
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  18 березня 2021 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 21 січня 2021 року № 6 «Про затвердження 

переліків об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів 

інфраструктури, природоохоронних заходів та інвестиційних проектів на 2021 

рік, що фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської 

територіальної громади» 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

2. Про визначення комунального підприємства «Чернігівводоканал» 

Чернігівської міської ради виконавцем послуг з поводження з побутовими 

відходами (прийому рідких побутових відходів) та встановлення тарифу 

3. Про перекриття руху автотранспорту 

Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник директора  

КП «Чернігівводоканал» 
 

4. Про надання згоди на передачу основного засобу 

Доповідає: Мороз Микола Миколайович – 

юрисконсульт КП «АТП - 2528» 
 

5. Про демонтаж тимчасових споруд (металевих гаражів) на території м. 

Чернігова 

6. Про демонтаж тимчасових споруд на території м. Чернігова 

Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович – 

начальник КП «Муніципальна варта» 
 

7. Про перерахування додаткового внеску міської ради у статутний капітал 

комунального підприємства 

Доповідає: Стах Артем Юрійович – начальник КП 

«Зеленбуд» 
 

8. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний облік 

9. Про передачу жилих приміщень у власність громадян 

10. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності 

11. Про переоформлення особового рахунку на житло 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –начальник 

відділу квартирного обліку 
 

12. Про схвалення Інвестиційної програми ТОВ ФІРМА «ТЕХНОВА» на 

плановий період 2021 рік у сфері теплопостачання 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 



Співдоповідь: Щербина Олексій Юрійович – 

генеральний директор ТОВ ФІРМИ 

«ТЕХНОВА» 
 

13. Про погодження внесення змін до Програми розвитку міжнародних 

відносин міста Чернігова на 2020-2021 роки 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 

управління культури та туризму 
 

14. Про погодження продовження на 2021 рік Програми підтримки та 

розвитку комунального підприємства «Телерадіоагентство «Новий Чернігів» 

Чернігівської міської ради в період впровадження цифрового мовлення на   

2018 – 2020 роки 

Доповідає: Капустян Ольга Іванівна – генеральний 

директор КП «ТРА «Новий Чернігів» 
 

15. Про надання соціальних послуг окремим категоріям осіб/сімей за 

рахунок бюджету Чернігівської міської територіальної громади на безоплатній 

основі 

Доповідає: Кузнецова-Молодчая Тетяна Степанівна – 

директор центру соціальних служб 
 

16. Про подання щодо внесення змін до переліку виборчих дільниць 

Доповідає: Нестеренко Сергій Миколайович – 

начальник відділу ведення Держ. реєстру 

виборців Новозаводського району 
 

17. Про подання щодо внесення змін до переліку виборчих дільниць 

Доповідає: Галушка Ярослав Вікторович – начальник 

відділу ведення Держ. реєстру виборців 

Деснянського району 
 

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 затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини ***** ***** *****, ** березня  **** 

року народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

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

підтвердження місця проживання дитини ***** ***** *****, ** **** **** року 

народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

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

право власності на яке або право на користування яким мають діти 

Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 

управління (служби) у справах дітей 
 



23. Про погодження присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам 

нерухомого майна 

24. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 

25. Про переведення квартир з житлового фонду до нежитлового 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

26. Про затвердження норм фактичних витрат на копіювання або друк 

документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є 

Чернігівська міська рада та виконавчий комітет Чернігівської міської ради 

Доповідає: Миколаєнко Роман Сергійович – начальник 

юридичного відділу 

 

27. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 

28. Про перекриття руху автотранспорту 

Доповідає: Пеліхов Олександр Володимирович – 

виконроб ТОВ «ПКО ВИХОР – 2» 

 


