ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

10 лютого 2022 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти
міської ради
1. Про дозвіл на дарування часток приватного житла
2.

Про виключення квартири з числа відомчих

3.

Про повернення коштів, які втратили цільове призначення

ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей
міської ради
4. Про втрату статусу
5.

Про призначення
Скаленка Н.Ю.

опікуна

над

частками

земельної

ділянки

Скаленка

Є.Ю.,

6.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 28.01.2021 № 41
«Про надання статусу малолітньому Монастирському Ю.В., встановлення над ним опіки
та призначення опікуна»

7.

Про внесення змін до рішень виконавчого комітету міської ради від 29.12.2020 № 685 та
від 28.01.2021 № 43

8.

Про вибуття Баркарь А.Р. з дитячого будинку сімейного типу Гученко

ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління
культури і туризму міської ради
9. Про дозвіл на показ вистави-мюзиклу для дітей «Рапунцель. Казка про зниклу принцесу»
10. Про дозвіл на проведення V Міжнародного фестивалю «Овація»
11. Про проведення концерту гурту «Без обмежень»
12. Про проведення концерту гурту «IL MEN»
13. Про проведення концерту Артема Пивоварова
14. Про показ вистави «Жіноча вечірка»

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління
економіки міської ради
15. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами міської ради за 2021 рік

2
16. Про погодження торгівлі живими квітами ФОП Побережець Г.С.
17. Про погодження торгівлі живими квітами ФОП Покрищенку І.В.
18. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 02 серпня 2018 року № 476 «Про
погодження режиму роботи закладам ресторанного господарства та об’єктам торгівлі»

ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу
внутрішньої політики міської ради
19. Про заходи до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
20. Про нагородження з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав
21. Про погодження проведення заходів до Дня Героїв Небесної Сотні

ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
22. Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових
умов
23. Про зняття з квартирного обліку
24. Про переведення в інший вид черговості квартирного обліку
25. Про видачу ордера на житлове приміщення
26. Про затвердження акта приймання-передачі основних засобів
27. Про затвердження складу комісії з визначення необхідності проведення заходів з
поліпшення санітарного стану полезахисних лісових смуг
28. Про надання дозволу на списання з балансу комунальних підприємств збірних
конструкцій Новорічної ялинки та елементів новорічної ілюмінації

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
29. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
30. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту
31. Про оренду земельних ділянок
32. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 388 «Про погодження
земельної ділянки у власність ОСББ «Олімп-120»
33. Про інвентаризацію земель
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34. Про проведення земельних торгів
35. Про укладення
миколаївській, 18

договору

оренди

нежитлового

приміщення

по

36. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

вул. Свято-

