ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради,
яке відбудеться 02 грудня 2021 року о 09 годині 00 хвилин
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від
06 травня 2021 року № 235 «Про затвердження переліку об’єктів інженернотранспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова, що
співфінансуються за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської
територіальної громади» (зі змінами)
2. Про легалізацію шляхом реєстрації органів самоорганізації населення
3. 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
4. Про надання згоди на передачу основних засобів
Доповідає: Лущай Ігор Олександрович - начальник
КП «ЖЕК – 10»
5. Про демонтаж тимчасових об’єктів (рекламних засобів) на території
м. Чернігова
6. Про демонтаж тимчасових об’єктів (вивісок) на території м. Чернігова
7. Про демонтаж тимчасових об’єктів (парканів) на території м.
Чернігова
8. Про демонтаж тимчасових об’єктів (металевих гаражів) на території
м. Чернігова
Доповідає: Брильов Денис Олегович – заступник
начальника КП «Муніципальна варта»
9. Про надання дозволу на укладення договорів про пайову участь в
утриманні об’єктів благоустрою
Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор
КП «Паркування та ринок
10. Про надання згоди на передачу нежитлового приміщення по вул.
Шевченка, 53
Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ

11. Про тариф на виробництво теплової енергії на установках з
використанням альтернативних джерел енергії ТОВ «ЧЕРНІГІВСЬКА
ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ»
Доповідає: Карпенко Олександр Валентинович –
головний інженер ТОВ «Чернігівська
генеруюча компанія»
12. Про погодження змін до Програми компенсації пільгових перевезень
окремих категорій громадян в міському електро- та автомобільному
транспорті загального користування на 2022-2024 роки
Доповідає: Рижий Олександр Миколайович –
начальник
управління
транспорту,
транспортної інфраструктури та зв’язку
13. Про надання згоди на передачу капітальних вкладень
Доповідає: Макаров Олександр Володимирович –
заступник начальника УКБ
14. Про організацію харчування дітей у закладах освіти міста Чернігова
комунальної форми власності
Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник
управління освіти
15. Про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству
«Чернігівська міська лікарня № 3» Чернігівської міської ради на укладення
договору
16. Про погодження змін до Програми розвитку, підтримки комунальних
закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг,
передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування
населення міста Чернігова на 2022– 2025 роки
Доповідає:
Кухар
Владислав
Вікторович
–
генеральний директор КНП «Чернігівська
міська лікарня № 2»
17. Про затвердження Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх
надання, Порядку надання транспортних послуг Чернігівським міським
територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Чернігівської міської ради
18. Про платні соціальні послуги, що надаються Чернігівським міським
територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) Чернігівської міської ради
19. Про надання згоди на передачу майна
20. Про надання згоди на передачу транспортного засобу
Доповідає: Алєксєєва Маргарита Миколаївна –
директор міського центру соціального
обслуговування

21. Про надання (втрату) статусу, влаштування дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування
22. Про особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей
23. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна,
право власності на яке або право користування яким мають діти
Доповідає: Зінченко Олена Георгіївна - начальник
управління (служби) у справах дітей
24. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні
дитини
Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна –
начальник відділу звернень громадян
25. Про присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого
майна
26. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень
забудови земельних ділянок
27. Про переведення квартир з житлового фонду до нежитлового
Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник
управління архітектури та містобудування
28. Про надання матеріальної допомоги
Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник
фінансового управління
29. Про погодження кандидатів 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»

