
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 09 грудня 2021 року 

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

міської ради 
1. Про надання статусу дитини-сироти малолітній Кривушко А.О. встановлення над нею 

опіки та призначення опікуна 
 
2. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітнім 

Борейко С.М., Борейко К.М. 
 
3. Про надання малолітнім Ясінському О.Ю., Ясінському С.І. статусу дитини-сироти 
 
4. Про влаштування дітей Ясінського О.Ю., Ясінського С.І. до Благодійної організації 

Благодійний Фонд «Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для 
дітей, які залишилися без батьківської опіки» 

 
5. Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 29.08.2019 

№ 550 «Про надання статусу малолітньому Хілімову О.М., встановлення над ним опіки 
та призначення опікуна» 

 
6. Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу родини Гученко малолітніх 

Шевченка Р.С., Шевченко А.С. 
 
7. Про надання статусу дитини-сироти малолітньому Суворову Я.А., встановлення над ним 

опіки та призначення опікуна 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
8. Про дозвіл на дарування приватного житла 
 
9. Про введення у штатні розписи додаткових посад 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

культури і туризму міської ради 
10. Про дозвіл на проведення вистав Сучасного театру 
 
11. Про дозвіл на проведення щорічного дитячого конкурсу краси «Я просто Янгол 2021» 
 
12. Про дозвіл на проведення звітного концерту колективу громадської організації «Театр 

танцю «Вуличний балет» 
 
13. Про затвердження Програми розвитку бібліотек Олександрійської територіальної 

громади на 2022-2026 роки 
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ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 
економіки міської ради 

14. Про погодження місць для здійснення торгівлі новорічними ялинками, карнавальною 
атрибутикою та розміщення атракціонів на території м. Олександрії  

 
15. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.10.2021 № 785 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯРЕМЕНКО Світлана Петрівна – начальник управління дозвільно-

погоджувальних процедур та адміністративних послуг міської ради 
16. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.07.2020 № 980 «Про затвердження  

Положення про Центр надання адміністративних послуг м. Олександрія» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – начальник відділу правового 

забезпечення та публічних закупівель юридичного управління міської 
ради  

17. Про затвердження Порядку запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 
діяльності Олександрійського міського голови, секретаря міської ради, депутатів міської 
ради, членів виконавчого комітету 

 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

18. Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного житлового будинку по 
вул. Григорія Усика, 62 з управління комунального господарства «Житлогосп» в 
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Центральний 62» 

 
19. Про надання згоди на безоплатну передачу об’єкту з державної власності у комунальну 

власність Олександрійської територіальної громади в особі Олександрійської міської 
ради 

 
20. Про виключення житлового приміщення з числа службових та видачу ордеру на жиле 

приміщення 
 
21. Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов 
 
22. Про затвердження складу громадської комісії з житлових питань при виконавчому 

комітеті міської ради 
 
23. Про затвердження складу житлової комісії з обліку внутрішньо переміщених осіб та 

надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо переміщеним 
особам та Положення про неї 

 
24. Про регулювання та встановлення тарифів КП «Теплокомуненерго» на теплову енергію, 

її виробництво, транспортування та постачання, тарифів на послугу з постачання 
теплової енергії для потреб бюджетних установ, організацій та інших споживачів 
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ДОПОВІДАЄ: ГАРАЩЕНКО Олег Васильович – начальник архівного відділу міської 
ради 

25. Про Програму розвитку архівної справи м. Олександрії на 2022 рік 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

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

строкового сервітуту  
 
29. Про оренду земельних ділянок 
 
30. Про оформлення права власності на земельні ділянки 
 
31. Про проведення земельних торгів 
 
32. Про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів Олександрійської 

територіальної громади 
 
33. Про проект землеустрою щодо встановлення меж території Олександрійської 

територіальної громади 
 
34. Про внесення змін до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно 
 
35. Про розмір плати за договорами особистого строкового сервітуту за користування 

земельними ділянками Олександрійської територіальної громади 
 
36. Про звільнення від сплати земельного податку 
 
37. Про інвентаризацію земель 
 
38. Про постійне користування 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
39. 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 


