ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

18 березня 2021 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей
міської ради
1. Про звільнення від повноважень опікуна Глінченко Л.В. над дитиною Бульбою М.О.
2.

Про надання статусу дітям Першуті С.В., Першуті Д.О., встановлення над ними опіки,
піклування та призначення опікуна, піклувальника

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРНЕЦЬКА Вікторія Миколаївна
управління освіти міської ради
3. Про дозвіл на дарування приватного житла

–

заступник

начальника

4.

Про затвердження Положення про порядок надання платних послуг Олександрійським
міським центром професійного розвитку педагогічних працівників, переліку та вартості
платні послуги

5.

Про затвердження Положення про стипендію міського голови для учнів закладів
загальної середньої освіти-переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
Малої академії наук України

ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління
культури і туризму міської ради
6. Про дозвіл на проведення вистави-мюзиклу для дітей «Аладдін і чарівна лампа»
7.

Про зміну повного найменування Олександрійського міського палацу культури

ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна– начальник управління охорони здоров’я
міської ради
8. Про затвердження Статуту Комунального підприємства «Центральна міська лікарня
м. Олександрії» Олександрійської міської ради у новій редакції

ДОПОВІДАЄ: ГРІНЧАК Олена Анатоліївна – директор територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста
Олександрії
9. Про внесення змін до структури та граничної чисельності територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії
10. Про затвердження Положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг
територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста
Олександрії
11. Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, що надаються територіальним
центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії
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ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник
внутрішньої політики міської ради
12. Про нагородження учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС

відділу

13. Про нагородження з нагоди Дня Українського добровольця
14. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 11.02.2021 № 123 «Про
встановлення меморіальної дошки Водолазкіну Олександру Семеновичу»
15. Про утворення скверу Героїв АТО
16. Про утворення організаційного комітету з відзначення в Олександрійській
територіальній громаді Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності
України та затвердження його персонального складу
17. Про погодження проведення мирного зібрання – хресної ходи

ДОПОВІДАЄ: БАЛАБУХА
Олександр
Сергійович
–
військовий
комісар
Олександрійського
об’єднаного
територіального
центру
комплектування та соціальної підтримки, полковник
18. Про відбір та прийняття громадян України на військову службу за контрактом до лав
Збройних Сил України у 2021 році
19. Про організацію проведення призову громадян України на строкову військову службу до
Збройних Сил України та інших військових формувань у 2021 році

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління
економіки міської ради
20. Про виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Олександрії за 2020
рік
21. Про затвердження Програми розвитку муніципального автомобільного пасажирського
транспорту Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки
22. Про погодження виносної торгівлі на міському пляжі ФОП Мірзоєву А.
23. Про торгівлю штучними квітами
24. Про торгівлю ритуальною атрибутикою
25. Про погодження цілодобового режиму роботи магазину «Перекресток»

ДОПОВІДАЄ: СКЛЯР Юрій Анатолійович – заступник начальника юридичного
управління міської ради
26. Про затвердження Положення про старосту Олександрійської міської ради
27. Про уповноваження старост Олександрійської міської ради на вчинення нотаріальних
дій
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ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
28. Про передачу нежитлового приміщення з балансу КП «Житлогосп» на баланс
управління культури та туризму

ДОПОВІДАЄ: КОСЯК Вікторія Олександрівна – секретар міської ради
29. Про організаційний комітет по відзначенню Дня міста Олександрії
30. Про організаційний комітет по відзначенню Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
31. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
32. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту
33. Про оренду земельних ділянок
34. Про припинення постійного користування
35. Про земельні ділянки по вул. 6-го Грудня, 2 та вул. 6-го Грудня, 2а в м. Олександрії
36. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про визначення
переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню»
37. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу
38. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

