
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  12 грудня 2019 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про переведення квартири з житлового фонду до нежитлового в 

Деснянському районі 

Доповідає: Грецький Володимир Миколайович – голова 

Деснянської районної у місті Чернігові 

ради 
 

2. Про погодження Порядку виявлення, обстеження та вжиття відповідних 

заходів щодо усунення дефектів технічного стану багатоквартирних жилих 

будинків у місті Чернігові у новій редакції 

3. Про внесення змін і доповнень до рішення виконавчого комітету міської 

ради від 15 січня 2019 року № 6 «Про затвердження переліків об’єктів житлово-

комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури та 

природоохоронних заходів на 2019 рік, що фінансується за рахунок коштів 

міського бюджету міста Чернігова» 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

4. Про надання згоди на передачу майна 

Доповідає: Куліш Володимир Миколайович – начальник 

КП «Спецкомбінат комунально-побутового 

обслуговування» 
 

5. Про затвердження актів приймання - передачі у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури та 

благоустрою 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
 

6. Про перерахування внеску міської ради у статутний капітал 

комунального підприємства 

Доповідає: Рижий Олександр Миколайович –  

начальник управління транспорту 
 

7. Про внесення змін до міської комплексної цільової програми «Місто 

Чернігів – дружнє до сім’ї та дітей» на 2019-2023 роки 

Доповідає: Дериземля Андрій Васильович – начальник 

управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
 

8. Про надання згоди на укладення договору 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович – начальник 
управління культури та туризму 



 

9. Про компенсацію за участь у виставково-ярмарковому заході за рахунок 

коштів міського бюджету 

Доповідає: Ярещенко Віталія Петрівна – заступник 

начальника управління економічного 

розвитку міста 
 

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

нерухомого майна 

11. Про затвердження та надання містобудівних умов і обмежень забудови 

земельних ділянок 

12. Про пайову участь (внесок) замовників (інвесторів) у створенні і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова 

13. Про внесення змін до пункту 1.4. рішення виконавчого комітету міської 

ради від 6 червня 2019 року № 241 

14. Про  погодження затвердження назви провулка міста 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

15. Про  орієнтовний план роботи виконавчого комітету міської ради на 

2020 рік 

Доповідає: Лазаренко Сергій Михайлович - начальник 

організаційного відділу 
 

16. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 

 


