
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 23 лютого 2023 року 

10.00 
 

ДОПОВІДАЄ: ГАЛАЙДА Алла Михайлівна – начальник відділу по роботі із 
зверненнями громадян управління справами міської ради 

1. Про стан виконання розгляду звернень громадян 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
2. Про надання статусу дитині _________, встановлення над нею піклування та 

призначення піклувальника 
 
3. Про статус дитини, позбавленої батьківського піклування 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРНЕЦЬКА Вікторія Миколаївна – заступник начальника 

управління освіти міської ради 
4. Про дозвіл на продаж легкового автомобіля 
 
5. Про передачу нежитлової будівлі та земельної ділянки 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АЛЬПОВ Андрій Володимирович – начальник юридичного управління 

міської ради 
6. Про затвердження акта приймання-передачі паливно-мастильних матеріалів 
 
7. Про затвердження актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
8. Про створення постійно діючої комісії з питань профілактики та встановлення фактів 

отруєння бджіл на території Олександрійської територіальної громади 
 
9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.03.2022 № 171 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

10. Про надання дозволу на застосування вартості робіт ритуальних послуг для забезпечення 
безоплатного поховання померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги та 
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, учасників бойових дій, постраждалих 
учасників Революції Гідності і осіб з інвалідністю внаслідок війни 

 
11. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу 
 
12. Про затвердження результатів конкурсу з визначення виконавця послуг із захоронення 

твердих побутових і нетоксичних промислових відходів та експлуатації і утримання 
сміттєзвалища (полігону) побутових відходів м. Олександрії 
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ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 
внутрішньої політики міської ради 

13. Про передачу генераторів 
 
14. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від міста Бат і Північний Сомерсет, 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 
 
15. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від благодійної організації 

«Благодійний фонд «Безпечне майбутнє»  
 
16. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від обласного гуманітарного штабу  
 
 
ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна – начальник управління охорони здоров’я 

міської ради 
17. Про затвердження переліку платних послуг та тарифів на платні медичні послуги, що 

надаються комунальним підприємством «Центральна міська лікарня м. Олександрії» 
Олександрійської міської ради 

 
18. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку другого типу 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
19. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації 
 
20. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на встановлення земельного 

сервітуту 
 
21. Про оренду земельних ділянок 
 
22. Про інвентаризацію земель 
 
23. Про проведення земельних торгів 
 
24. Про відновлення меж земельних ділянок 
 
25. Про прийняття земельних ділянок у власність Олександрійської територіальної громади 

в особі Олександрійської міської ради 
 
26. Про взяття на балансовий облік 
 
27. Про приватизацію житлового будинку в м. Олександрії по вул. Осипенко, 21 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
28. Про затвердження звіту про виконання бюджету Олександрійської міської 

територіальної громади за 2022 рік 
 
29. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 № 533 «Про бюджет 

Олександрійської міської територіальної громади на 2023 рік» 
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30. РІЗНЕ 
- Про розпорядження міського голови, прийняті в період з 04 листопада 2022 року по  

31 січня 2023 року 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


