
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  06 травня 2021 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 21 січня 2021 року № 6 «Про затвердження 

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

інфраструктури, природоохоронних заходів та інвестиційних проектів на 

2021 рік, що фінансується за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської 

територіальної громади» 

2. Про затвердження переліку об’єктів інженерно-транспортної 

інфраструктури приватного сектору міста Чернігова, що співфінансуються за 

рахунок коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

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

утриманні об’єктів благоустрою 

Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор 

КП «Паркування та ринок» 
 

4. Про надання згоди на передачу основного засобу 

Доповідає: Стах Артем Юрійович – начальник КП 

«Зеленбуд» 
 

5. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 27 січня 2021 року № 43 “Про надання повноважень на 

складання протоколів про адміністративні правопорушення” 

6. Про демонтаж тимчасових споруд на території м. Чернігова 

7. Про демонтаж тимчасових споруд (металевих гаражів) на території м. 

Чернігова 

Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович – 

начальник КП «Муніципальна варта» 
 

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

Чернігівської міської ради у новій редакції 

Доповідає: Мороз Микола Миколайович – 

юрисконсульт КП «АТП - 2528» 
 

9. Про затвердження актів приймання - передачі квартир у комунальну 

власність територіальної громади м. Чернігова 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова фонду 

комунального майна 
 

10. Про встановлення меморіальної дошки 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович – начальник 

управління культури та туризму 



11. 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 

 

12. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 

дитини 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – 

начальник відділу звернень громадян 

 

13. Про надання дозволу на вчинення правочину від імені недієздатної 

особи 

14. Про надання згоди на передачу майна 

Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор 

департаменту соціальної політики 
 

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

позбавлених батьківського піклування 

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

17. Про затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини, …, … року народження, для її 

тимчасового виїзду за межі України  

18. Про підтвердження статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування, малолітній ... 

19. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 01 жовтня 2020 року № 434 «Про створення комісії з питань 

захисту прав дитини» (зі змінами)  

Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 

управління (служби) у справах дітей 
 

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

нерухомого майна 

21. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 

22. Про переведення квартир з житлового фонду до нежитлового 

23. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 

19 січня 2004 року № 16 «Про затвердження актів державних приймальних 

комісій» 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

24. Про надання згоди на передачу майна 

Доповідає: Дедущенко Наталія Миколаївна –

начальник відділу обліку та звітності 
 

25. Про розгляд скарги Надточій М. М. на постанову про накладення 

адміністративного стягнення 



Доповідає: Миколаєнко Роман Сергійович – 

начальник юридичного відділу  
 

26. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 

 
 

27. Про відновлення роботи міського пасажирського транспорту 

Доповідає: Рижий Олександр Миколайович – 

начальник управління транспорту, 

транспортної інфраструктури та зв’язку 

 


