ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради,
яке відбудеться 03 грудня 2020 року о 08 годині 45 хвилин
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про погодження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету
участі) у місті Чернігові на 2021-2025 роки
2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської
міської ради від 05.10.2017 року № 430 “Про створення комісії з попереднього
вивчення питання надання допомоги при народженні та затвердження
Положення про комісію”
Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – начальник
відділу звернень громадян
3. 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
4. Про надання згоди на передачу основних засобів
Доповідає: Лущай Ігор Олександрович - начальник КП
«ЖЕК – 10»
5. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень забудови
земельних ділянок
6. Про погодження присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам
нерухомого майна
7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 27
жовтня 2014 року № 310 (зі змінами)
Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник
управління архітектури та містобудування
8. Про погодження внесення змін до Міської цільової програми з охорони
та збереження пам’яток культурної спадщини м. Чернігова на 2019-2021 роки зі
змінами
Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник
управління культури та туризму
9. Про внесення змін до Міської комплексної цільової програми "Місто
Чернігів – дружнє до сім’ї та дітей" на 2019-2023 роки
10. Про внесення змін до міської Програми розвитку фізичної культури та
спорту на 2019-2023 роки
Доповідає: Дериземля Андрій Васильович – начальник
управління у справах сім’ї, молоді та спорту
11. Про проект Програми організації та проведення у 2021 році
громадських робіт для незайнятого населення м. Чернігова

Доповідає: Серб Світлана Миколаївна – директор
міського центру зайнятості
12. Про затвердження актів приймання - передачі у комунальну власність
територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури
Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ
13. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний облік,
виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів
14. Про передачу жилих приміщень у власність громадян
15. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності
16. Про переоформлення особового рахунку на житло
Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –начальник
відділу квартирного обліку
17. Про надання згоди на передачу капітальних вкладень
Доповідає: Макаров Олександр Володимирович
заступник начальника УКБ

–

18. Про надання згоди на передачу автомобілів
Доповідає: Малець Ольга Олександрівна - заступник
начальника управління охорони здоров’я
19. Про надання дозволу на укладення договорів про пайову участь в
утриманні об’єктів благоустрою
Доповідає: Коваленко Ігор Михайлович – заступник
директора КП «Паркування та ринок»
20. Про надання дозволу на влаштування дітей на цілодобове перебування
до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей
21. Про затвердження висновку щодо доцільності позбавлення
батьківських прав
22. Про надання статусу дитини-сироти
23. Про надання дозволу на присвоєння прізвища дитині
24. Про затвердження висновку щодо визначення місця проживання
дитини
25. Про участь батька у вихованні малолітнього сина
26. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна,
право власності на яке або право користування яким мають діти
27. Про утворення та затвердження складу суб’єктів міждисциплінарної
команди для організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних
життєвих обставинах
Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник
управління (служби) у справах дітей
28. Про надання матеріальної допомоги
Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник
фінансового управління
29. Про погодження проекту Програми підтримки громадських організацій
міста Чернігова на 2021 рік
Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – начальник
відділу звернень громадян

