
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 07 липня 2022 року 

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

міської ради 
1. Про надання статусу дитині Биндейчуку М.С., встановлення над ним опіки та 

призначення опікуна 
 
2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 14.07.2011 № 583 

«Про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітньою Овчінніковою О.В. і 
надати їй статус дитини, позбавленої батьківського піклування» 

 
3. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 29.07.2021 № 579 

«Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній 
Масловській А.П.» 

 
4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 29.07.2021 № 580 

«Про влаштування дитини Масловської А.П. до Благодійного організації Благодійний 
Фонд «Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які 
залишилися без батьківської опіки» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
5. Про дозвіл на продаж та дарування приватного житла 
 
 
ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 
6. Про внесення змін до рішення міської ради від 24 грудня 2020 року № 21 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
7. Про погодження розміщення торгівлі ФОП Толкачову О.С. 
 
8. Про погодження розміщення комплексу атракціонів на території м. Олександрії 
 
9. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від 22.03.2022 № 171 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АЛЬПОВ Андрій Володимирович – начальник юридичного управління 

міської ради 
10. Про передачу матеріальних засобів на баланс комунального підприємства 

«СвітлоЦентр» 
 
11. Про нагородження Почесною грамотою Олександрійської міської ради 
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ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 
внутрішньої політики міської ради 

12. Про передачу гуманітарної допомоги 
 
13. Про передачу гуманітарної допомоги 
 
14. Про передачу гуманітарної допомоги від Фонду Міжнародної Солідарності 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

15. Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Василя Сухомлинського, 3 в 
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Автомобіліст-2022» 

 
16. Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Діброви, 56 в управління об’єднання 

співвласників багатоквартирного будинку «Успіх-56»  
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
17. Про оренду земельних ділянок 
 
18. Про надання в тимчасове користування земельної ділянки на умовах особистого 

строкового сервітуту  
 
19. Про проведення земельних торгів 
 
20. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2021 № 101 «Про прийняття майна з 

комунальної власності Приютівської селищної ради Олександрійського району 
Кіровоградської області до комунальної власності Олександрійської міської ради» 

 
21. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.11.2021 № 342 «Про затвердження 

Програми розвитку земельних відносин Олександрійської територіальної громади на 
2022-2026 роки» 

 
22. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу 
 
23. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку другого типу 
 
24. Про внесення змін до рішень виконавчого комітету  
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
25. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет 

Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік» 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


