
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 15 квітня 2021 року 

10.00 
 
ДОПОВІДАЄ: ТУРБАЄВСЬКА-РОЩЕНКО Олена Анатоліївна – начальник відділу 

опіки та піклування служби у справах дітей міської ради 
1. Про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітнім Бойчуком І.П. 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРНЕЦЬКА Вікторія Миколаївна – заступник начальника 

управління освіти міської ради 
2. Про списання автомобіля з балансового обліку НВК «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 12 – дошкільний навчальний заклад» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ГОРЕНКО Віта Анатоліївна – заступник начальника відділу молоді та 

спорту міської ради 
3. Про внесення змін до рішення міської ради від 01.10.2019 № 804 «Про розгляд 

земельних і майнових питань»  
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
4. Про погодження ФОП Фоменку Є.О. розміщення мобільної автокав’ярні 
 
5. Про комісію у справах альтернативної (невійськової) служби 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ТРИГУБ Валентина Федорівна – начальник відділу ведення 

Державного реєстру виборців міської ради 
6. Про затвердження Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців 

Олександрійської міської ради у новій редакції  
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯРЕМЕНКО Світлана Петрівна – начальник управління дозвільно-

погоджувальних процедур та адміністративних послуг міської ради 
7. Про затвердження зразків та описів печаток адміністраторів управління дозвільно-

погоджувальних процедур та адміністративних послуг Олександрійської міської ради 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АЛЬПОВ Андрій Володимирович – начальник юридичного управління 

міської ради 
8. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету від 04 березня 2021 року № 200 

«Порядок видачі старостами Олександрійської міської ради довідок суб’єктам звернень, 
що проживають на території Олександрійської територіальної громади» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
9. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації  
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10. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 
строкового сервітуту  

 
11. Про оренду земельних ділянок 
 
12. Про земельну ділянку по вул. 6-го Грудня, 38а в м. Олександрії 
 
13. Про затвердження висновку про ринкову вартість земельної ділянки  
 
14. Про земельну ділянку по вул. Кільцевій, 9а 
 
15. Про припинення постійного користування 
 
16. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про визначення 

переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню» 
 
17. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу 
 
18. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлових приміщень  
 
19. Про продовження договору оренди шляхом проведення аукціону  
 
20. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 04.02.2021 № 113 «Про 

включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу» в частині оренди 
приміщень ТОВ «ВКФ «Оксамит» 

 
21. Про заміну орендаря нежитлового приміщення по вул. Павла Кравченка в  

сел. Олександрійське 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради  
22. Про утворення організаційного комітету з відзначення в Олександрійській 

територіальній громаді 25-ї річниці Конституції України та затвердження його 
персонального складу  

 
23. Про нагородження Комлєвої-Конакової Людмили Федорівни  
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради  

24. Про затвердження акта обстеження зелених насаджень та озеленення парку 
«Молодіжний» 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


