
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться 02 вересня 2021 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про створення комісії 

Доповідає: Куц Ярослав Валентинович – начальник 

управління ЖКГ 
 

2. Про надання згоди на передачу основного засобу 

Доповідає: Мороз Микола Миколайович – 

юрисконсульт КП «АТП – 2528» 
 

3. Про перекриття руху автотранспорту 

Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник директора 

КП «Чернігівводоканал» 
 

4. Про демонтаж тимчасових об’єктів (металевих гаражів) на території м. 

Чернігова 

5. Про демонтаж тимчасових об’єктів (рекламних засобів) на території      

м. Чернігова 

6. Про демонтаж тимчасових об’єктів (сараїв, інших об’єктів) на території 

м. Чернігова 

Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович – 

начальник КП «Муніципальна варта» 
 

7. Про надання згоди на передачу майна  

8. Про надання дозволу на укладення договорів про пайову участь в 

утриманні об’єктів благоустрою 

Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – директор 

КП «Паркування та ринок 
 

9. Про затвердження актів комісії з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам  

Доповідає: Дмитренко Василь Лукянович – начальник 

управління земельних ресурсів 
 

10. Про надання матеріальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування, дітям, один з батьків яких загинув в районі 

проведення АТО/ООС, які ідуть до першого класу 

11. Про надання згоди на передачу майна 
 

Доповідає: Білогура Василь Олексійович – начальник 

управління освіти 

12. Про встановлення меморіальної дошки 
 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович – начальник 

управління культури та туризму 

 



 

13. Про погодження Програми компенсації пільгових  перевезень окремих 

категорій громадян (мешканців міста Чернігова) на залізничному транспорті 

приміського сполучення на 2022-2024 роки 

14. Про погодження 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  
 

15. Про надання одноразової матеріальної допомоги при народженні 

дитини  
 

Доповідає: Брусильцева Ірина Михайлівна – начальник 

відділу звернень громадян 
 

16. Про внесення змін до Програми заходів з відзначення державних та 

професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом 

Черніговом, здійснення представницьких та інших заходів на 2019 – 2023 роки  
 

Доповідає: Дедущенко Наталія Миколаївна – начальник 

відділу обліку та звітності 
 

17. Про встановлення загальної граничної чисельності працівників 

Чернігівського міського територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Чернігівської міської ради 

Доповідає: Марчук Ірина Петрівна - директор 

департаменту соціальної політики 
 

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

позбавлених батьківського піклування 

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

20. Про надання дозволів на вчинення правочинів щодо житла, майна, 

право власності на яке або право користування яким мають діти 

21. Про затвердження висновку управління (служби) у справах дітей про 

підтвердження місця проживання дитини, Гомбалевського Данила Павловича, 

02 лютого 2017 року народження, для її тимчасового виїзду за межі України 

22. Про о затвердження рішення комісії з використання у 2021 році 

субвенції з державного бюджету на забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа або призначення їм 

грошової компенсації оформлене протоколом від 30 серпня 2021 року № 1 

Доповідає: Попович Іван Миколайович – заступник 

начальника управління (служби) у справах 

дітей 
 

23. Про затвердження та надання містобудівних умов та обмежень 

забудови земельних ділянок 



24. Про присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого 

майна 

25. Про надання повноважень на здійснення дій та підписання документів 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 

26. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Лисенко Олена Юріївна – начальник 

фінансового управління 


