
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 

яке відбудеться  19 березня 2020 року о 09 годині 00 хвилин 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про подання щодо внесення змін до переліку виборчих дільниць 

Доповідає: Кузнецова-Молодчая Тетяна Степанівна –

голова Новозаводської районної ради 
 

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 затвердження Статуту комунального підприємства 

«Чернігівводоканал» Чернігівської міської ради у новій редакції  

Доповідає: Вовк Павло Іванович – заступник директора 

КП «Чернігівводоканал» 
 

5. Про демонтаж тимчасових споруд (металевих гаражів) на території м. 

Чернігова 

6. Про демонтаж тимчасових споруд (парканів, контейнерів, сходинок) на 

території міста Чернігова  

7. Про демонтаж тимчасових споруд (частин парканів, розміщених на 

земельній ділянці, яка на праві постійного користування належить Управлінню 

житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради) на території 

міста Чернігова 

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 16 січня 2020 року № 15 «Про утворення комісії з демонтажу 

незаконно розміщених обʼєктів на території міста Чернігова» 

9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 24 травня 2011 року № 143 «Про Порядок користування 

обʼєктами благоустрою у м. Чернігові» 

Доповідає: Хрустицький Віталій Анатолійович – 

начальник КП «Муніципальна варта» 

 

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

утриманні об’єктів благоустрою 

Доповідає: Гоголь Микола Олександрович – начальник 

КП «Паркування та ринок» 
 



11. Про надання згоди на списання медичного обладнання                                        

та контейнера для сміття 

Доповідає: Кухар Владислав Вікторович – начальник 

управління охорони здоров’я  
 

12. Про затвердження акта приймання-передачі у комунальну власність 

територіальної громади м. Чернігова об’єктів інженерної інфраструктури  

13. Про передачу майна 

Доповідає: Єпінін Олексій Юрійович – голова ФКМ 
 

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

виділення житла підприємствам, громадянам міста, видачу ордерів 

15. Про передачу жилих приміщень у власність громадян 

16. Про видачу дубліката свідоцтва про право власності, про внесення змін 

до обліків, про скасування частини пункту рішення 

17. Про визначення величини опосередкованої вартості найму (оренди) 

житла в місті Чернігові на одну особу за І квартал 2020 року 

Доповідає: Католик Михайло Анатолійович –начальник 

відділу квартирного обліку 
 

18. Про затвердження актів комісії з визначення та відшкодування збитків 

власникам землі та землекористувачам 

Доповідає: Дмитренко Василь Лук’янович – начальник 

управління земельних ресурсів 
 

19. Про перекриття руху автотранспорту 

20. Про транспортне забезпечення населення міста Чернігова на 2020 рік 

Доповідає: Сікач Наталія Михайлівна – заступник 

начальника управління транспорту 
 

21. Про встановлення меморіальної дошки 

22. Про впорядкування об’єкта благоустрою 

Доповідає: Шевчук Олександр Іванович - начальник 

управління культури та туризму 
 

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

нерухомого майна 

24. Про затвердження та надання містобудівних умов і обмежень забудови 

земельних ділянок 

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

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Чернігова 

Доповідає: Калюжний Сергій Сергійович – начальник 

управління архітектури та містобудування 
 
 

26. Про надання матеріальної допомоги 

Доповідає: Кочерга Інна Віталіївна – заступник 

начальника фінансового управління 


