
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 03 листопада 2021 року 

10.00 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ГОРЕНКО Віта Анатоліївна – заступник начальника відділу молоді та 

спорту міської ради 
1. Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу 

Молодіжної ради при Олександрійській міській раді 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24.11.2020 № 588 

«Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітнім 
Біленькій Б.І., Біленькій З.І., Біленькому Н.І.» 

 
3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.03.2018 № 160 

«Про статус дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньої  
Медведевої А.А.» 

 
4. Про визначення місця проживання дітей 
 
5. Про призначення опікуна над житлом Турчіна О.О. 
 
6. Про реєстрацію дитини 
 
7. Про надання малолітньому Петрову І.В. статусу дитини-сироти 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

культури і туризму міської ради 
8. Про списання автобуса з балансового обліку управління культури і туризму міської ради 
 
 
ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна – начальник управління охорони здоров’я 

міської ради 
9. Про передачу кисневих концентраторів 
 
10. Про надання дозволу на придбання житла  
 
 
ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 
11. Про затвердження результатів обстеження маршруту і перерахунок кількості пасажирів, 

які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на автобусному маршруті  
№ 9 у жовтні 2021 року  
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ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 
економіки міської ради 

12. Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2022 рік виконавчим 
комітетом 

 
13. Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2022 рік 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та 

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

14. Про присвоєння адреси 2/5 частки нерухомого майна по вул. Бульварній, 43 в 
м. Олександрії  

 
15. Про присвоєння адрес часткам житлового будинку по вул. Шевченка, 56 в 

с. Звенигородка 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

16. Про затвердження акта приймання-передачі гуртожитку по проспекту Соборному, 136 з 
управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку «Соборний 136»  

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

проспекту Соборному, 113 з управління комунального підприємства «Житлогосп» в 
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Соборний-113»  

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

вул. 6-го Грудня, 137 з управління комунального підприємства «Житлогосп» в 
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Затишна оселя 137»  

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

вул. Григорія Сокальського, 35 з управління комунального підприємства «Житлогосп» в 
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Успіх-35»  

 
20. Про надання службового жилого приміщення  
 
21. Про надання соціального житла особі з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування 
 
22. Про виключення житлового приміщення з числа службових та видачу ордеру на жиле 

приміщення 
 
23. Про проведення конкурсу на визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення 

рідких побутових відходів з території населених пунктів Олександрійської 
територіальної громади 

 
24. Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених  об’єднаннями співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) 
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ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 

25. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації 
 
26. Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну власність 
 
27. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
 
28. Про оренду земельних ділянок 
 
29. Про інвентаризацію земель 
 
30. Про проведення земельних торгів 
 
31. Про приватизацію нежитлової будівлі з допоміжними будівлями за адресою:  

м. Олександрія, просп. Будівельників, 28 
 
32. Про погодження земельних ділянок у власність ОСББ 
 
33. Про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів Олександрійської території 

громади 
 
34. Про оформлення права власності на земельні ділянки 
 
35. Про списання безнадійної заборгованості по орендній платі 
 
36. Про приватизацію частки нежитлової будівлі за адресою: м. Олександрія,  

просп. Соборний, 68 
 
37. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу 
 
38. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 09.09.2021 № 719 «Про 

включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу» 
 
39. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26.09.2019 № 634 «Про оренду 

нежитлових приміщень» 
 
40. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29.07.2021 № 613 «Про внесення 

змін до договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності,  
від 05.07.2021 № 33» 

 
41. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03.06.2021 № 481 «Про зміну 

графіків використання об’єктів оренди» 
 
42. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 09.09.2021 № 718 «Про 

включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу» 
 
43. Про включення об’єктів оренди до Переліку першого типу для продовження договорів 

оренди 
 
44. Про продовження договору оренди 
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ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 
управління міської ради 

45. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет 
Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік» 

 
46. Про затвердження попереднього висновку стосовно відповідності інтересам та потребам 

територіальної громади пропозиції щодо ініціювання співробітництва територіальних 
громад 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


