
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  23 квітня 2020 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про перекриття руху автотранспорту 

Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник директора 

КП «Чернігівводоканал» 
 

2. Про демонтаж тимчасових споруд на території міста Чернігова 

Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович – 

начальник КП «Муніципальна варта» 
 

3. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Паркування 

та ринок» Чернігівської міської ради у новій редакції 

Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – начальник 

КП «Паркування та ринок» 
 

4. Про перерахування внеску міської ради до статутного капіталу 

комунального підприємства 

5. Про затвердження Статуту комунального підприємства «АТП-2528» 

Чернігівської міської ради у новій редакції 

Доповідає: Мороз Микола Миколайович – 

юрисконсульт КП «АТП - 2528» 
 

6. Про погодження внесення доповнення до рішення міської ради від 

21серпня 2018 року№33/VII-4 «Про Комплексну міську програму «Здоров’я 

чернігівців» на 2018 -2021 роки зі змінами від 29 листопада 2018 року            

№ 36/VII-11 

7. Про погодження внесення змін до рішення міської ради від 31 травня 

2018 року№31/VII-1 «Про Програму боротьби з онкологічними 

захворюваннями у м. Чернігові на 2018-2021 роки» зі змінами від 25 червня 

2019 року № 43/VII-3 

8. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Чернігівська міська лікарня № 1» Чернігівської міської ради на укладення 

договорів 

9. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству 

«Пологовий будинок» Чернігівської міської ради на укладення договору 

Доповідає: Кухар Владислав Вікторович – начальник 

управління охорони здоров’я  
 

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

нерухомого майна 

11. Про затвердження та надання містобудівних умов і обмежень 

забудови земельних ділянок 



12. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 24 травня 2011 року № 143 «Про Порядок користування 

об’єктами благоустрою у м. Чернігові» 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 

 

13. Про тендерний комітет виконавчого комітету Чернігівської міської 

ради 

14. Про призначення уповноваженої особи у сфері публічних закупівель 

виконавчого комітету Чернігівської міської ради 

Доповідає: Дедущенко Наталія Миколаївна – 

начальник відділу обліку та звітності 
 

15. Про розгляд Звіту про виконання міського бюджету м. Чернігова за І 

квартал 2020 року 

16. Про проєкт рішення “Про внесення змін і доповнень до рішення 

міської ради від 28 листопада 2019 року № 48/VII-25 “Про міський бюджет м. 

Чернігова на 2020 рік” зі змінами і доповненнями (№ 49/VII-14, № 50/VII-5, № 

52/VII-15)” 

17. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 

 


