
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 
яке відбудеться  03 червня 2021 року о 09 годині 00 хвилин 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 09 
квітня 2020 року № 146 «Про утворення постійно діючої міської комісії з 
питань поводження з безхазяйними відходами у місті Чернігові» (зі змінами) 

2. 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» 

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 закріплення об’єкта нерухомого майна 
Доповідає: Мороз Микола Миколайович – 

юрисконсульт КП «АТП - 2528» 
 

5. Про затвердження Статуту комунального закладу позашкільної 
мистецької освіти «Чернігівська міська школа мистецтв імені Любомира 
Боднарука» в новій редакції 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 
управління культури та туризму 

 
6. Про упорядкування штатних розписів закладів освіти міста 

Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник 
управління освіти 

 
7. Про надання згоди на передачу об`єктів нерухомого майна 

Доповідає: Семенець Валерій Григорович – заступник 
начальника управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту 

 

8. Про погодження кандидата на отримання пільгового довготермінового 
кредиту молодим сім`ям на будівництво (придбання) житла 

Доповідає: Ярошевський Анатолій Іванович -  
директор регіонального управління 



Держ.спеціалізованої фінансової установи 
«Державний фонд сприяння молодіжному 
житловому будівництву» 

 

9. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 
дитини 

10. Про затвердження Положення про порядок складання актів та видачі 
довідок щодо проживання громадян у місті Чернігові 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – начальник 
відділу звернень громадян 

 
11. Про створення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних 

виплат внутрішньо переміщеним особам 
12. Про надання дозволу на підписання заяви від імені недієздатної особи 

на укладення договору купівлі-продажу опікуном недієздатної особи 
13. Про надання дозволу на влаштування недієздатної особи до 

психоневрологічного інтернату 
Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор 

департаменту соціальної політики 
 

14. Про надання (втрату) статусу, влаштування дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

15. Про особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей 
16. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна, 

право власності на яке або право користування яким мають діти 
17. Про поповнення дитячого будинку сімейного типу Азарова І. М., 

Азарової С. А. дітьми, позбавленими батьківського піклування, ..., ... 
18. Про затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дітей, .., … року народження, та …, … року 
народження, для їх тимчасового виїзду за межі України 

19. Про затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про 
підтвердження місця проживання дитини, …, … року народження, для її 
тимчасового виїзду за межі України 

20. Про затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про 
підтвердження місця проживання дітей, …, … року народження, та …, … року 
народження, для їх тимчасового виїзду за межі України 

Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник 
управління (служби) у справах дітей 

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

нерухомого майна 
22. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 
23. Про переведення квартир з житлового фонду до нежитлового 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 
управління архітектури та містобудування 



 

24. Про надання матеріальної допомоги 
Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 


