
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 15 грудня 2022 року 

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

міської ради 
1. Про визначення місця проживання дитини 
 
2. Про визначення місця проживання дитини 
 
3. Про визначення місця проживання дитини 
 
4. Про участь у вихованні дитини 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
5. Про визначення замовника будівництва 
 
6. Про перерозподіл коштів цільової пожертви 
 
7. Про дозвіл на дарування приватного житла 
 
8. Про введення у штатні розписи додаткових посад 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ГАНЖА Володимир Романович – начальник відділу оборонної та 

мобілізаційної роботи міської ради 
9. Про Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, 

організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову 
військову службу та виконання заходів з мобілізації «Захисник» на 2023 рік 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради 
10. Про передачу гуманітарної допомоги від благодійної організації «Благодійний фонд 

«Безпечне майбутнє» 
 
11. Про передачу гуманітарної допомоги від філії «АКТЕД» («ACTED») 
 
12. Про передачу благодійної допомоги від філії «АКТЕД» («ACTED») 
 
13. Про передачу гуманітарної допомоги 
 
14. Про передачу гуманітарної допомоги для місць компактного проживання  
 
15. Про передачу гуманітарної допомоги від благодійної організації «Благодійний фонд 

«Безпечне майбутнє» 
 
16. Про погодження встановлення Новорічної ялинки громадській організації «Нова хвиля» 
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17. Про проведення мирного зібрання – благодійного жіночого автопробігу «ДЯКУЄМО 
ЗСУ» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна – начальник управління охорони здоров’я 

міської ради 
18. Про припинення структурного підрозділу комунального підприємства «Центральна 

міська лікарня м. Олександрії» Олександрійської міської ради 
 
19. Про передачу майна 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ГАРАЩЕНКО Олег Васильович – начальник архівного відділу міської 

ради 
20. Про Програму розвитку архівної справи Олександрійської територіальної громади на 

2023 рік 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович –начальник управління економіки 

міської ради 
21. Про погодження місць для здійснення торгівлі новорічними ялинками на території 

м. Олександрії 
 
22. Про Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної 

громади на 2023 рік 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

23. Про затвердження Програми енергозбереження та комплексної модернізації вуличного 
освітлення Олександрійської територіальної громади Кіровоградської області на 2023-
2026 рр. 

 
24. Про затвердження Положення про надання благодійної матеріальної допомоги у вигляді 

дров мешканцям Олександрійської територіальної громади 
 
25. Про затвердження Положення про порядок проведення  конкурсу з визначення 

виконавця послуг із захоронення твердих побутових і нетоксичних промислових 
відходів та експлуатації і утримання сміттєзвалища (полігону) побутових відходів м. 
Олександрії 

 
26. Про передачу багатоквартирного будинку по проспекту Будівельників, 37А в управління 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Олімп-37А» 
 
27. Про надання згоди на безоплатну передачу об’єкту нерухомого майна з державної 

власності у комунальну власність Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради  

 
28. Про включення житлового приміщення до числа службових та затвердження акта 

прийому-передачі 
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29. Про зняття з квартирного обліку 
 
30. Про виділення паливно-мастильних матеріалів 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СКЛЯР Юрій Анатолійович – заступник начальника юридичного 

управління міської ради 
31. Про затвердження поновленого складу адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті Олександрійської міської ради  
 
 
ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – начальник відділу правового 

забезпечення та публічних закупівель юридичного управління міської 
ради 

32. Про затвердження переліку об’єктів та видів громадських робіт в Олександрійській 
територіальній громаді у 2023 році 

 
 

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 

33. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації 
 
34. Про оренду земельних ділянок 
 
35. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на встановлення земельного 

сервітуту 
 
36. Про постійне користування 
 
37. Про проведення земельних торгів 
 
38. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.11.2021 № 342 «Про затвердження 

Програми розвитку земельних відносин Олександрійської територіальної громади на 
2022-2026 роки» 

 
39. Про інвентаризацію земель 
 
40. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу 
 
41. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
42. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет 

Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік» 
 
43. Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2023 рік 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


