ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

08 квітня 2021 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРНЕЦЬКА Вікторія Миколаївна – заступник начальника
управління освіти міської ради
1. Про списання споруд тиру та туалету дитячого з балансового обліку НВК
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 12 – дошкільний навчальний
заклад»

ДОПОВІДАЄ: ГРІНЧАК Олена Анатоліївна – директор територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста
Олександрії
2. Про надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів територіальним центром
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії

ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління
культури і туризму міської ради
3. Про затвердження Статуту Інформаційно-туристичного центру «Олександрія» в новій
редакції
4.

Про затвердження Статуту Палацу культури «Олександрійський театр» в новій редакції

ДОПОВІДАЄ: ЄРМОЛЮК Ігор Васильович – начальник управління з питань
цивільного захисту міської ради
5. Про затвердження Примірного Положення про консультаційні пункти з питань
цивільного захисту при підприємствах, установах та організаціях, що надають житловокомунальні послуги населенню Олександрійської територіальної громади

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління
економіки міської ради
6. Про комісію з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового
забезпечення)
7.

Про робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення

8.

Про затвердження Статуту комунального підприємства «Олександрійський транспорт»
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАЄ: БОНДАРЕНКО Віталій Іванович – заступник начальника управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради, начальник житлово-комунального відділу
9. Про затвердження акта обстеження зелених насаджень та озеленення парку культури та
відпочинку ім. Т. Г. Шевченка
10. Про затвердження акта приймання-передачі нежитлового приміщення по
вул. Шевченка, 66

2
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу
внутрішньої політики міської ради
11. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25 березня 2021 року № 249
12. Про демонтаж меморіальної дошки Примакову В.М.

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
13. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
14. Про земельну ділянку по вул. Івана Чиркіна, 19
15. Про оренду земельних ділянок
16. Про проведення земельних торгів
17. Про передачу матеріальних цінностей
18. Про присвоєння адреси земельній ділянці
19. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу
20. Про продовження договорів оренди шляхом проведення аукціонів
21. Про взяття на балансовий облік комунальних підприємств, установ та закладів рухомого,
нерухомого та іншого майна

ДОПОВІДАЄ: ФУРТАК Людмила Володимирівна – начальник
забезпечення діяльності міської ради
22. Про нагородження Грамотою Олександрійської міської ради Фоменко В.І.

Керуючий справами
виконавчого комітету

управління

Сергій ЗАВАЛІЙ

