
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 09 вересня 2021 року 

10.00 
 

ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 
міської ради 

1. Про постановку автобуса на балансовий облік управління освіти міської ради 
 
2. Про відкриття відділення пауерліфтингу в комунальному закладі «Дитяча-юнацька 

спортивна школа № 2» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
3. Про встановлення опіки над малолітньою Лакатош Е.М. та призначення опікуна 
 
4. Про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітнім Омельяненком В.В. 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

культури і туризму міської ради 
5. Про дозвіл на проведення казки «Котигорошко» та комедії «Мартин Боруля» 
 
6. Про дозвіл на показ вистави «Украдене щастя» 
 
7. Про погодження плати за навчання в мистецьких школах, підпорядкованих управлінню 

культури і туризму міської ради 
 
8. Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат Олександрійської 

територіальної громади на 2022 рік 
 
9. Про дозвіл на проведення вистави Сучасного театру  «Любовь и голуби» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯРОШЕВСЬКИЙ Андрій Володимирович – начальник відділу молоді 

та спорту міської ради 
10. Про нагородження до Дня фізичної культури та спорту  
 
11. Про затвердження в новій редакції Положення про відділ молоді та спорту 

Олександрійської міської ради та посилення фінансової самостійності відділу молоді та 
спорту Олександрійської міської ради 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
12. Про проведення ярмарку «Все для саду та городу» 
 
13. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 № 32 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної 
громади на 2021 рік» 
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14. Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету від 22.10.2020 № 550 «Про 
затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2021 рік виконавчим комітетом» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та 

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

15. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
 
16. Про розгляд звернень ТОВ «ДОВІРА АУТДОР» про надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 
 
17. Про розгляд звернення ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» про надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 
 
18. Про зміну адреси житлового будинку по вул. Степовій, 42 в м. Олександрії 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

19. Про передачу багатоквартирних будинків селища Пантаївка 
 
 
ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 
20. Про затвердження протоколу засідання 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 від 08.09.2021 № 3 

 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
21. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації   
 
22. Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну власність 
 
23. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
 
24. Про оренду земельних ділянок 
 
25. Про інвентаризацію земель 
 
26. Про передачу земельних часток (паїв) у власність 
 
27. Про проведення земельних торгів 
 
28. Про постійне користування 
 
29. Про припинення дії рішення міської ради від 30.04.2010 № 1454 «Про визначення ставок 

орендної плати за користування земельними ділянками на території міста Олександрії» 



3 

30. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу 
 
31. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу 
 
32. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 25.02.2021 № 190 

«Про перелік земельних ділянок, що підлягають обстеженню в рамках самоврядного 
контролю за використанням та охороною земель, на 2021 рік» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
33. 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 


