
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 12 січня 2023 року 

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

міської ради 
1. Про дозвіл на виїзд за межі України дитини, позбавленої батьківського піклування 
 
2. Про визначення місця проживання дитини 
 
3. Про визначення місця проживання дитини 
 
4. Про статус дитини, позбавленої батьківського піклування 
 
5. Про втрату статусу 
 
6. Про призначення опікуна над часткою земельної ділянки малолітнього Хоменка А.О. 
 
7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.03.2022 № 159 

«Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітнім 
Банщіковій А.А., Банщікову Н.А., Банщікову А.А.» 

 
8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.03.2022 № 160 

«Про влаштування  дітей Банщікової А.А., Банщікова Н.А., Банщікова А.А. до 
Благодійної організації Благодійний Фонд «Центр соціальної допомоги та реабілітації 
«Джерело життя» для дітей, які залишилися без батьківської опіки» 

 
9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 06.05.2021 № 368 

«Про надання малолітньому Кіцелюку А.О. статусу дитини, позбавленої батьківського 
піклування» 

 
10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 06.05.2021 № 369 

«Про влаштування дитини Кіцелюка А.О. до Благодійної організації Благодійний Фонд 
«Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які залишилися 
без батьківської опіки» 

 
11. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
12. Про дозвіл на дарування приватного житла 
 
13. Про передачу майна 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович –начальник управління економіки 

міської ради 
14. Про затвердження результатів засідання конкурсного комітету від 16 грудня 2022 року 

по проведенню конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування 
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ДОПОВІДАЄ: ГУР’ЄВА Наталія Федорівна – головний спеціаліст відділу внутрішньої 
політики міської ради 

15. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від АКТЕД для місць компактного 
проживання  

 
16. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від АКТЕД для місць компактного для 

забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб  
 
17. Про передачу гуманітарної допомоги від філії «АКТЕД» («ACTED») 
 
18. Про передачу гуманітарної допомоги для місць компактного проживання 
 
 
ДОПОВІДАЄ: БОНДАРЕНКО Віталій Іванович – заступник начальника управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради, начальник житлово-комунального відділу 

19. Про передачу багатоквартирного будинку по проспекту Соборному, 132А в управління 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Добробут-132» 

 
20. Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного будинку по проспекту 

Будівельників, 37А з управління комунального підприємства «Житлогосп» в управління 
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Олімп-37А»  

 
21. Про включення жилих приміщень до числа службових та надання ордеру на службове 

жиле приміщення 
 
22. Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із захоронення твердих 

побутових і нетоксичних промислових відходів та експлуатації і утримання 
сміттєзвалища (полігону) побутових відходів м. Олександрії 

 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
23. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації 
 
24. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на встановлення земельного 

сервітуту 
 
25. Про оренду земельних ділянок 
 
26. Про проведення земельних торгів 
 
27. Про інвентаризацію земель 
 
28. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 24.12.2020 № 40 

«Про поділ земельної ділянки по вул. Ярмарковій, 57» 
 
29. Про постійне користування 
 
30. Про прийняття земельних ділянок у власність Олександрійської територіальної громади 

в особі Олександрійської міської ради 
 
31. Про списання безнадійної заборгованості 



3 

 
32. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про виконання 

програми приватизації Олександрійської територіальної громади за 2022 рік 
 
33. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

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

Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік» 
 
35. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 № 533 «Про бюджет 

Олександрійської міської територіальної громади на 2023 рік» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ФУРТАК Людмила Володимирівна – начальник управління 

забезпечення діяльності міської ради 
36. Про заохочення з нагоди Дня Соборності України  
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


