ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради,
яке відбудеться 17 вересня 2020 року о 09 годині 00 хвилин
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про переведення квартири з житлового фонду до нежитлового в
Деснянському районі
Доповідає: Антонов Олександр Сергійович –
заступник голови Деснянської районної
ради
2. Про переведення квартири з житлового фонду до нежитлового в
Новозаводському районі
3. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу Новозаводської
районної у м.Чернігові ради
4. Про надання згоди на передачу майна
Доповідає: Кузнецова-Молодчая Тетяна Степанівна –
голова Новозаводської районної ради
5. Про передачу майна
Доповідає:

Музиченко Сергій Володимирович –
начальник відділу господарського та
транспортного забезпечення

6. Про передачу капітальних вкладень
7. Про закріплення дитячого майданчика та спортивного комплексу за ПП
«Техкомсервіс»
8. Про оголошення конкурсу
9. Про погодження змін та доповнень до Комплексної цільової Програми
розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020
роки
10. Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету
Чернігівської міської ради від 16 січня 2020 року № 3 « Про затвердження
переліків об’єктів житлово-комунального господарства, інших об’єктів
інфраструктури та природоохоронних заходів на 2020 рік, що фінансується за
рахунок коштів міського бюджету міста Чернігова»
Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник
управління ЖКГ
11. Про демонтаж тимчасових споруд (господарських споруд (сараїв) на
території міста Чернігова
Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович –
начальник КП «Муніципальна варта»
12. Про надання згоди на передачу основного засобу
Доповідає:
Мороз
Микола
Миколайович
юрисконсульт КП «АТП - 2528»

–

13. Про погодження Програми розвитку земельних відносин на території
міста Чернігова на 2021-2025 роки
Доповідає: Дмитренко Василь Лук’янович – начальник
управління земельних ресурсів
14. Про внесення змін та доповнень до Переліку адміністративних послуг,
які надаються в Центрі надання адміністративних послуг м. Чернігова
Доповідає: Овсяник Микола Костянтинович –
начальник управління адміністративних
послуг
15. Про погодження проєкту Програми «Молодь міста Чернігова» на
2021-2023 роки
Доповідає: Дериземля Андрій Васильович – начальник
управління у справах сім’ї, молоді та
спорту
16. Про погодження проєкту Програми підтримки малого та середнього
підприємництва у місті Чернігові на 2021-2025 роки
Доповідає: Ярещенко Віталія Петрівна – заступник
начальника
управління
економічного
розвитку міста
17. Про погодження Програми висвітлення діяльності органів місцевого
самоврядування міста Чернігова на 2021-2023 роки
Доповідає: Чусь Наталія Михайлівна – заступник
начальника прес-служби
18. Про подання щодо внесення змін до переліку виборчих дільниць
Доповідає: Нестеренко Сергій Миколайович –
начальник відділу ведення Держ. реєстру
виборців Новозаводського району
19. Про надання згоди на передачу майна
20. Про надання згоди на передачу транспортного засобу
Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор
департаменту соціальної політики
21. Про визначення Переліку видів суспільно корисних оплачуваних
робіт, що можуть виконувати особи, які вчинили адміністративне
правопорушення у м. Чернігові та Переліку об’єктів, на яких порушники
повинні виконувати ці роботи
22. Про проект Програми підтримки учасників АТО/ООС, членів їх сімей
та сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС – мешканців м. Чернігова
на 2021–2023 роки
Доповідає: Ткач Андрій Вікторович – начальник
відділу взаємодії з правоохоронними
органами, запобігання та виявлення

корупції, мобілізаційної, оборонної та
спеціальної роботи
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 дачних чи садових будинків у жилі будинки та
присвоєння їм адреси
26. Про погодження внесення змін та доповнень до Програми
розроблення (оновлення) містобудівної документації м. Чернігова на 2017 –
2020 роки
27. Про погодження Програми містобудівної діяльності у м. Чернігові на
2021 – 2023 роки
Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник
управління архітектури та містобудування
28. Про розгляд звернення щодо надання пільги зі сплати державного
мита
29. Про надання матеріальної допомоги
Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник
фінансового управління

