
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  06 серпня 2020 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

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

виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів 

2. Про  видачу дубліката свідоцтва про право власності 

3. Про затвердження рішення комісії, оформлене протоколом № 1 від 24 

липня 2020 року, та визначення обсягу потреби субвенції з державного 

бюджету на 2020 рік 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –

начальник відділу квартирного обліку 
 

4. Про затвердження передавального акта Чернігівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів № 23 Чернігівської міської ради Чернігівської області 

5. Про затвердження передавального акта Чернігівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 Чернігівської міської ради Чернігівської області 

6. Про затвердження передавального акта комунального закладу 

«Чернігівська вечірня (змінна) загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 1 

Чернігівської міської ради Чернігівської області» 

Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник 

управління освіти 

 

7. Про затвердження Статуту комунального позашкільного навчального 

закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2» Чернігівської 

міської ради Чернігівської області у новій редакції 

Доповідає: Дериземля Андрій Васильович – начальник 

управління у справах сім’ї, молоді та 

спорту 
 

8. Про встановлення меморіальної дошки 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 

управління культури та туризму 
 
 

9. Про погодження змін до Програми підтримки громадських організацій 

міста Чернігова на 2020 рік 

10. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 

дитини 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – начальник 

відділу звернень громадян 

 



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

20 грудня 2019 року № 542 «Про встановлення граничних норм споживання 

енергоносіїв» 

Доповідає: Ярещенко Віталія Петрівна – заступник 

начальника управління економічного 

розвитку міста 
 

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

нерухомого майна 

13. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

14. Про розгляд Звіту про виконання міського бюджету м. Чернігова за І 

півріччя 2020 року 

15. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 
 

16. Про демонтаж обʼєкта (частини паркану), розміщеного на земельних 

ділянках, які на праві постійного користування належать управлінню 

житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради, на території 

міста Чернігова 

Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович – 

начальник КП «Муніципальна варта» 
 

 

17. Про перекриття руху автотранспорту 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 

 


