
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 17 листопада 2021 року 

12.00 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
1. Про вибуття Шилова Є. В. з дитячого будинку сімейного типу Кузьміних 
 
2. Про визначення місця проживання дітей 
 
3. Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 17.10.2017 

№ 628 «Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітнім 
Бартош І.О., Смоляру М.О., встановлення над ними опіки та призначення опікуна» 

 
4. Про вибуття Снєгур В.В. з дитячого будинку сімейного типу Гученко 
 
5. Про реєстрацію дитини 
 
6. Про встановлення піклування та призначення піклувальника над неповнолітньою 

Сухомінською А.О. 
 
7. Про продовження дії соціальної програми Олександрійської територіальної громади 

«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 
2026 року» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
8. Про дозвіл на придбання, продаж, дарування приватного житла, поділ спільного майна 

подружжя, реєстрацію транспортного засобу 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

культури і туризму міської ради 
9. Про заходи з підготовки та проведення Дня пам’яті жертв голодоморів 
 
10. Про відзначення у 2021 році Дня Гідності та Свободи 
 
 
ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 
11. Про затвердження протоколу засідання міської тимчасової комісії з питань використання 

у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення дітей-
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки 
малих групових будинків від 17.11.2021 № 5 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
12. Про встановлення тарифу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 

загального користування в межах Олександрійської територіальної громади у 
звичайному режимі руху  
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ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

13. Про надання згоди на безоплатну передачу об’єктів нерухомого майна з державної  
власності у комунальну власність Олександрійської територіальної громади в особі 
Олександрійської міської ради  

 
14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 09.08.2007 № 731 
 
15. Про відшкодування частини кредитних коштів, залучених об’єднаннями співвласників 

багатоквартальних будинків (ОСББ) 
 
 
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 присвоєння адреси житловому будинку по вул. Леоніда Чернова в м. Олександрії 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
17. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації  
 
18. Про передачу земельних часток (паїв) у власність 
 
19. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
 
20. Про оренду земельних ділянок 
 
21. Про мінімальну вартість місячної оренди 1 кв.м загальної площі нерухомого майна по 

м. Олександрії, сел. Олександрійському, с. Звенигородці на 2022 рік 
 
22. Про проведення земельних торгів 
 
23. Про передачу земельної ділянки гаражному кооперативу № 6  
 
24. Про скасування рішення міської ради від 04.03.2008 № 652 «Про затвердження договору 

оренди нерухомого майна (будівель, споруд, приміщень) та акта приймання-передачі від 
Орендаря» 

 
25. Про скасування рішення міської ради від 10.09.2010 № 1566 «Про порядок розрахунку 

орендної плати та встановлення орендної ставки за користування місцями в каналах 
зв’язку житлових будинків» 

 
26. Про присвоєння адрес земельним ділянкам 
 
27. Про передачу матеріальних цінностей  
 
28. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 29.07.2021 № 614 «Про внесення 

змін до договору оренди частки нежитлових будівель та споруд від 21.05.2021 № 21» 
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ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 
управління міської ради 

29. Про визначення головного розпорядника бюджетних коштів 
 
30. РІЗНЕ 
- Про розпорядження міського голови, прийняті в період з 02 липня 2021 року по 30 вересня 

2021 року 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


