
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 24 червня 2021 року 

10.00 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 03 червня 2021 року № 465 «Про 

дозвіл на придбання, продаж, дарування приватного житла» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 
2. Про затвердження результатів обстеження маршруту і перерахунок кількості пасажирів, 

які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на автобусному маршруті  
№ 9 у червні 2021 року 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

культури і туризму міської ради 
3. Про затвердження в новій редакції Статуту Комунального закладу «Палац культури 

«Світлопільський» 
 
4. Про затвердження в новій редакції Статуту Міського комунального закладу культури – 

Олександрійського міського професійного духового оркестру «Ліра» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради  
5. Про проведення мирного зібрання – змагань зі спортивного лову риби «Карп Фішинг» 
 
6. Про внесення змін до рішення міської ради від 29.01.2021 № 65 «Про затвердження 

оновленого складу міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та 
місцевої символіки»  

 
7. Про нагородження з нагоди 110-річчя Олександрійського педагогічного фахового 

коледжу імені В.О. Сухомлинського   
 
 
ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та 

ремонтно-будівельних робіт управління житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування міської ради, головний 
архітектор міста 

8. Про затвердження детального плану території в районі вулиць Садової та Григорія 
Усика в м. Олександрія Кіровоградської області 

 
9. Про виділ окремих будівель із складу об’єкта нерухомого майна по  

просп. Соборному, 191 в м. Олександрії та присвоєння адрес  
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ДОПОВІДАЄ: БОНДАРЕНКО Віталій Іванович – заступник начальника управління 
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради, начальник житлово-комунального відділу 

10. Про передачу багатоквартирного житлового  будинку по проспекту Будівельників, 32а в 
управління об’єднання співвласників  багатоквартирного будинку «Престиж 32а» 

 
11. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по Покровській площі, 7б в 

управління об’єднання співвласників  багатоквартирного будинку «Зоряне 89» 
 
12. Про надання дозволу КП «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради на 

укладення договору з ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
13. Про погодження техніко-економічного обґрунтування 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
14. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації 
 
15. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту  
 
16. Про оренду земельних ділянок 
 
17. Про погодження земельної ділянки у постійне користування 
 
18. Про затвердження висновку про ринкову вартість земельної ділянки 
 
19. Про передачу земельної ділянки у власність ОСББ «Тополь 18» 
 
20. Про продовження договору оренди 
 
21. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку другого типу 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


