
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 06 липня 2021 року 

10.00 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРНЕЦЬКА Вікторія Миколаївна – заступник начальника 

управління освіти міської ради 
1. Про дозвіл на придбання, продаж, дарування, міну приватного житла, викуп земельної 

ділянки 
 
2. Про надання дозволу для зарахування на цілодобове перебування до комунального 

закладу «Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного профілю Кіровоградської 
обласної ради» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
3. Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради від 21.11.2019 № 748 

«Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому 
Хоменку А.О.», від 28.11.2019 № 769 «Про встановлення опіки над малолітнім 
Хоменком А.О. та призначення над ним опікунів» 

 
4. Про визначення місця проживання дитини 
 
5. Про надання статусу дітям Берневек А.М., Нечипоренко А.Р. встановлення над ними 

опіки та призначення опікуна 
 
6. Про втрату статусу дитини-сироти 
 
7. Про реєстрацію дитини 
 
8. Про квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
 
9. Про надання статусу дітям Зеленьовій Л.О., Зеленьовій А.О., встановлення над ними 

опіки та призначення опікуна 
 
10. Про затвердження складу та положення 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 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

культури і туризму міської ради 
11. Про проведення вистав цирку-шапіто «Шекера» 
 
12. Про дозвіл на проведення свята морозива від ТМ «Ласунка» 
 
13. Про проведення V Української виставки-фестивалю «Скіфська веселка» 
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ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 
економіки міської ради 

14. Про погодження розміщення торгового намету ФОП Тримбачу А.Л. 
 
15. Про погодження розміщення місць для торгівлі баштанними культурами 
 
16. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.03.2021 № 252 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та 

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

17. Про поділ об’єкта нерухомого майна по вул. Василя Сухомлинського, 28 в 
м. Олександрії та присвоєння адрес 

 
18. Про присвоєння адреси будівлям ФАПу в с. Ізмайлівка 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

19. Про затвердження вартості послуг з утримання об’єктів благоустрою комунальної 
власності Олександрійської територіальної громади 

 
20. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Григорія Усика, 62 в 

управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Центральний 62»  
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
21. Про затвердження висновку про ринкову вартість земельної ділянки 
 
22. Про зміну графіка використання об’єкту оренди 
 
23. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03.06.2021 № 480 «Про 

включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу» 
 
24. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
25. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет 

Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік»  
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


