
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 16 червня 2021 року 

15.00 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
1. Про надання малолітній Гончар Р.В. статусу дитини-сироти 
 
2. Про участь у вихованні дитини 
 
3. Про визначення місця проживання дитини 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

культури і туризму міської ради 
4. Про затвердження базової мережі закладів культури Олександрійської міської ради 
 
5. Про дозвіл на проведення урочистих заходів  
 
6. Про дозвіл на проведення ХХ Регіонального фешн-конкурсу краси для дітей «Я просто 

Янгол 2021» 
 
ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна – начальник управління охорони здоров’я 

міської ради 
7. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської міської ради» у новій редакції 
 
8. Про нагородження Почесною грамотою та Грамотою Олександрійської міської ради до 

Дня медичного працівника 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради  
9. Про відзначення в Олександрійській територіальній громаді 25-ї річниці Конституції 

України 
 
10. Про погодження проведення мирного зібрання – благодійної ярмарки «Робимо добро 

разом» громадській організації «Центр громадської активності «Перемога» 
 
11. Про погодження проведення відкритого кубку з пейнтболу громадській організації 

«Захисники України - Олександрійщини» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
12. Про погодження режиму роботи закладам ресторанного господарства 
 
13. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 25.03.2021 № 252 
 
14. Про затвердження результатів засідання конкурсного комітету від 11 червня 2021 року 

по проведенню конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального 
користування 
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ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 
міської ради 

15. Про дозвіл на придбання, продаж, дарування приватного житла, відмову від прийняття 
спадщини 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯРОШЕВСЬКИЙ Андрій Володимирович – начальник відділу молоді і 

спорту міської ради 
16. Про проведення у місті Олімпійського дня 
 
17. Про заходи щодо відзначення Дня молоді в Олександрійській територіальній громаді 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

18. Про затвердження оновленого складу постійно діючої міжвідомчої комісії з розгляду 
питань, пов’язаних з відключенням споживачів від мереж централізованого опалення і 
гарячого водопостачання  

 
 
ДОПОВІДАЄ: ФУРТАК Людмила Володимирівна – начальник управління 

забезпечення діяльності міської ради 
19. Про нагородження до Дня Конституції України 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

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

строкового сервітуту  
 
22. Про оренду земельних ділянок 
 
23. Про проведення земельних торгів 
 
24. Про земельний податок 
 
25. Про затвердження проекту землеустрою на земельну ділянку обслуговуючого 

кооперативу «Садівниче товариство «Пролісок.» 
 
26. Про списання безнадійної заборгованості за договором особистого строкового сервітуту  
 
27. Про земельну ділянку суміжно з пров. Волховським, 22 
 
28. Про інвентаризацію земель 
 
29. Про внесення змін до Порядку розміщення та встановлення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території міста Олександрії  
 
30. Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності 
 
31. Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою 
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32. Про продовження договорів оренди шляхом проведення аукціонів 
 
33. Про включення потенційного об’єкта  оренди до Переліку другого типу 
 
34. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03.06.2021 № 480 «Про 

включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу»  
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
35. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет 

Олександрійської міської територіальної громади на 2021 рік»  
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


