
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  15 липня 2021 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 14 

червня 2021 року № 324 «Про перекриття руху автотранспорту» 

2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 14 

червня 2021 року № 326 «Про зміну схеми організації дорожнього руху на 

перехресті вул. Шевченка  та вул. Малиновського» 

3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 22 

квітня 2021 року № 221 «Про перекриття руху автотранспорту» 

Доповідає: Дейнеко Євгеній Васильович – заступника 

начальника управління ЖКГ 
 

4. Про погодження продовження терміну дії та нової редакції Програми 

встановлення засобів обліку гарячого та холодного водопостачання мешканцям 

міста Чернігова на 2017-2020 роки 

Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник директора 

КП «Чернігівводоканал» 
 

5. Про затвердження акта приймання - передачі у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова об’єкта інженерної інфраструктури 

6. Про надання згоди на списання майна 

Доповідає: Купка Оксана Василівна – заступник голови 

ФКМ 
 

7. Про затвердження акта приймання-передачі у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова окремого індивідуально визначеного 

майна 

8. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Чернігівська міська лікарня № 2» Чернігівської міської ради на укладення 

договору 

Доповідає: Малець Ольга Олександрівна - заступник 

начальника управління охорони здоров’я 
 

9. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний облік, 

виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів 

10. Про передачу жилих приміщень у власність громадян 

11. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності 

12. Про переоформлення особового рахунку на житло 

13. Про створення комісії з використання у 2021 році субвенції з 

державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа або призначення їм грошової 

компенсації 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович – начальник 

відділу квартирного обліку та приватизації 
 



14. Про надання згоди на списання основних засобів 

Доповідає: Рижий Олександр Миколайович – начальник 

управління транспорту, транспортної 

інфраструктури та зв'язку  
 

15. Про встановлення режимів роботи об’єктів торгівлі, закладів 

ресторанного господарства та сфери послуг у нічний час 

Доповідає: Ярещенко Віталія Петрівна – заступник 

начальника управління економічного 

розвитку міста 
 

16. Про затвердження Статуту комунального клубного закладу «Центр 

культури і мистецтв» Чернігівської міської ради в новій редакції та внесення 

інших змін 

Доповідає: Петрова Галина Іванівна – начальник відділу 

культури управління культури та туризму 
 

17. Про надання дозволу на влаштування недієздатної особи до інтернатної 

установи 

Доповідає: Количева Людмила Василівна – заступник 

директора 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: Попович Іван Миколайович – заступник 

начальника управління (служби) у справах 

дітей 
 

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

нерухомого майна 

23. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 

24. Про зміну статусу квартир та погодження присвоєння адрес 

25. Про переведення квартири з житлового фонду до нежитлового 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

26. Про виділення пального з матеріального резерву місцевого рівня 

Доповідає: Усик Олександр Петрович – начальник 1 

державного пожежно-рятувального загону 

УДСНС у Чернігівській області 

 


