
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  03 лютого 2022 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про надання згоди на передачу зупинок громадського транспорту та 

контейнерних майданчиків 

2. Про передачу капітальних вкладень 

3. Про затвердження переліку об’єктів по капітальному ремонту 

житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 

2022 рік, що співфінансуються за рахунок коштів бюджету Чернігівської 

міської територіальної громади 

4. Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 11 січня 2022 року № 8 «Про затвердження 

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

інфраструктури, природоохоронних заходів та інвестиційних проектів на 

2022 рік, що фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської 

територіальної громади» 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

5. Про надання згоди на передачу капітальних вкладень та компенсацію 

вартості понесених витрат 

Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник 

директора  КП «Чернігівводоканал» 
 

6. Про затвердження акта приймання - передачі квартири у комунальну 

власність територіальної громади м. Чернігова 

7. Про надання згоди на закріплення службової квартири № 39 по вул. 

Всіхсвятській, 6 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 

 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 04 березня 2021 року № 113 «Про облік дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів» 

Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник 

управління освіти 

 

9. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 

дитини 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – 

начальник відділу звернень громадян 

 

10. Про забезпечення особистих та майнових прав та інтересів 

повнолітньої фізичної особи, яка визнана недієздатною 



Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор 

департаменту соціальної політики 
 

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

позбавлених батьківського піклування 

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

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

право власності на яке або право користування яким мають діти 

Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 

управління (служби) у справах дітей 

 

14. Про присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 

майна 

15. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

16. Про розгляд Звіту про виконання Програми управління боргом 

бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2021 рік 

17. Про розгляд Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської 

територіальної громади за 2021 рік 

18. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 


