
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  05 серпня 2021 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про надання повноважень на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення 

2. Про впровадження мережі фіксації адміністративних правопорушень в 

автоматичному режимі 

3. Про редакційне уточнення найменування об’єкта 

4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 06 

квітня 2021 року № 235 «Про затвердження переліку об’єктів інженерно-

транспортної інфраструктури приватного сектору міста Чернігова, що 

співфінансуються за рахунок коштів бюджету Чернігівської міської 

територіальної громади» 

5. Про погодження змін та доповнень до Комплексної цільової Програми 

розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2021-2025 

роки 

6. 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» 

7. Про перекриття руху автотранспорту по вул. Панаса Мирного 

8. Про перекриття руху автотранспорту по вул. Малиновського 

9. Про перекриття руху автотранспорту по вул. Олександрівська 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

10. Про затвердження Статуту комунального підприємства «ЖЕК-13» 

Чернігівської міської ради у новій редакції 

Доповідає: Рогова Ольга Георгіївна – начальник КП 

«ЖЕК-13» 
 

11. Про затвердження актів приймання - передачі квартир у комунальну 

власність територіальної громади м. Чернігова 

12. Про надання згоди на передачу нежитлової будівлі по вул. В′ячеслава 

Чорновола, 5 

13. Про погодження внесення змін і доповнень до Програми управління 

комунальним майном територіальної громади міста Чернігова на 2020-2022 

роки 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
 

14. Про затвердження Положення про оператора автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду у міському пасажирському автомобільному транспорті м. 

Чернігова 



Доповідає: Рижий Олександр Миколайович – начальник 

управління транспорту, транспортної 

інфраструктури та зв’язку 

 

15. Про затвердження списків громадян, поставлених на квартирний облік, 

виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів 

16. Про передачу жилих приміщень у власність громадян 

17. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності 

18. Про переоформлення особового рахунку на житло 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович – начальник 

відділу квартирного обліку та приватизації 
 

19. Про надання згоди на передачу транспортного засобу 

Доповідає: Дериземля Андрій Васильович – начальник 

управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
 

20. Про погодження Міської цільової програми з охорони та збереження 

пам’яток культурної спадщини м. Чернігова на 2022-2026 роки 

21. Про погодження Програми розвитку туризму та промоції міста 

Чернігова на 2022-2026 роки 

22. Про погодження Програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків 

на 2022 – 2026 роки 

23. Про перекриття руху автотранспорту 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 

управління культури та туризму 
 

24. Про погодження проекту Програми забезпечення діяльності 

комунального підприємства «Міський Палац культури імені В’ячеслава 

Радченка» Чернігівської міської ради на 2022-2024 роки 

Доповідає: Даневич Анна Олександрівна – заступник 

директора з організаційно-правових та 

кадрових питань  

25. Про погодження змін до Програми підтримки громадських організацій 

міста Чернігова на 2021 рік 

26. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 

дитини 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – начальник 

відділу звернень громадян 
 

27. Про погодження внесення змін до Програми соціальної підтримки 

населення м. Чернігова на 2021-2023 роки 

28. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 21 

січня 2021 року № 24 «Про створення комісії щодо розгляду заяв на виплату 

грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для деяких 

категорій осіб» 

29. Про забезпечення особистих та майнових прав та інтересів повнолітніх 

фізичних осіб, які визнані недієздатними 



30. Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 

Чернігівського міського територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Чернігівської міської ради 

Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор 

департаменту соціальної політики 
 

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

позбавлених батьківського піклування 

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

33. 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 
 

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

нерухомого майна 

35. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 

36. Про переведення квартири з житлового фонду до нежитлового 

37. Про зміну статусу квартир та присвоєння адрес 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

38. 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 
 

39. Про розгляд Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року 

40. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 
 

41. Про внесення змін до Програми розвитку освіти м. Чернігова «Освіта в 

житті нашого міста» на 2017-2021 роки 

Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник 

управління освіти 

 


