
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 13 січня 2022 року 

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

міської ради 
1. Про запровадження послуг патронату над дитиною на базі родини гр. гр. Бізіної Н.Л та 

Бізіна І.І. 
 
2. Про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітньою Краснюк М.А. 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
3. Про затвердження в новій редакції Статуту комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа № 2» 
 
4. Про передачу будівель, споруд, земельної ділянки та інші матеріальні цінності 

комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯРОШЕВСЬКИЙ Андрій Володимирович – начальник відділу молоді і 

спорту міської ради 
5. Про Молодіжну раду 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

культури і туризму міської ради 
6. Про затвердження в новій редакції Статуту комунального закладу «Олександрійський 

міський музейний центр імені Худякової Антоніни Федорівни» 
 
7. Про дозвіл на проведення вистав Сучасного театру 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
8. Про затвердження Програми зайнятості населення Олександрійської територіальної 

громади на 2022-2024 роки 
 
9. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 14.05.2021 № 182 «Про 

надання дозволу на придбання автобусів на умовах фінансового лізингу КП 
«Олександрійський транспорт «Олександрійської міської ради» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

10. Про передачу основного засобу 
 
11. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу  
 
12. Про нагородження Бондар О.М. 
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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 безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну власність  
 
15. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
 
16. Про оренду земельних ділянок 
 
17. Про постійне користування 
 
18. Про інвентаризацію земельних ділянок  
 
19. Про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів Олександрійської 

територіальної громади 
 
20. Про інвентаризацію земель 
 
21. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення міської ради від  14.05.2021 № 207 

«Про зміну землекористувача земельної ділянки» 
 
22. Про визнання таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення міської ради від  11.09.2014 

№ 1461 «Про розгляд земельних питань» 
 
23. Про затвердження висновку про ринкову вартість земельної ділянки 
 
24. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлового приміщення по 

вул. Шевченка,85 
 
25. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу 
 
26. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 17.11.2021 № 884 «Про внесення 

змін до рішення виконавчого комітету від 29.07.2021 № 614 «Про внесення змін до 
договору оренди частки нежитлових будівель та споруд від 21.05.2021 № 21» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ГУР’ЄВА Наталія Федорівна – головний спеціаліст відділу внутрішньої 

політики міської ради 
27. Про погодження проведення масового заходу з нагоди святкування свята Хрещення 

Господнього 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


