
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 15 лютого 2022 року 

14.00 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
1. Про затвердження висновку служби у справах дітей міської ради про підтвердження 

місця проживання дитини Олійника І.Є. для його тимчасового виїзду за межі України 
 
2. Про влаштування малолітнього Чорнобривого Богдана у сім’ю патронатного вихователя 

Бізіної Ніни Леонідівни 
 
3. Про утворення та затвердження складу суб’єктів міждисциплінарної команди для 

організації соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах 
 
4. Про влаштування дітей Заволоки К.Ю., Заволоки Д.Ю., Заволоки А.Ю. до Благодійної 

організації Благодійний Фонд «Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело 
життя» для дітей, які залишилися без батьківської опіки» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
5. Про дозвіл на придбання приватного житла 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

культури і туризму міської ради 
6. Про проведення заходів щодо відзначення Шевченківських днів в Олександрійській 

територіальній громаді 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради 
7. Про організацію та проведення мирних зібрань в Олександрійській територіальній 

громаді  
 
8. Про проведення мирного зібрання – другого жіночого автопробігу «На підборах за 

кермом» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та 

ремонтно-будівельних робіт управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради, головний 
архітектор міста 

9. Про зміну адреси будівлі по просп. Соборному, 133 в м. Олександрії 
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ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

10. Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених ОСББ «ЖБК-6 «Південний» 
 
11. Про нагородження Грамотою Олександрійської міської ради Мосулегу Л.М. 
 
12. Про припинення комунального підприємства «Зеленгосп» Олександрійської міської ради 

шляхом ліквідації 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
13. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.12.2021 № 379 «Про 

Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної 
громади на 2022 рік» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
14. 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 


