ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

21 жовтня 2021 року
11.00

ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти
міської ради
1. Про дозвіл на придбання, продаж та дарування приватного житла

ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління соціального
захисту населення міської ради
2. Про затвердження Порядку надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих (померлих)
учасників АТО/ООС та Порядку надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям
загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, учасників-добровольців та пораненим
учасникам АТО/ООС, учасникам-добровольцям
3.

Про затвердження складу комісій при виконавчому комітеті міської ради

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління
економіки міської ради
4. Про погодження КП «Олександрійський центральний ринок» розміщення місць для
торгівлі по вул. Г. Сокальського
5.

Про затвердження графіку руху на автобусних маршрутах загального користування

ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління
культури і туризму міської ради
6. Про проведення вистав цирку-шапіто «Шекера»
7.

Про дозвіл на проведення концертної програми «HELLO» гурту «Антитіла»

8.

Про відзначення Дня звільнення України від фашистських загарбників

ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та
ремонтно-будівельних
робіт
управління
житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради, головний
архітектор міста
9. Про зміну адреси об’єкту нерухомого майна в м. Олександрія по вул. Знам’янській, 34
10. Про присвоєння адреси 11/20 частки житлового будинку

ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
11. Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Героїв Сталінграда, 31 в управління
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Героїв Сталінграда-31/21»
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12. Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Героїв Сталінграда, 29 в управління
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Добробут 29/21»
13. Про передачу багатоквартирного будинку по вул. Героїв Сталінграда, 19А в управління
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Героїв Сталінграда-19 А»

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
14. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
15. Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну власність
16. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту
17. Про оренду земельних ділянок
18. Про інвентаризацію земель
19. Про проведення земельних торгів
20. Про погодження земельної ділянки у власність ОСББ «Берізка-143/3»
21. Про викуп земельної ділянки по вул. Довіри, 8 в сел. Олександрійському
22. Про організатора земельних торгів
23. Про скасування рішення міської ради від 26 червня 2018 року № 529
24. Про земельну ділянку обслуговуючого кооперативу садового товариства «Жовтень»
25. Про постійне користування
26. Про земельну ділянку садівничого товариства «Сосновий бор»
27. Про зміну адреси земельної ділянки
28. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу

ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна– начальник управління охорони здоров’я
міської ради
29. Про передачу кисневих концентраторів

ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового
управління міської ради
30. Про заходи щодо організації роботи із складання проекту бюджету Олександрійської
міської територіальної громади на 2022 рік

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

