ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

12 серпня 2021 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей
міської ради
1. Про звільнення від повноважень опікуна Пеліпас Р.А. над дитиною Пеліпасом Д.А.
2.

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

3.

Про надання малолітній Власенко П.В. статусу дитини-сироти

4.

Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 28.01.2021 № 40
«Про надання статусу малолітньому Воєводіну Д.А., встановлення над ним опіки та
призначення опікуна»

ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВА Наталія Сергіївна – заступник начальника управління
культури і туризму міської ради
5. Про затвердження тарифів на платні послуги для населення в Олександрійській міській
централізованій бібліотечній системі
6.

Про затвердження в новій редакції Статуту Будинку культури селища Олександрійське

7.

Про відзначення Дня села Головківки, Дня села Пустельникового та Ізмайлівки, селища
Олександрійського Олександрійської територіальної громади

ДОПОВІДАЄ: ЯРЕМЕНКО Світлана Петрівна – начальник управління дозвільнопогоджувальних процедур та адміністративних послуг міської ради
8. Про утворення віддаленого робочого місця Центру надання адміністративних послуг м.
Олександрії в с. Звенигородка

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління
економіки міської ради
9. Про погодження розміщення місць для торгівлі баштанними культурами ФОП
Дементьєвій Ю.І.

ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – начальник відділу правового
забезпечення та публічних закупівель юридичного управління міської
ради
10. Про внесення змін до рішення Олександрійської міської ради від 21.12.2019 № 855
11. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2021 року № 67 «Про
затвердження Комплексної програми профілактики злочинності Олександрійської
територіальної громади на 2021-2025 роки»

2
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу
внутрішньої політики міської ради
12. Про погодження розташування батуту та спортивного обладнання громадській
організації «Центр громадської активності «Перемога»

ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
13. Про затвердження Програми спільного фінансування та підтримки об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків на території Олександрійської територіальної
громади на 2021-2025 рр.
14. Про затвердження програми з локалізації та ліквідації карантинних організмів на
території Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки
15. Про затвердження акта приймання-передачі комплексу будівель по вулиці 6-го
Грудня, 13 з балансу КП «Житлогосп» на баланс КП «Зеленгосп»
16. Про внесення зміни до рішення виконавчого комітету від 22.04.2021 № 349 «Про
призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території
м. Олександрії»

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
17. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
18. Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну власність
19. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту
20. Про проведення земельних торгів
21. Про оренду земельних ділянок
22. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу

ДОПОВІДАЄ: ФУРТАК Людмила Володимирівна – начальник управління
забезпечення діяльності міської ради
23. Про відзначення в Олександрійській територіальній громаді Дня Державного Прапора
України та 30-ї річниці незалежності України
24. Про нагородження до Дня незалежності України

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

