
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 01 жовтня 2021 року 

11.00 
 

ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 
міської ради 

1. Про організацію ведення обліку дітей шкільного віку та учнів 
 
2. Про дозвіл на дарування приватного житла 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
3. Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 18.03.2021 

№ 212 «Про надання статусу дітям Першуті С.В., Першуті Д.О., встановлення над ними 
опіки, піклування та призначення опікуна, піклувальника» 

 
4. Про визначення місця проживання дитини 
 
5. Про призначення опікуна над житлом Лишенка М.В. 
 
6. Про затвердження висновку служби у справах дітей міської ради про підтвердження 

місця проживання дитини Зарубіна Е.Р. для його тимчасового виїзду за межі України 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради 
7. Про погодження проведення мирного зібрання – акції «Хода за свободу» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ГРІНЧАК Олена Анатоліївна – директор територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Олександрії 

8. Про затвердження Положення про організацію роботи служби «Соціальне таксі» у новій 
редакції 

 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

9. Про передачу багатоквартирного будинку по вул. 6-го Грудня, 137 в управління 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишна оселя 137» 

 
10. Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного житлового будинку по 

проспекту Будівельників, 32а з управління комунального підприємства «Житлогосп» в 
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Престиж 32а» 

 
11. Про відключення багатоквартирного будинку по вул. Студентській, 39 від мереж 

централізованого опалення 
 
12. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу 
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13. Про затвердження акта обстеження зелених насаджень  
 
14. Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов 
 
15. Про погодження Інвестиційної програми комунального підприємства 

«Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради на 2021-2022 роки 
 
16. Про надання дозволу КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради на 

укладення мирових угод з АТ «НАК «Нафтогаз України» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯРЕМЕНКО Світлана Петрівна – начальник управління дозвільно-

погоджувальних процедур та адміністративних послуг міської ради 
17. Про збільшення загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів 
 
 
ДОПОВІДАЄ: КРИСАНОВА Юлія Григорівна – заступник начальника управління 

приватизації, оренди майна та землі міської ради 
18. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації  
 
19. Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну власність  
 
20. Про оренду земельних ділянок 
 
21. Про інвентаризацію земель 
 
22. Про оформлення права власності на земельні ділянки 
 
23. Про затвердження Програми приватизації Олександрійської територіальної громади на 

2022-2026 роки 
 
24. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин Олександрійської 

територіальної громади на 2022-2026 роки 
 
25. Про проведення земельних торгів 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
26. 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 


