
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  30 грудня 2020 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про надання згоди на передачу контейнерних майданчиків 

2. Про передачу капітальних вкладень 

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 переоформлення особового рахунку на житло 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –

начальник відділу квартирного обліку 
 

5. Про надання згоди на передачу основних засобів 

Доповідає: Стах Артем Юрійович – начальник КП 

«Зеленбуд» 
 

6. Про організацію тимчасової торгівлі 

Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор 

КП «Паркування та ринок» 
 

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

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

енергоносіїв» 

8. Про встановлення граничних норм споживання енергоносіїв на 2021 

рік 

Доповідає: Ярещенко Віталія Петрівна – заступник 

начальника управління економічного 

розвитку міста 
 

9. Про надання (втрату) статусу, влаштування дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування 

10. Про особисті немайнові права і обов’язки батьків та дітей 

11. 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 
 

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 

14. Про переведення квартир з житлового фонду до нежитлового 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 

 

15. Про надання згоди на продовження строку будівництва 

Доповідає: Сахненко Володимир Миколайович – 

директор виконавчий ДП 

«УкрСіверБуд» ЗАТ «ДСК» 
 

16. Про внесення доповнення до Плану діяльності виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 

рік 

Доповідає: Миколаєнко Роман Сергійович – 

начальник юридичного відділу 

 

17. Про скасування надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 

 


