ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

04 березня 2021 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей міської ради
1. Про встановлення піклування та призначення піклувальника над неповнолітньою Глиняною Т.Г.
2.

Про визначення місця проживання дитини

3.

Про участь у вихованні дитини

4.

Про участь у вихованні дитини

ДОПОВІДАЄ: ГРІНЧАК Олена Анатоліївна – директор територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії
5. Про затвердження Положення про організацію роботи служби «Соціальне таксі»

ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління культури і
туризму міської ради
6. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 18.02.2021 № 153 «Про проведення
концертів гурту «Фрістайл» та гурту «Діти Фристайла»

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління економіки міської
ради
7. Про створення комунального підприємства «Олександрійський транспорт» Олександрійської
міської ради
8.

Про погодження торгівлі живими квітами

ДОПОВІДАЄ: СКЛЯР Юрій Анатолійович – заступник начальника юридичного управління
міської ради
9. Про Порядок видачі старостами Олександрійської міської ради довідок суб’єктам звернень, що
проживають на території Олександрійської територіальної громади

ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – начальник відділу правового забезпечення та
публічних закупівель юридичного управління міської ради
10. Про внесення змін до рішення Олександрійської міської ради від 21.12.2019 № 855

ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління житловокомунального господарства, архітектури та містобудування міської ради
11. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Василя Сухомлинського, 3А в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Феміда 3А»

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, оренди
майна та землі міської ради
12. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації

2
13. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового
сервітуту
14. Про оренду земельних ділянок
15. Про затвердження висновків про ринкову вартість земельних ділянок
16. Про викуп земельної ділянки по просп. Соборному, 107а
17. Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності
18. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу
19. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку другого типу

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

