ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

12 травня 2022 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей
міської ради
1. Про Програму щодо реалізації житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в Олександрійській територіальній
громаді на період до 2024 року
2.

Про Програму розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, в Олександрійській територіальній громаді на 2022-2024 роки

3.

Про реєстрацію дитини

ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти
міської ради
4. Про приведення типів та найменувань закладів загальної середньої освіти у відповідність
до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту»
5.

Про дозвіл на дарування земельних ділянок

ДОПОВІДАЄ: БОРИСОВСЬКА Людмила Анатоліївна – заступник начальника
управління економіки міської ради
6. Про нагородження Сизова С.А.
7.

Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від 22.03.2022 № 171

ДОПОВІДАЄ: ГЛЕЙЗЕР Тетяна Андріївна – заступник начальника управління
соціального захисту населення міської ради
8. Про затвердження результатів обстеження маршруту і перерахунок кількості пасажирів,
які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на автобусному маршруті
№ 14 у квітні 2022 року

ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
9. Про внесення змін до рішення міської ради від 01 липня 2016 року № 96 та затвердження
Положення
про
відділ
державного
архітектурно-будівельного
контролю
Олександрійської міської ради у новій редакції

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
10. Про надання в тимчасове користування земельної ділянки на умовах особистого
строкового сервітуту

2
11. Про оренду земельних ділянок
12. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу

ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового
управління міської ради
13. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет
Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік»

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

