
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 06 травня 2021 року 

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

міської ради 
1. Про надання малолітній Сергійчук Д.К. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 
 
2. Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 02.08.2007 

№ 708 «Про встановлення опіки, піклування, призначення опікунів, піклувальників над 
малолітніми, неповнолітніми дітьми» 

 
3. Про надання малолітньому Кіцелюку А.О. статусу дитини, позбавленої батьківського 

піклування 
 
4. Про влаштування дитини Кіцелюка А.О.  до Благодійної організації Благодійний Фонд 

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

 
5. Про звільнення від повноважень піклувальника Троєкурової Л.П. над дитиною 

Шевченком В.О. 
 
6. Про встановлення піклування та призначення піклувальника над неповнолітнім 

Шевченком В.О. 
 
7. Про визначення місця проживання дитини 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович –начальник управління освіти 

міської ради 
8. Про дозвіл на продаж приватного житла 
 
9. Про затвердження в новій редакції Положення про комунальну установу «Інклюзивно-

ресурсний центр Олександрійської міської ради» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

культури і туризму міської ради 
10. Про дозвіл на проведення Всеукраїнського патріотично-мистецького проекту «Армія з 

народом» 
 
11. Про передачу нежитлової будівлі з балансового обліку управління культури і туризму 

міської ради на баланс комунального підприємства «Житлогосп» 
 
12. Про затвердження акта приймання-передачі нерухомого, рухомого майна 

Олександрійської центральної районної бібліотеки ім. Д.І. Чижевського зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ Олександрійського району до комунальної 
власності Олександрійської міської територіальної громади в особі Олександрійської 
міської ради  
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13. Про дозвіл на проведення вистави Сучасного театру «Любов і голуби» 
 
14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 04.02.2021 № 97 «Про дозвіл на 

проведення вистав «Сучасного театру» 
 
15. Про дозвіл на проведення заходу в Обрядовій залі Палацу урочистих подій 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради  
16. Про створення громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської 

ради та затвердження її персонального складу  
 
17. Про нагородження з нагоди 90-річчя Олександрійського фахового колежу культури і 

мистецтв  
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
18. Про надання дозволу на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу 

КП «Олександрійський транспорт» Олександрійської міської ради 
 
19. Про затвердження мережі та графіків руху автобусних маршрутів загального 

користування в межах Олександрійської територіальної громади у звичайному режимі 
руху 

 
20. Про затвердження складу конкурсного комітету 
 
21. Про затвердження об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних 

маршрутах загального користування в межах Олександрійської територіальної громади 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ГАНЖА Володимир Романович – начальник відділу оборонної та 

мобілізаційної роботи міської ради 
22. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 12 
 
 
ДОПОВІДАЄ: БОНДАРЕНКО Віталій Іванович – заступник начальника управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради, начальник житлово-комунального відділу 

23. Про надання дозволу на перепоховання 
 
24. Про затвердження контрольного списку військовослужбовців військової частини 2269, 

які перебувають на квартирному обліку за місцем роботи 
 
25. Про надання згоди на прийняття квартир у комунальну власність 
 
26. Про затвердження акта приймання-передачі квартир  
 
27. Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного житлового будинку по 

проспекту Соборному, 118 з управління комунального підприємства «Житлогосп» в 
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Соборний 118»  
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28. Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Ярмарковій, 22 з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Спортивне 22» 

 
29. Про затвердження Програми експертного обстеження, модернізації, капітального 

ремонту та заміни ліфтів у багатоквартирних будинках і гуртожитках м. Олександрії на 
2021-2025 рр. 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та 

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

30. Про затвердження детального плану території в районі вул. Міліцейської в м.Олександрії 
Кіровоградської області 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
31. Про Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу бюджету 

Олександрійської міської територіальної громади 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУК’ЯНЕНКО Оксана Сергіївна – заступник начальника управління 

забезпечення діяльності міської ради 
32. Про підготовку та проведення в Олександрійській територіальній громаді заходів щодо 

відзначення Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій 
війні 

 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

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

строкового сервітуту 
 
35. Про оренду земельних ділянок 
 
36. Про постійне користування 
 
37. Про затвердження висновку про ринкову вартість земельної ділянки 
 
38. Про інвентаризацію земель 
 
39. Про приватизацію нежитлових будівель за адресою: сел. Олександрійське, 

вул. Довіри, 10 
 
40. Про викуп земельної ділянки по вул. Шкільній, 9 в м. Олександрії  
 
41. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від 01.04.2021 № 286 «Про 

об’єкти культурної спадщини місцевого значення» 
 
42. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу 
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43. Про продовження договорів оренди шляхом проведення аукціонів 
 
44. РІЗНЕ 
- Про розпорядження міського голови, прийняті в період з 01 січня по 31 березня 2021 року 
- Інформація про стан виконання протокольних доручень виконавчого комітету за I квартал 

2021 року 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


