
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 11 серпня 2022 року 

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

міської ради 
1. Про реєстрацію дитини 
 
2. Про реєстрацію дитини 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
3. Про затвердження в новій редакції Статутів  
 
 
ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 
4. Про затвердження результатів обстеження маршрутів і перерахунку кількості пасажирів, 

які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на автобусних маршрутах  
№2/2, №4/2, №6 та №12, у липні 2022 року   

 
 
ДОПОВІДАЄ: ФІСЕНКО Тетяна Федорівна – завідувач відділення організації надання 

адресної натуральної та грошової допомоги Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  
м. Олександрії 

5. Про передачу гуманітарної допомоги 
 
6. Про звільнення від плати за надання соціальних послуг територіальним центром  

гр. Шатравки К.Г. 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЖАЛОБА Тетяна Василівна– головний спеціаліст управління охорони 

здоров’я міської ради 
7. Про передачу майна 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛЕВАНДОВСЬКА Тетяна Станіславівна – заступник начальника 

управління дозвільно-погоджувальних процедур та адміністративних 
послуг міської ради 

8. Про включення відомостей та надання доступу до «Реєстру Олександрійської 
територіальної громади» 

 
9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.10.2018 № 654 «Про 

затвердження структури та параметрів реєстру «Реєстр громади міста Олександрії»» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович –начальник управління економіки 

міської ради 
10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.03.2022 № 171 
 
11. Про погодження розміщення місць для торгівлі  
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ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 
внутрішньої політики міської ради 

12. Про передачу комп’ютерної техніки   
 
13. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 07 липня 2022 року № 320 «Про 

передачу гуманітарної допомоги» 
 
14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 07 липня 2022 року № 322 «Про 

передачу гуманітарної допомоги від Фонду Міжнародної Солідарності» 
 
15. Про затвердження Порядку передачі на території Олександрійської територіальної 

громади гуманітарної допомоги, в умовах воєнного стану в Україні 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ГАНЖА Володимир Романович – начальник відділу оборонної і 

мобілізаційної роботи міської ради 
16. Про Програму забезпечення добровольчого формування територіальної   оборони  

Олександрійської  територіальної громади на 2022-2023 рік 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

17. Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного будинку по  
вул. Діброви, 56 з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Успіх-56» 

 
18. Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного будинку по вул. Василя 

Сухомлинського, 3 з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Автомобіліст-2022» 

 
19. Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених  об’єднаннями співвласників 

багатоквартирних будинків (ОСББ) 
 
20. Про надання дозволу КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради на 

укладання Договору з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» 
 
21. Про погодження реструктуризації заборгованості КП «Теплокомуненерго» 

Олександрійської міської ради за договорами реструктуризації за спожитий природний 
газ з НАК «Нафтогаз України» 

 
22. Про внесення змін до рішення міської ради від 15 травня 2020 року № 929 «Про 

списання з балансу комунального підприємства «Житлогосп» багатоквартирних 
будинків» 

 
23. Про дозвіл на відключення багатоквартирних будинків від мережі централізованого 

опалення 
 
24. Про дозвіл на відключення споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого 

водопостачання 
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ДОПОВІДАЄ: ФУРТАК Людмила Володимирівна – начальник управління 
забезпечення діяльності міської ради 

25. Про заохочення з нагоди Дня Незалежності  
 
 
ДОПОВІДАЄ: КРИСАНОВА Юлія Григорівна – заступник начальника управління 

приватизації, оренди майна та землі міської ради 
26. Про надання в тимчасове користування земельної ділянки на умовах особистого 

строкового сервітуту 
 
27. Про оренду земельних ділянок 
 
28. Про інвентаризацію земель 
 
29. Про прийняття нерухомого майна та земельної ділянки у власність Олександрійської 

територіальної громади в особі Олександрійської міської ради 
 
30. Про приватизацію нежитлової будівлі за адресою: сел. Олександрійське, вул. Любові 

Шевцової, 27Б 
 
31. Про проведення земельних торгів 
 
32. Про звільнення від орендної плати у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні 
 
33. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу 
 
34. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 24.02.2022 № 149 «Про перелік 

земельних ділянок, що підлягають обстеженню в рамках самоврядного контролю за 
використанням та охороною земель, на 2022 рік» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
35. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет 

Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік» 
 
 
36. РІЗНЕ 
- Про розпорядження міського голови, прийняті в період з 05 квітня 2022 року по 30 червня 

2022 року 
 
 
 
Перший заступник міського 
голови з питань діяльності  
виконавчих органів ради Юрій ГУГЛЕНКО 


