
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 16 березня 2023 року 

10.00 
 

ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей 
міської ради 

1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 02.08.2018 № 470 
«Про надання статусу неповнолітнім ____________, ____________ та малолітнім 
____________, ____________, ____________ та встановлення над ними піклування, опіки 
та призначення піклувальника, опікуна» 

 
2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 04.09.2015 № 656 

«Про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітнім ____________ та 
надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування» 

 
3. Про звільнення від здійснення повноважень опікуна Гаврішевської А.С. над дитиною 

____________ 
 
4. Про влаштування дитини ____________ до Благодійної організації Благодійний Фонд 

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

 
5. Про призначення опікуна над житлом ____________ 
 
6. Про призначення опікуна над житлом ____________ 
 
7. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 23.06.2022 № 289 

«Про надання статусу малолітньому ____________, неповнолітній ____________, 
встановлення над ними опіки піклування та призначення опікуна, піклувальника»  

 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
8. Про передачу майна 
 
9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15 грудня 2022 року № 615 «Про 

введення у штатні розписи додаткових посад» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 
10. Про затвердження Положення про управління соціального захисту населення 

Олександрійської міської ради в новій редакції 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ФІСЕНКО Тетяна Федорівна – завідувач відділення організації надання 

адресної натуральної та грошової допомоги Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  
м. Олександрії 

11. Про надання засобів реабілітації у тимчасове користування підопічним територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії на 
безоплатній основі 
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ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 
економіки міської ради 

12. Про збільшення статутного капіталу комунального підприємства «Олександрійський 
транспорт» Олександрійської міської ради 

 
13. Про проведення ярмарку «Все для саду та городу» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради 
14. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від філії компанії «Людина в біді» в 

Україні 
 
15. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від АКТЕД для місць компактного 

проживання  
 
 
ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та 

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

16. Про склад комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 
Олександрійської територіальної громади 

 
17. Про розгляд заяв ТОВ «АТБ-Маркет» щодо розміщення реклами 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

18. Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного будинку по 
просп. Соборному, 132А з управління комунального підприємства «Житлогосп» в 
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Добробут-132» 

 
19. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу 
 
20. Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов  
 
21. Про передачу основного засобу та затвердження акта приймання-передачі 
 
22. Про затвердження переліку контейнерних майданчиків для збору твердих побутових 

відходів та передачу їх комунальному підприємству «Чисте місто» Олександрійської 
міської ради 

 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
23. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації 
 
24. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на встановлення земельного 

сервітуту 
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25. Про оренду земельних ділянок 
 
26. Про інвентаризацію земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Шевченка, 100 
 
27. Про зміну цільового призначення земельної ділянки 
 
28. Про проведення земельних торгів 
 
29. Про поділ земельної ділянки в м. Олександрії по вул. Верхньо-Головківській, 69 
 
30. Про викуп земельної ділянки по вул. Миру, 79 в м. Олександрії 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
31. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 № 533 «Про бюджет 

Олександрійської міської територіальної громади на 2023 рік» 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


