ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

11 лютого 2021 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: ГАЛАЙДА Алла Михайлівна – начальник відділу по роботі із
зверненнями громадян управління справами міської ради
1. Про стан виконання розгляду звернень громадян

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРНЕЦЬКА Вікторія Миколаївна – начальник управління освіти,
молоді та спорту міської ради
2. Про нагородження Акуліча А.М.
3.

Про передачу матеріальних цінностей

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління
економіки міської ради
4. 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»
5.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.10.2020 № 527

ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу
внутрішньої політики міської ради
6. Про заходи з відзначення в місті Олександрії у 2021 році Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав
7.

Про встановлення меморіальної дошки Швецю Олександру Васильовичу

8.

Про встановлення меморіальної дошки Водолазкіну Олександру Семеновичу

ДОПОВІДАЄ: ЯРЕМЕНКО Світлана Петрівна – начальник управління дозвільнопогоджувальних процедур та адміністративних послуг
9. Про утворення віддалених робочих місць Центру надання адміністративних послуг
м. Олександрії

ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
10. Про затвердження складу комісії з обстеження та визначення стану зелених насаджень
комунальної власності Олександрійської міської територіальної громади
11. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу
12. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Ярмарковій, 22 в
управління співвласників багатоквартирного будинку «Спортивне 22»

2
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
13. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
14. Про земельну ділянку по вул. Миру, 12 в сел. Олександрійському
15. Про оренду земельних ділянок
16. Про внесення змін до Положення про регулювання земельних відносин в місті
Олександрії
17. Про внесення змін до Програми розвитку земельних відносин в м. Олександрії на 20172020 роки
18. Про внесення змін до міської програми приватизації на 2018-2020 роки
19. Про внесення змін до Положення про порядок надання в оренду нежитлових приміщень
(будівель, споруд), що знаходяться у комунальній власності територіальної громади
міста Олександрії

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

