ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

16 грудня 2021 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 22.12.2020 № 663
«Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, неповнолітнім
Бурову Є.Ю., Бурову М.Ю.»
2.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 22.12.2020 № 664
«Про влаштування дітей Бурова Є.Ю., Бурова М.Ю. до Благодійного Фонду «Центр
соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які залишилися без
батьківської опіки»

3.

Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній
Щасливій Л.О.

4.

Про надання статусу дитини-сироти малолітній Буличевській К.В., встановлення над
нею опіки та призначення опікуна

ДОПОВІДАЄ: ЯРОШЕВСЬКИЙ Андрій Володимирович – начальник відділу молоді і
спорту міської ради
5. Про соціальну програму підтримки молоді та розвитку молодіжної політики в
Олександрійській територіальній громаді на 2022-2025 роки
6.

Про міську цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту
Олександрійської територіальної громади до 2025 року

ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління
культури і туризму міської ради
7. Про проведення новорічних та різдвяних свят в Олександрійській територіальній громаді
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління
економіки міської ради
8. Про встановлення розміру експлуатаційних витрат для управління культури і туризму
Олександрійської міської ради
9.

Про погодження торгівлі новорічними ялинками ФОП Мостовій Ж.Г.

10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 21.10.2021 № 785
11. Про призначення, до проведення конкурсу, автомобільного перевізника на автобусному
маршруті загального користування № 11
12. Про Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної
громади на 2022 рік

ДОПОВІДАЄ: МУКІЄНКО Ірина Миколаївна – директор Олександрійського
міськрайонного центру зайнятості
13. Про затвердження видів робіт для організації громадських робіт у 2022 році

2
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу
внутрішньої політики міської ради
14. Про погодження проведення заходів Церкві християн віри євангельської «Девора»

ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
15. Про списання витрат об’єктів незавершеного будівництва та проектно-кошторисної
документації
16. Про затвердження Програми охорони навколишнього
Олександрійської територіальної громади на 2022-2025 роки

природного

середовища

17. Про затвердження результатів конкурсу з визначення виконавців послуг зі збирання та
вивезення рідких побутових відходів з території населених пунктів Олександрійської
територіальної громади
18. Про передачу основних засобів

ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник
ремонтно-будівельних
робіт
управління
господарства, архітектури та містобудування
архітектор міста
19. Про присвоєння адрес після поділу нерухомого майна по
м. Олександрії

відділу архітектури та
житлово-комунального
міської ради, головний
вул. Бульварній, 43/4 в

20. Про присвоєння адреси квартирі в будинку по просп. Соборному, 126 в м. Олександрії
21. Про присвоєння адрес часткам житлового будинку по вул. Франка, 49 в м. Олександрії
22. Про план заходів Олександрійської територіальної громади на 2022 рік з реалізації
Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до
2030 року

ДОПОВІДАЄ: КОЛІСНИК Геннадій Олександрович – юрист управління охорони
здоров’я міської ради
23. Про реорганізацію закладів охорони здоров’я
24.

Про включення квартири до числа службових

ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник
управління міської ради
25. Про бюджет Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік

Керуючий справами
виконавчого комітету

фінансового

Сергій ЗАВАЛІЙ

