
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 10 листопада 2022 року 

11.00 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
1. Про призначення опікунів над частками земельної ділянки Бабія Р.А., Чернець Д.А. 
 
2. Про надання статусу дітям Мамон М.Є., Мамон В.Д., Мамону С.Д., встановлення над 

ними опіки, піклування та призначення опікуна, піклувальника  
 
3. Про надання статусу дитині Афанасьєву М.В., встановлення над ним опіки та  

призначення опікуна 
 
4. Про влаштування малолітнього Левандовського Т.І. до Благодійної організації 

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

 
5. Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу «Оберіг» дітей-сиріт 

Янкевича І.В., Янкевича М.Є. 
 
6. Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу «Каравела» дитини-сироти 

Пеліпаса Д.А.  
 
7. Про вибуття Аганіної А.С. з дитячого будинку сімейного типу «Каравела» 
 
8. Про визначення місця проживання дитини 
 
9. Про звільнення від повноважень опікуна Логачової Р.В. над дитиною Логачовою А.М. 
 
10. Про влаштування дитини Логачової А.М. до Благодійної організації Благодійний Фонд 

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

 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
11. Про дозвіл на дарування та продаж приватного житла, дарування земельної ділянки 
 
12. Про розподіл коштів цільової пожертви 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

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

територіальної громади на 2023 рік 
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ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 
внутрішньої політики міської ради 

14. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від Агенції США з міжнародного 
розвитку 

 
15. Про передачу гуманітарної допомоги від УВКБ ООН за сприяння ГО «Десяте квітня» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ГРІНЧАК Олена Анатоліївна – директор територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Олександрії 

16. Про передачу гуманітарної допомоги 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович –начальник управління економіки 

міської ради 
17. Про план підготовки регуляторних актів міською радою на 2023 рік 
 
18. Про затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2023 рік виконавчим 

комітетом 
 
19. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.03.2022 № 171 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – начальник відділу правового 

забезпечення та публічних закупівель юридичного управління міської 
ради  

20. Про затвердження списку присяжних Олександрійської територіальної громади для 
Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЄРМОЛЮК Ігор Васильович – начальник управління з питань 

цивільного захисту міської ради 
21. Про міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛЕВАНДОВСЬКА Тетяна Станіславівна – заступник начальника 

управління дозвільно-погоджувальних процедур та адміністративних 
послуг міської ради 

22. Про затвердження Регламенту Центру надання адміністративних послуг 
Олександрійської територіальної громади Центр Дії 

 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

23. Про передачу гуртожитку по вул. Садовій, 56-А в управління об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку «Південний 56-А» 

 
24. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 31 серпня 2021 року № 255 

«Про затвердження Програми спільного фінансування та підтримки об’єднань 
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співвласників багатоквартирних будинків на території Олександрійської територіальної 
громади на 2021-2025 рр. 

 
25. Про встановлення тарифів на теплову енергію, на виробництво теплової енергії, що 

виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії БФ ПП 
«Каярд-Україна» «Каярд-Богданівка» для населення, установ та організацій, що 
фінансуються з державного чи міського бюджету 

 
26. Про надання службових квартир громадянам міста 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АЛЬПОВ Андрій Володимирович – начальник юридичного управління 

міської ради 
27. Про затвердження акта приймання-передачі основних засобів 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
28. Про оренду земельних ділянок 
 
29. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
 
30. Про інвентаризацію земель 
 
31. Про розгляд заяви Тимченка О.С. 
 
32. Про затвердження висновків про ринкову вартість земельних ділянок 
 
33. Про взяття на балансовий облік 
 
34. Про приватизацію житлового будинку в сел. Олександрійському по вул. Ковтуна, 63 
 
35. Про приватизацію гаража в м. Олександрії по вул. Перспективній, 17А 
 
36. Про приватизацію комплексу будівель в м. Олександрії по Звенигородському шосе, 10А 
 
37. Про проведення земельних торгів 
 
38. Про постійне користування 
 
39. Про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна 

фізичних осіб по населених пунктах Олександрійської територіальної громади на 
2023 рік 

 
40. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


