
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 18 лютого 2021 року 

10.00 
 
ДОПОВІДАЄ: ТУРБАЄВСЬКА-РОЩЕНКО Олена Анатоліївна – начальник відділу 

опіки та піклування служби у справах дітей міської ради 
 
1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 08.05.2019 № 258 

«Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, неповнолітній 
Коваль Т.В. та малолітній Коваль О.В.»  

 
2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 08.05.2019 № 259 

«Про влаштування неповнолітньої Коваль Т.В., малолітньої Коваль О.В. до Благодійного 
Фонду «Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які 
залишилися без батьківської опіки» 

 
3. Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу «Каравела» дітей-сиріт 

Кононенка О.А., Кононенко І.А. 
 
4. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 08.05.2019 № 253 

«Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, неповнолітній 
Глиняній Т.Г.» 

 
5. Про надання статусу малолітній Формокідовій Є.О., встановлення над нею опіки та 

призначення опікуна 
 
6. Про визначення місця проживання дитини 
 
7. Про визначення місця проживання дитини 
 
8. Про участь у вихованні дитини  
 
9. Про надання дитині Роговій Н.В. статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 
 
10. Про квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  
 
 
ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – начальник відділу правового 

забезпечення та публічних закупівель юридичного управління міської 
ради  

11. Про затвердження переліку видів та об’єктів суспільно корисних робіт в 
Олександрійській територіальній громаді 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради  
12. Про утворення ініціативної групи з проведення установчих зборів по формуванню 

Громадської ради при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради 
VIII скликання 
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ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 
економіки міської ради 

13. Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2016 № 172 «Про затвердження 
Положення про управління економіки Олександрійської міської ради в новій редакції» 

 
14. Про погодження торгівлі живими квітами 
 
15. Про погодження цілодобових режимів роботи магазинів 
 
16. Про погодження КП «Олександрійський центральний ринок» сезонної торгівлі 

сільськогосподарською продукцією 
 
17. Про погодження розрахунку вартості експлуатаційних витрат комунального 

підприємства «Будинок побуту» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

культури і туризму міської ради 
18. Про зміну повного найменування Олександрійського міського палацу культури 
 
19. Про затвердження Програми розвитку туризму та збереження культурної спадщини 

Олександрійської територіальної громади на 2021-2026 роки  
 
20. Про проведення концертів гурту «Фристайл» та гурту «Діти Фристайла» 
 
21. Про надання дозволу на проведення ювілейної концертної програми «Тепло рідного 

дому» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління праці та 

соціального захисту населення міської ради 
22. Про зміну найменування управління праці та соціального захисту населення 

Олександрійської міської ради 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРНЕЦЬКА Вікторія Миколаївна – начальник управління освіти, 

молоді та спорту міської ради 
23. Про зміну повного найменування управління освіти, молоді та спорту Олександрійської 

міської ради 
 
24. Про створення відділу молоді та спорту Олександрійської міської ради 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та 

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

25. Про присвоєння адреси гаражним боксам в м. Олександрії по вул. Святомиколаївській 
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ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради  

26. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу 
 
27. Про проведення конкурсу на визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення 

твердих побутових відходів з багатоквартирних житлових будинків м. Олександрії 
 
28. Про проведення конкурсу на визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення 

твердих побутових відходів з території приватної житлової забудови населених пунктів 
Олександрійської територіальної громади за винятком м. Олександрії 

 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

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

строкового сервітуту 
 
31. Про оренду земельних ділянок 
 
32. Про звільнення від сплати земельного податку 
 
33. Про внесення змін до рішення міської ради від 15.05.2020 № 935 «Про надання в 

тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого строкового сервітуту» 
 
34. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу 
 
35. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
36. Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Олександрія за 2020 рік 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


