
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  3 грудня 2019 року о 10 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про переведення квартир з житлового фонду до нежитлового в 

Деснянському районі 

Доповідає: Антонов Олександр Сергійович – заступник 

голови Деснянської районної у місті 

Чернігові ради 
 

2. Про переведення квартир з житлового фонду до нежитлового в 

Новозаводському районі 

3. Про подання щодо внесення змін до переліку виборчих дільниць 

Доповідає: Кузнецова-Молодчая Тетяна Степанівна –

голова Новозаводської районної у місті 

Чернігові ради 
 

4. Про зміну організації дорожнього руху 

5. Про надання згоди на передачу погруддя Примакова В. М 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

6. Про видалення зелених насаджень 

Доповідає: Старіков Роман Михейович – начальник КП 

«Зеленбуд» 
 

7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 28 січня 2019 року № 21 «Про затвердження норм надання 

послуг з вивезення твердих побутових відходів у м. Чернігові» 

Доповідає: Мороз Микола Миколайович – 

юрисконсульт КП «АТП - 2528» 
 

8. Про надання дозволу на укладення договорів про пайову участь в 

утриманні об’єктів благоустрою 

Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор 

КП «Паркування та ринок» 

 

9. Про прийняття у комунальну власність територіальної громади м. 

Чернігова «знахідки» - об’єктів елементів благоустрою 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
 

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

виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів 

11. Про передачу жилих приміщень у власність громадян 



12. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності 

13. Про укладення договорів 

14. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) 

житла в місті Чернігові на одну особу за IV квартал 2019 року 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –начальник 

відділу квартирного обліку 

 

15. Про надання згоди на передачу капітальних вкладень 

16. Про списання з балансу управління квартири 

17. Про передачу світильників для подальшого встановлення 

18. Про надання згоди на створення об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури та благоустрою 

Доповідає: Макаров Олександр Володимирович – 

заступник начальника управління 

капітального будівництва 

 

19. Про затвердження маршрутів міського електричного транспорту м. 

Чернігова 

Доповідає: Рижий Олександр Миколайович –  

начальник управління транспорту 
 

20. Про затвердження Положення про порядок загальної міської 

електронної реєстрації дітей до закладів дошкільної освіти міста Чернігова 

21. Про облік дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 

Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник 

управління освіти 
 

22. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 

дитини 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – начальник 

відділу звернень громадян 
 

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

нерухомого майна 

24. Про затвердження та надання містобудівних умов і обмежень забудови 

земельних ділянок 

25. Про пайову участь (внесок) замовників (інвесторів) у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

26. Про надання згоди на продовження строку будівництва 

Доповідає: Сахненко Володимир Миколайович – 

директор виконавчий ДП «УкрСіверБуд» 

ЗАТ «ДСК» 
 



27. Про внесення доповнення до Плану діяльності виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік 

Доповідає: Миколаєнко Роман Сергійович – начальник 

юридичного відділу 

 

28. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 

 


