ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

22 квітня 2021 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей
міської ради
1. Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 17.07.2020
№ 367 «Про надання статусу малолітній Мамон А.Д., встановлення над нею опіки та
призначення опікуна»

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРНЕЦЬКА Вікторія Миколаївна
управління освіти міської ради
2. Про нагородження Мартиняк В.О.

–

заступник

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник
економіки міської ради
3. Про надання фінансового завдання КП «Олександрійський транспорт»

начальника

управління

4.

Про встановлення вартості експлуатаційних витрат для ГО «Легкоатлетичний клуб
«Олександрія»

5.

Про створення постійно діючої комісії з питань профілактики та встановлення фактів
отруєння бджіл на території Олександрійської територіальної громади

6.

Про спеціальну комісію для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню
безробіття під час масового вивільнення працівників

ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та
ремонтно-будівельних
робіт
управління
житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради, головний
архітектор міста
7. Про присвоєння адреси храмовому комплексу святих великомучеників Анастасії і
Федора в м. Олександрії по Користівському шосе

ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – начальник відділу правового
забезпечення та публічних закупівель юридичного управління міської
ради
8. Про затвердження Програми підтримки діяльності Олександрійського міськрайонного
відділу філії Державної установи «Центр пробації» в Кіровоградській області на 20212025 роки
9.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 25 березня
2021 року № 253 «Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2021 року
№ 67 «Про затвердження Комплексної програми профілактики злочинності
Олександрійської територіальної громади на 2021-2025 роки»
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ДОПОВІДАЄ: ФУРТАК Людмила Володимирівна – начальник управління
забезпечення діяльності міської ради
10. Про проведення звітно-виборних зборів (конференцій) в органах самоорганізації
населення - квартальних комітетах міста Олександрії

ДОПОВІДАЄ: АЛЬПОВ Андрій Володимирович – начальник юридичного управління
міської ради
11. Про затвердження зразків та описів гербових печаток для вчинення нотаріальних дій
старостами Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
12. Про призначення управителя з управління багатоквартирними будинками на території
м. Олександрії
13. Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного житлового будинку по
вул. Василя Сухомлинського, 3А з управління комунального підприємства «Житлогосп»
в управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Феміда 3 А»
14. Про затвердження результатів конкурсу з 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
15. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
16. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту
17. Про оренду земельних ділянок
18. Про земельний податок
19. Про зміну землекористувача земельної ділянки
20. Про викуп земельної ділянки по вул. Самохвалова, 28 в с. Марто-Іванівка
21. Про визначення балансоутримувача нежитлової будівлі з допоміжними будівлями за
адресою: м. Олександрія, просп. Будівельників, 28
22. Про приватизацію нежитлової будівлі з допоміжними будівлями за адресою:
м. Олександрія, просп. Будівельників, 28
23. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від 01.04.2021 № 286 «Про
об’єкти культурної спадщини місцевого значення»
24. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу
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25. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу
26. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 08.04.2021 № 311 «Про
продовження договорів оренди шляхом проведення аукціонів»
27. Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності
28. Про передачу матеріальних цінностей

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

