
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 21 липня 2022 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 17.05.2007 № 489 

«Про встановлення опіки та призначення опікуна малолітній» 
 
2. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 03.04.2008 № 249  
 
3. Про надання статусу неповнолітній Варенцовій В.В., встановлення над нею піклування 

та  призначення піклувальника 
 
4. Про надання статусу дитині Янчевській А.Б. встановлення над нею піклування та 

призначення піклувальника 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
5. Про затвердження в новій редакції Статутів окремих закладів загальної середньої освіти 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ГЛЕЙЗЕР Тетяна Андріївна – заступник начальника управління 

соціального захисту населення міської ради 
6. Про затвердження результатів обстеження маршрутів і перерахунку кількості пасажирів, 

які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на автобусних маршрутах  
№2/1, №5/1, №5/2 та №11, у липні 2022 року 

 
7. Про затвердження Тимчасового Порядку надання одноразової матеріальної допомоги, на 

період дії воєнного стану починаючи з 24 лютого 2022 року, пораненим, які брали 
(беруть) безпосередню участь у бойових діях або забезпечували (забезпечують) 
здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії 

 
8. Про затвердження Положення про комісію з розгляду питань звільнення окремих осіб 

від плати за надання соціальних послуг, її складу та Порядку звільнення окремих осіб від 
плати за надання соціальних послуг 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ГРІНЧАК Олена Анатоліївна – директор територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Олександрії 

9. Про передачу гуманітарної допомоги 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

культури і туризму міської ради 
 
10. Про затвердження планового контингенту учнів мистецьких шкіл управління культури і 

туризму міської ради 
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ДОПОВІДАЄ: БОРИСОВСЬКА Людмила Анатоліївна – заступник начальника 
управління економіки міської ради 

11. Про затвердження об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах 
загального користування в межах Олександрійської територіальної громади 

 
 
ДОПОВІДАЄ: АЛЬПОВ Андрій Володимирович – начальник юридичного управління 

міської ради 
12. Про затвердження акта приймання-передачі автомобіля з балансу управління справами 

міської ради на баланс комунального підприємства «СвітлоЦентр» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

13. Про призначення тимчасових виконавців послуг зі збирання та вивезення твердих 
побутових відходів в м. Олександрії 

 
14. Про затвердження складу комісії з обстеження та визначення стану зелених насаджень 

комунальної власності Олександрійської територіальної  громади 
 
15. Про дозвіл на відключення багатоквартирних будинків від мережі централізованого 

опалення 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
16. Про надання в тимчасове користування земельної ділянки на умовах особистого 

строкового сервітуту 
 
17. Про оренду земельних ділянок 
 
18. Про проведення земельних торгів 
 
19. Про постійне користування 
 
20. Про внесення змін до рішення міської ради від 26.11.2021 № 342 «Про затвердження 

Програми розвитку земельних відносин Олександрійської територіальної громади на 
2022-2026 роки» 

 
21. Про інвентаризацію земель 
 
22. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26 травня 2022 року № 248 
 
23. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу 
 
24. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 09.06.2022 № 286 «Про 

включення потенційного об’єкта оренди до Переліку другого типу» 
 
25. Про оренду нежитлових будівель та споруд за адресою: м. Олександрія,  

вул. Шевченка, 74 
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ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 
управління міської ради 

26. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет 
Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік» 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


