
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 15 січня 2021 року 

10.00 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРНЕЦЬКА Вікторія Миколаївна – начальник управління освіти, 

молоді та спорту міської ради 
1. Про зміну повного найменування Головківського закладу загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної освіти Приютівської селищної ради 
Олександрійського району  

 
2. Про зміну повного найменування Ізмайлівського закладу загальної середньої освіти  

І-ІІІ ступенів Приютівської селищної ради Олександрійського району  
 
3. Про зміну повного найменування Ізмайлівського закладу дошкільної освіти «Колосок» 

Приютівської селищної ради Олександрійського району  
 
4. Про затвердження в новій редакції Статуту Головківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – закладу дошкільної освіти Приютівської селищної ради 
Олександрійського району 

 
5. Про затвердження в новій редакції Статуту Ізмайлівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Приютівської селищної ради Олександрійського району 
 
6. Про затвердження в новій редакції Статуту Ізмайлівського закладу дошкільної освіти 

«Колосок» Приютівської селищної ради Олександрійського району 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ГЛЕЙЗЕР Тетяна Андріївна – заступник начальника управління 

охорони здоров’я міської ради 
7. Про затвердження мережі, структури, ліжкового фонду та штатної чисельності 

комунальних підприємств, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я 
Олександрійської міської ради 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – заступник начальника юридичного 

управління міської ради 
8. Про міську програму поліпшення умов тримання затриманих і взятих під варту осіб в 

ізоляторі тимчасового тримання № 5 ГУНП в Кіровоградській області на 2021-2025 роки 
 
9. Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності Олександрійської 

територіальної громади на 2021-2025 роки 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
10. Про затвердження мережі та графіків руху автобусних маршрутів загального 

користування в межах Олександрійської територіальної громади у звичайному режимі 
руху 

 
11. Про призначення, до проведення конкурсу, автомобільного перевізника на автобусному 

маршруті загального користування 
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12. Про мораторій на штрафні санкції 
 
13. Про графік руху на міських автобусних маршрутах загального користування на час 

локдауну 
 
 
ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління праці та 

соціального захисту населення міської ради 
14. Про затвердження Порядку надання грошової допомоги жителям Олександрійської 

територіальної громади та складу комісії з надання грошової допомоги жителям 
Олександрійської територіальної громади 

 
15. Про внесення змін до складу комісій при виконавчому комітеті міської ради 
 
16. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від 29.12.2020 № 705 
 
17. Про затвердження тимчасового Порядку проведення компенсаційних виплат 

перевізникам за пільгове перевезення окремих категорій громадян у міському 
автомобільному транспорті загального користування в новій редакції  

 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради 
18. Про затвердження оновленого складу комісії сприяння дотримання законодавства про 

свободу совісті та релігійні організації при виконавчому комітеті міської ради 
 
19. Про затвердження оновленого складу міської комісії з питань топоніміки, охорони 

культурної спадщини та місцевої символіки 
 
 
ДОПОВІДАЄ: КРИСАНОВА Юлія Григорівна – заступник начальника управління 

приватизації, оренди майна та землі міської ради 
20. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації  
 
21. Про оренду земельних ділянок 
 
22. Про звільнення від сплати земельного податку 
 
23. Про земельну ділянку по вул. 6-го Грудня, 2а 
 
24. Про інвентаризацію земель 
 
25. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту  
 
26. Про розгляд клопотання Олександрійського професійного аграрного ліцею 
 
27. Про проведення земельних торгів 
 
28. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 
 
29. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу 
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30. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу 
 
31. Про скасування п. 1 рішення виконавчого комітету від 24.11.2020 № 606 «Про 

продовження договорів оренди шляхом проведення аукціонів» 
 
32. Про утворення погоджувальної комісії по розгляду спорів з приводу суміжного 

землекористування громадян 
 
33. Про розміщення гаражів  
 
ДОПОВІДАЄ: ОЧКОВСЬКА Анна Геннадіївна – заступник начальника управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради  

34. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24 листопада 
2020 року № 594 «Про проведення конкурсу на визначення виконавців послуг зі 
збирання та вивезення твердих побутових відходів з багатоквартирних житлових 
будинків м. Олександрії» 

 
35. Про надання дозволу на захоронення твердих побутових та нетоксичних відходів 
 
36. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу  
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕМЕРИС Ірина Анатоліївна – заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
37. Про нагородження Болілого О.Є. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


