
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 01 квітня 2021 року 

10.00 
 
ДОПОВІДАЄ: ТУРБАЄВСЬКА-РОЩЕНКО Олена Анатоліївна – начальник відділу 

опіки та піклування служби у справах дітей міської ради 
1. Про визначення місця проживання дітей 
 
2. Про участь у вихованні дітей 
 
3. Про квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
 
4. Про втрату статусу дитини,  позбавленої батьківського піклування 
 
5. Про втрату статусу дитини,  позбавленої батьківського піклування 
 
6. Про надання дозволу для зарахування на цілодобове перебування малолітнього  

Ібріяна Є.О. до комунального закладу «Новопразька спеціальна школа Кіровоградської 
обласної ради» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРНЕЦЬКА Вікторія Миколаївна – заступник начальника 

управління освіти міської ради 
7. Про дозвіл на продаж, придбання, дарування приватного житла, оренду земельної 

ділянки 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ГЛЕЙЗЕР Тетяна Андріївна – заступник начальника управління 

соціального захисту населення міської ради 
8. Про затвердження складу комісій при виконавчому комітеті міської ради 
 
9. Про узгодження оренди майна недієздатної особи 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

культури і туризму міської ради 
10. Про прийняття нерухомого, рухомого майна Олександрійської центральної районної 

бібліотеки ім. Д.І. Чижевського зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ 
Олександрійського району до комунальної власності Олександрійської територіальної 
громади в особі Олександрійської міської ради 

 
11. Про дозвіл на проведення концертів 
 
12. Про проведення відкритого конкурсу на створення логотипу свята «275-та річниця з дня 

заснування міста Олександрії» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
13. Про погодження КП «Олександрійський центральний ринок» розміщення місць для 

торгівлі  по вул. Г. Сокальського   
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14. Про уповноваження КП «Олександрійський центральний ринок» справляти плату за 
ринкові послуги на автомобільному ринку   

 
15. Про призначення, до проведення конкурсу, автомобільного перевізника на автобусному 

маршруті загального користування 
 
16. Про погодження режиму роботи магазину «Перекресток» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: БОНДАРЕНКО Віталій Іванович – заступник начальника управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради, начальник житлово-комунального відділу 

17. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Чисте місто» Олександрійської 
міської ради у новій редакції 

 
18. Про відміну конкурсу на визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення твердих 

побутових відходів з багатоквартирних житлових будинків м. Олександрії 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
19. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації  
 
20. Про земельний податок 
 
21. Про оренду земельних ділянок 
 
22. Про заборону випалювання рослинності на орендованих земельних ділянках 
 
23. Про затвердження висновків про ринкову вартість земельних ділянок 
 
24. Про передачу земельної ділянки у власність ОСББ «Арка» 
 
25. Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою 
 
26. Про об’єкти культурної спадщини місцевого значення 
 
27. Про внесення доповнень до договорів оренди нежитлових приміщень  
 
28. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку другого типу 
 
29. Про продовження договору оренди 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
30. Про Положення та склад комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати 

податків 
 
31. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет 

Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік»  
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


