
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 23 червня 2022 року 

10.00 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
1. Про надання статусу малолітньому Лазаренку В.О., неповнолітній Лазаренко Л.О., 

встановлення над ними опіки, піклування та призначення опікуна, піклувальника 
 
2. Про надання статусу дитини-сироти Поповій Т.І., встановлення над нею опіки та  

призначення опікуна 
 
 
ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна – начальник управління охорони здоров’я 

міської ради  
3. Про нагородження Почесною Грамотою Та Грамотою Олександрійської міської ради До 

Дня медичного працівника 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради 
4. Про меморіальну дошку Янову Миколі Максимовичу 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
5. Про призначення, до проведення конкурсу, автомобільних перевізників на міських 

автобусних маршрутах загального користування 
 
6. Про призначення, до проведення конкурсу, автомобільного перевізника на автобусному 

маршруті загального користування № 11 
 
7. Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від 22.03.2022 № 171 
 
8. Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 09.06.2022 № 264  
 
 
ДОПОВІДАЄ: САВЧЕНКО Геннадій Олександрович – заступник начальника 

управління житлово-комунального господарства, архітектури та 
містобудування міської ради 

9. Про дозвіл на відключення багатоквартирного будинку по проспекту Будівельників, 32-А 
від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання 

 
10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 05 червня 2020 року № 291 «Про 

надання дозволу на застосування вартості робіт ритуальних послуг для забезпечення 
безоплатного поховання померлих (загиблих) учасників бойових дій і інвалідів війни, 
осіб, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, та 
необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг» 
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ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – начальник відділу правового 
забезпечення та публічних закупівель юридичного управління міської 
ради  

11. Про затвердження акта приймання-передачі автомобіля з балансу управління справами 
міської ради на баланс комунального підприємства «Чисте місто» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ГРІНЧАК Олена Анатоліївна – директор територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Олександрії 

12. Про передачу гуманітарної допомоги 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
13. Про оренду земельних ділянок 
 
14. Про надання в тимчасове користування земельної ділянки на умовах особистого 

строкового сервітуту  
 
15. Про інвентаризацію земель 
 
16. Про приватизацію нежитлового приміщення за адресою: м. Олександрія, вул. Садова, 35 
 
17. Про звільнення від орендної плати у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні 
 
18. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу 
 
19. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку другого типу 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
20. 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 


