
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 02 лютого 2023 року 

10.00 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
1. Про звільнення від здійснення повноважень опікуна Гавришевського В.В. над дитиною 

Губановим М.П. 
 
2. Про влаштування дитини Губанова М.П. до Благодійної організації Благодійний Фонд 

«Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які залишилися 
без батьківської опіки» 

 
3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.03.2015 № 205 

«Про встановлення опіки та призначення опікунів над малолітнім Губановим М.П.»  
 
4. Про зняття статусу прийомної сім’ї  
 
5. Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу родини Гученко дітей 

Шевченка С.С., Шевченко К.С. 
 
6. Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та звільнення від 

здійснення повноважень опікуна 
 
7. Про надання статусу дитині Костенко К.В., встановлення над нею піклування та 

призначення піклувальника 
 
8. Про втрату статусу 
 
9. Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній Лакатош А.Р. 
 
10. Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, та звільнення від 

здійснення повноважень опікуна 
 
11. Про визначення місця проживання дітей 
 
12. Про визначення місця проживання дитини 
 
13. Про визначення місця проживання дітей 
 
14. Про визначення місця проживання дитини 
 
15. Про визначення місця проживання дитини 
 
16. Про звільнення від здійснення повноважень опікуна Худяй Т.Г. над дитиною 

Худяєм Д.В. 
 
17. Про влаштування дитини Худяя Д.В. до Благодійної організації Благодійний Фонд 

«Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які залишилися 
без батьківської опіки» 
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ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 
міської ради 

 
18. Про надання дозволу на укладення договору дарування приватного житла 
 
19. Про надання дозволу на поділ земельної ділянки на ім’я малолітньої дитини 
 
20. Про передачу гуманітарної допомоги 
 
21. Про списання будівель вбиралень з балансового обліку Початкової школи 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області 
 
 
ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 
22. Про організацію виконання в Олександрійській територіальній громаді операційного 

плану з реалізації у 2023-2024 роках Державної стратегії забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ГРІНЧАК Олена Анатоліївна – директор територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Олександрії 

23. Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, що надаються територіальним 
центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії 

 
24. Про передачу гуманітарної допомоги територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ГАНЖА Володимир Романович – начальник відділу оборонної та 

мобілізаційної роботи міської ради 
25. Про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2022 року № 530 «Про 

Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, 
організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову 
військову службу та виконання заходів з мобілізації «Захисник» на 2023 рік» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради 
26. Про передачу наборів «Раннє дитинство» (Early Childhood Dvt) 
 
27. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від благодійної організації 

«Благодійний фонд «Безпечне майбутнє» 
 
28. Про передачу гуманітарної допомоги від філії «АКТЕД» («ACTED») 
 
29. Про передачу генераторів 
 
30. Про передачу гуманітарної допомоги благодійній організації «Благодійний фонд «Центр 

допомоги Олександрія» 
 
31. Про передачу гуманітарної допомоги виконавчим органам міської ради, закладам та 

установам 
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32. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від АКТЕД для місць компактного 
проживання внутрішньо переміщених осіб  

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
33. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 № 533 «Про бюджет 

Олександрійської міської територіальної громади на 2023 рік» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна – начальник управління охорони здоров’я 

міської ради 
34. Про реорганізацію закладів охорони здоров’я 
 
35. Про затвердження актів приймання-передачі основних засобів 
 
36. Про затвердження переліку платних послуг та тарифів на платні медичні послуги, що 

надаються комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-
санітарної допомоги Олександрійської міської ради» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
37. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 06.12.2022 № 517 «Про план 

підготовки регуляторних актів міською радою на 2023 рік» 
 
38. Про витрачання коштів резервного фонду бюджету Олександрійської міської 

територіальної громади за 2022 рік  
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯРЕМЕНКО Світлана Петрівна – начальник управління дозвільно-

погоджувальних процедур та адміністративних послуг міської ради 
39. Про Концепцію вдосконалення системи надання адміністративних послуг і розвитку 

Центру надання адміністративних послуг Олександрійської територіальної громади 
«Центр Дії» на 2023-2025 роки  

 
 
ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – начальник відділу правового 

забезпечення та публічних закупівель юридичного управління міської 
ради 

40. Про безоплатну передачу товарно-матеріальних цінностей 
 
41. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2021 року № 67 «Про 

затвердження Комплексної програми профілактики злочинності Олександрійської 
територіальної громади на 2021-2025 роки» 

 
42. Про безоплатну передачу паливно-мастильних матеріалів 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

43. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу 
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44. Про затвердження акта приймання-передачі гуртожитку по вул. Садовій, 56-А з 
управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «Південний 56-А» 

45. Про видачу ордера на службове жиле приміщення  
 
46. Про затвердження контрольного списку працівників Головного управління ДСНС 

України у Кіровоградській області, які перебувають на квартирному обліку за місцем 
проживання 

 
47. Про затвердження Положення про надання благодійної матеріальної допомоги у вигляді 

дров мешканцям Олександрійської територіальної громади 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та 

ремонтно-будівельних робіт управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради, головний 
архітектор міста 

48. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ «КОНСТАНТА ГРУП» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
49. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації  
 
50. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на встановлення земельного 

сервітуту 
 
51. Про оренду земельних ділянок 
 
52. Про інвентаризацію земель 
 
53. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
 
54. Про відновлення меж земельних ділянок 
 
55. Про проведення земельних торгів 
 
56. Про нормативну грошову оцінку земельних ділянок за межами населених пунктів 
 
57. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу 
 
58. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу 
 
59. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень по  

вул. Шевченка, 132 
 
60. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26 травня 2022 року № 248 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


