ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

05 серпня 2021 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей
міської ради
1. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній
Таган К.Л.

ДОПОВІДАЄ: ЯЦЕНКО Сергій Володимирович – директор міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2. Про затвердження структури, загальної чисельності Олександрійського міського центру
соціальних служб

ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВА Наталія Сергіївна – заступник начальника управління
культури і туризму міської ради
3. Про дозвіл на проведення Дня відкритих дверей

ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник
внутрішньої політики міської ради
4. Про погодження проведення мирного зібрання – забігу з легкої атлетики

відділу

5.

Про оновлений склад міської комісії у справах увічнення пам’яті учасників
антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій і Положення про неї в
новій редакції

6.

Про затвердження поновленого складу міської редакційної комісії видання обласної
«Книги Пам’яті України»

ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та
ремонтно-будівельних
робіт
управління
житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради, головний
архітектор міста
7. Про присвоєння адреси 5/16 частині житлового будинку
8.

Про присвоєння адреси ½ частині житлового будинку

9.

Про виділ частки зі складу об’єкта нерухомого майна по вул. Леоніда Коваленка, 23а в
м. Олександрії та присвоєння адреси

10. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»
11. Про розгляд звернення ПП «Фірма «Бріз» про надання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами

2
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
12. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 30 «Про затвердження
Програми з благоустрою м. Олександрії на 2021-2025 роки
13. Про постановку на квартирний облік

ДОПОВІДАЄ: ГЛЕЙЗЕР Тетяна Андріївна – заступник начальника управління
соціального захисту населення міської ради
14. Про затвердження протоколу засідання міської тимчасової
комісії з питань
використання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа
житлом та підтримки малих групових будинків від 03.08.2021 № 2

ДОПОВІДАЄ: БОРИСОВСЬКА Людмила Анатоліївна – заступник начальника
управління економіки міської ради
15. Про затвердження графіка роботи комунального підприємства «Олександрійський
центральний ринок»

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
16. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
17.

Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну
власність

18.

Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту

19.

Про оренду земельних ділянок

20.

Про внесення доповнень до рішення міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про
визначення переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню»

21.

Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу

22

Про продовження договорів оренди шляхом проведення аукціонів

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

