ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

24 лютого 2022 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти
міської ради
1. Про передачу функцій замовника виконання робіт по об’єктах будівництва
ДОПОВІДАЄ: ЯРОШЕВСЬКИЙ Андрій Володимирович – начальник відділу молоді і
спорту міської ради
2. Про внесення змін до рішення міської ради від 05.10.2021 № 291 «Про затвердження в
новій редакції Положення про відділ молоді та спорту Олександрійської міської ради та
посилання фінансової самостійності відділу молоді та Олександрійської міської ради
3.

Про проведення конкурсу на кращий дизайн Олександрійського пряника

4.

Про передачу нежитлового приміщення з балансу КП «Житлогосп» на баланс відділу
молоді та спорту міської ради

ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління
культури і туризму міської ради
5. Про дозвіл на проведення концерту «Lords of the Sound»
ДОПОВІДАЄ: ГАЛАЙДА Алла Михайлівна – начальник відділу по роботі із
зверненнями громадян управління справами міської ради
6. Про стан виконання розгляду звернень громадян
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління
економіки міської ради
7. Про затвердження тарифів на послуги КП «Олександрійський центральний ринок»
8.

Про погодження цілодобового режиму роботи магазину з кафетерієм «Арка»
ФОП Кожемяченка А.Г.

9.

Про погодження цілодобового режиму роботи магазину з кафетерієм «Анатоль»
ФОП Кожемяченка А.Г.

10. Про погодження режиму роботи кафе «У Яші» ФОП Кожемяченка А.Г.
11. Про погодження розміщення літнього майданчика ФОП Солоньку І.І.
12. Про призначення, до проведення конкурсу, автомобільного перевізника на автобусному
маршруті загального користування № 11
13. Про призначення, до проведення конкурсу, автомобільних перевізників на міських
автобусних маршрутах загального користування
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
14. Про внесення змін до рішення Олександрійської міської ради від 03.07.2020 № 959
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15. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 09.12.2021 № 931
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
16. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
17. Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну власність
18. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту
19. Про передачу земельної частки (паю) у власність
20. Про оренду земельних ділянок
21. Про земельний податок
22. Про постійне користування
23. Про проведення земельних торгів
24. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про виконання
програми приватизації Олександрійської територіальної громади за 2021 рік
25. Про звіт про роботу інспекторів у сфері самоврядного контролю за використанням та
охороною земель за 2021 рік
26. Про інвентаризацію земель
27. Про встановлення орендної плати за оренду нежитлового приміщення по вул. Бориса
Нечерди, 12
28. Про перелік земельних ділянок, що підлягають обстеженню в рамках самоврядного
контролю за використанням та охороною земель, на 2022 рік
29. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович –
управління міської ради
30. Про затвердження звіту про виконання бюджету
територіальної громади за 2021 рік

начальник

фінансового

Олександрійської

міської

31. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет
Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік»
32. РІЗНЕ
- Про розпорядження міського голови, прийняті в період з 01 жовтня 2021 року по 30 грудня
2021 року

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

