ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

23 вересня 2021 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти
міської ради
1. Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Олександрійської
територіальної громади на 2021-2022 навчальний рік
2.

Про дозвіл на придбання, продаж, дарування приватного житла

3.

Про передачу автобуса на балансовий облік загальноосвітнього навчального закладу
І-ІІІ ступенів № 6

ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління
культури і туризму міської ради
4. Про дозвіл на проведення концертної шоу-програми «Мрія, втілена в життя»
5.

Про створення в Олександрійському міському музейному центрі ім. Худякової А.Ф.
відділу «Будинок Дмитра Чижевського»

ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна – начальник управління охорони здоров’я
міської ради
6. Про затвердження мережі, структури, ліжкового фонду та штатної чисельності
управління охорони здоров’я Олександрійської міської ради
7.

Про затвердження переліку платних послуг та тарифів на платні медичні послуги, що
надаються комунальним підприємством «Центральна міська лікарня м. Олександрії»
Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління соціального
захисту населення міської ради
8. Про затвердження протоколу засідання міської тимчасової комісії з питань використання
у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа житлом та підтримки
малих групових будинків від 20.09.2021 № 4

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління
економіки міської ради
9. Про внесення доповнення до рішення міської ради від 24.11.2020 № 1026 «Про план
підготовки регуляторних актів міською радою на 2021 рік»

ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник
внутрішньої політики міської ради
10. Про погодження проведення мирного зібрання 29 вересня 2021 року

відділу
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ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – начальник відділу правового
забезпечення та публічних закупівель юридичного управління міської
ради
11. 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»

ДОПОВІДАЄ: АЛЬПОВ Андрій Володимирович – начальник юридичного управління
міської ради
12. Про утворення старостинських округів Олександрійської міської ради
13. Про затвердження Положення про старосту Олександрійської міської ради у новій
редакції

ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
14. Про передачу гуртожитку по проспекту Соборному, 136 в управління об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку «Соборний 136»
15. Про передачу багатоквартирного будинку по проспекту Соборному, 113 в управління
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Соборний-113»
16. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по вул. Григорія Сокальського, 35 в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Успіх-35»
17. Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного житлового будинку по
Покровській площі, 7б з управління комунального підприємства «Житлогосп» в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Зоряне 89»
18. Про Положення та склад комісії по визначенню розміру фінансової підтримки ОСББ
19. Про надання дозволу на перепоховання
20. Про внесення змін до видів економічної діяльності та затвердження Статуту
комунального підприємства «Чисте місто» Олександрійської міської ради у новій
редакції
21. Про дозвіл на відключення багатоквартирних будинків від мереж централізованого
опалення
22. Про порядок демонтажу тимчасових (некапітальних) споруд та засобів зовнішньої
реклами в Олександрійській територіальній громаді

ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та
ремонтно-будівельних
робіт
управління
житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради, головний
архітектор міста
23. Про розробку комплексного плану просторового розвитку території Олександрійської
територіальної громади
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24. Про розгляд звернення ТОВ «АЛЕКС ГРУП+» про надання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами
25. Про присвоєння адреси 1/2 частині житлового будинку
26. Про присвоєння адрес квартирам в будинку по вул. Григорія Усика, 56 в м. Олександрії

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
27. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
28. Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну власність
29. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту
30. Про оренду земельних ділянок
31. Про інвентаризацію земель
32. Про інвентаризацію земельної ділянки за адресою с. Звенигородка, вул. Центральна, 20
33. Про земельну ділянку за адресою: м. Олександрія, вул. Садова, 3-в

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

