
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  20 січня 2022 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових 

відходів на території міста Чернігова 

2. Про погодження змін та доповнень до Комплексної цільової Програми 

розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 

роки 

Доповідає: Дейнеко Євгеній Васильович – заступник 

начальника управління житлово-

комунального господарства 
 

3. Про  надання згоди на передачу нежитлового приміщення по вул. 

Незалежності,14а 

Доповідає: Рогова Ольга Георгіївна - начальник КП 

«ЖЕК – 13» 
 

4. Про демонтаж тимчасових об’єктів (вивісок) на території м. Чернігова 

Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович – 

начальник КП «Муніципальна варта» 
 

5. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Чернігівське 

тролейбусне управління» Чернігівської міської ради в новій редакції 

Доповідає: Ємець Руслан Радмірович – начальник КП 

«ЧТУ» 
 

6. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний 

облік, виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів 

7. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності 

8. Про переоформлення особових рахунків на житло 

9. Про виключення з числа гуртожитків житлових приміщень у будівлях 

за адресами: вул. Рокоссовського, 6а, вул. Гетьмана Полуботка, 120 

10. Про облік та забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо 

переміщених осіб 

11. Про погодження внесення змін і доповнень до Програми придбання у 

комунальну власність територіальної громади міста Чернігова житла для 

надання в тимчасове користування внутрішньо переміщеним особам на 2021-

2024 роки 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –

начальник відділу квартирного обліку 

 

12. Про погодження внесення змін до Програми трансформації мережі 

закладів загальної середньої освіти міста Чернігова на 2021-2024 роки 



13. Про надання допомоги за успіхи у навчанні (за результатами І 

семестру) учням з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей, один з батьків яких загинув в районі проведення 

АТО/ООС 

Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник 

управління освіти 

 

14. Про встановлення меморіальної дошки 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 

управління культури та туризму 

 

15. Про подання щодо внесення змін до переліку виборчих дільниць 

Доповідає: Нестеренко Сергій Миколайович – 

начальник відділу ведення Держ. реєстру 

виборців Новозаводського району 

 

16. Про створення комісії для розгляду питань, пов’язаних із 

встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», затвердження 

Положення про неї та її складу 

17. Про встановлення додаткових до передбачених законодавством 

гарантій щодо соціального захисту окремих категорій громадян 

Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор 

департаменту соціальної політики 
 

18. Про надання (втрату) статусу, влаштування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

19. Про особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей 

20. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна, 

право власності на яке або право користування яким мають діти 

21. Про затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини …, … року народження, для її 

тимчасового виїзду за межі України 

Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 

управління (служби) у справах дітей 

 


