ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради,
яке відбудеться 19 вересня 2019 року о 09 годині 00 хвилин
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про переведення квартир з житлового фонду до нежитлового в
Новозаводському районі
2. Про визнання таким, що втратило чинність рішення виконавчого
комітету Чернігівської міської ради від 12 березня 2019 року № 86
Доповідає: Велігорський Володимир Федорович –
заступник
голови
Новозаводської
районної у місті Чернігові ради
3. Про переведення квартири з житлового фонду до нежитлового в
Деснянському районі
Доповідає: Антонов Олександр Сергійович –
заступник голови Деснянської районної
у місті Чернігові ради
4. Про встановлення технологічних нормативів витрат і втрат гарячої
води в системах централізованого постачання гарячої води для
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»
5. Про встановлення норм споживання
Доповідає: Геращенко Віктор Михайлович – голова
правління АТ «ОТКЕ»
6. Про встановлення технологічних нормативів витрат і втрат гарячої
води в системах централізованого постачання гарячої води
7. Про встановлення норм споживання
Доповідає: Щербина Олексій Юрійович
–
генеральний директор ТОВ ФІРМИ
«ТЕХНОВА»
8. Про виділення соціального житла дітям – сиротам, дітям позбавленим
батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному
обліку, видачу ордерів
09. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди)
житла в місті Чернігові на одну особу за III квартал 2019 року
10. Про утворення житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених
осіб та надання житлових приміщень для тимчасового проживання
внутрішньо переміщеним особам
Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –
начальник відділу квартирного обліку

11. Про затвердження актів комісії з визначення та відшкодування
збитків власникам землі та землекористувачам
Доповідає: Дмитренко Василь Лук’янович –
начальник управління земельних ресурсів
12. Про надання згоди на передачу капітальних вкладень
Доповідає: Макаров Олександр Володимирович –
заступник
начальника
управління
капітального будівництва
13. Про затвердження та надання містобудівних умов і обмежень
забудови земельних ділянок
14. Про погодження присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам
нерухомого майна
15. Про зміну статусу квартир та присвоєння адреси
16. Про переведення дачних чи садових будинків у жилі будинки та
присвоєння їм поштових адрес
Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник
управління архітектури та містобудування
17. Про погодження кандидата на отримання пільгового
довготермінового кредиту молодим сім`ям на будівництво (придбання)
житла
Доповідає: Ярошевський Анатолій Іванович директор
регіонального
управління
Державної спеціалізованої фінансової
установи «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву»

