
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 04 лютого 2021 року 

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

міської ради 
1. Про вибуття Береста А.В., Берест Д.В. з дитячого будинку сімейного типу «Каравела»   
 
2. Про встановлення опіки, піклування над дітьми Берестом А.В., Берест Д.В. та 

призначення над ними опікуна, піклувальника 
 
3. Про звільнення від повноважень піклувальника Вігінської В.Л. над дитиною Бабієм Р.А.  
 
4. Про встановлення піклування та призначення піклувальника над неповнолітнім  

Бабієм Р.А. 
 
5. Про внесення змін до п. 1 рішення виконавчого комітету міської ради від 06 серпня 

2020 року № 384 «Про надання статусу малолітній Буц П.А., встановлення над нею опіки 
та призначення опікуна» 

 
6. Про надання дозволу для зарахування на цілодобове перебування малолітнього 

Шалька А.А. до комунального закладу освіти «Криворізький спеціальний 
багатопрофільний  навчально-реабілітаційний центр № 1» Дніпропетровської обласної 
ради»  

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРНЕЦЬКА Вікторія Миколаївна – начальник управління освіти, 

молоді та спорту міської ради 
7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29.12.2020 року № 695 «Про 

затвердження мережі закладів загальної середньої освіти міста на 2020-2021 навчальний 
рік» 

 
8. Про дозвіл на придбання, продаж, дарування приватного житла 
 
9. Про затвердження в новій редакції Статуту Головківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної освіти Олександрійської міської ради 
 
10. Про затвердження в новій редакції Статуту Ізмайлівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Олександрійської міської ради 
 
11. Про затвердження в новій редакції Статуту Ізмайлівського закладу дошкільної освіти 

«Колосок» Олександрійської міської ради 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

культури і туризму міської ради 
12. Про дозвіл на проведення концерту «Вар’яти-шоу» 
 
13. Про дозвіл на проведення вистав Сучасного театру 
 
14. Про проведення концерту гурту «Без обмежень» 
 
15. Про проведення концерту народної артистки України Ірини Білик 



2 

16. Про дозвіл на проведення вистави для дітей «Обережно Фіксики» 
 
17. Про дозвіл на проведення ІV Міжнародного фестивалю «Овація» 
 
18. Про дозвіл на проведення вистави для дітей «Три Коти. День народження Карамельки» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
19. Про затвердження розміру внесків за встановлення вузлів комерційного обліку для 

юридичних осіб м. Олександрії 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради  

20. Про затвердження складу житлової комісії 
 
21. Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Чисте місто» 

Олександрійської міської ради 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та 

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

22. Про затвердження складу архітектурно-містобудівної ради 
 
 
ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна – начальник управління охорони здоров’я 

міської ради 
23. Про зміну статутного капіталу Комунального підприємства «Центральна міська лікарня 

м. Олександрії» Олександрійської міської ради 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
24. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації  
 
25. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту  
 
26. Про оренду земельних ділянок 
 
27. Про передачу нерухомого майна Пантаївській територіальній громаді 
 
28. Про приватизацію незавершеного будівництва житлового будинку за адресою: 

вул. Героїв Сталінграда, 31а 
 
29. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу 
 
30. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15.01.2021 № 30 «Про 

включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу» 
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31. Про взяття на балансовий облік комунальних підприємств, установ та закладів рухомого, 
нерухомого та іншого майна. 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


