ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

09 червня 2022 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей
міської ради
1. Про продовження перебування малолітнього Чорнобривого Б.В. у сім’ї патронатного
вихователя Бізіної Н.Л.
2.

Про участь у вихованні дитини

3.

Про визначення місця проживання дітей

4.

Про визначення місця проживання дитини

5.

Про надання статусу дитини-сироти неповнолітній Тимофієвій В.В.

6.

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому
Чемерину Т.В.

7.

Про встановлення опіки та призначення опікунів над малолітньою Загребельною С.О.

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРНЕЦЬКА Вікторія Миколаївна
управління освіти міської ради
8. Про дозвіл на продаж приватного житла

–

заступник

начальника

ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління
культури і туризму міської ради
9. Про затвердження в новій редакції Положення про управління культури і туризму
Олександрійської міської ради
10. Про затвердження тарифів з надання платних послуг клубними закладами

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління
економіки міської ради
11. Про затвердження тарифів на ринкові послуги КП «Олександрійський центральний
ринок»
12. Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах
загального користування в межах Олександрійської територіальної громади у
звичайному режимі руху
13. Про погодження розміщення торгівлі ФОП Єременко Н.Г.

ДОПОВІДАЄ: АЛЬПОВ Андрій Володимирович – начальник юридичного управління
міської ради
14. Про передачу матеріальних засобів на баланс комунального підприємства «Чисте місто»
15. Про нагородження Почесною грамотою Олександрійської міської ради
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ДОПОВІДАЄ: ЯРЕМЕНКО Світлана Петрівна – начальник управління дозвільнопогоджувальних процедур та адміністративних послуг міської ради
16. Про звільнення окремих категорій осіб від оплати вартості деяких адміністративних
послуг, яка зараховується до бюджету Олександрійської територіальної громади

ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович
внутрішньої політики міської ради
17. Про демонтаж пам’ятного знака
18.

Про демонтаж пам’ятних знаків у Театральному сквері

19.

Про втрату чинності рішення виконавчого комітету

20.

Про втрату чинності рішення міської ради

–

начальник

відділу

ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
21. Про затвердження Правил утримання домашніх, свійських тварин та птиці на території
Олександрійської територіальної громади
22. Про затвердження вартості послуг з утримання об’єктів благоустрою комунальної
власності Олександрійської територіальної громади
23. Про затвердження тарифів на послугу поводження з побутовими відходами для
комунального підприємства «Житлогосп»
24. Про затвердження оновленого складу постійно діючої комісії з розгляду питань,
пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого
водопостачання
25. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
26. Про інвентаризацію земель
27. Про надання в тимчасове користування земельної ділянки на умовах особистого
строкового сервітуту
28. Про оренду земельних ділянок
29. Про нормативну грошову оцінку земель
територіальної громади

населених пунктів

Олександрійської

30. Про втрату чинності рішення міської ради від 28.04.2017 № 286 «Про затвердження
Порядку здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель по
м. Олександрії»
31. Про постійне користування
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32. Про проведення земельних торгів
33. Про звільнення від орендної плати у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні
34. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку другого типу
35. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу

ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового
управління міської ради
36. 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

