
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 24 жовтня 2022 року 

11.00 
 
ДОПОВІДАЄ: ТУРБАЄВСЬКА-РОЩЕНКО Олена Анатоліївна – начальник відділу 

опіки і піклування служби у справах дітей міської ради 
1. Про участь у вихованні дитини 
 
2. Про надання статусу дітям Юрченку М.В., Юрченку Є.В., встановлення над ним опіки та 

призначення опікуна 
 
3. Про надання статусу дитині Худяю Д.В. встановлення над ним опіки та призначення 

опікуна 
 
4. Про надання статусу дитині Олійник С.П. встановлення над нею піклування та 

призначення піклувальника 
 
5. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому 

Чорнобривому Б.В. 
 
6. Про влаштування малолітнього Чорнобривого Б.В. до Благодійної організації 

Благодійний Фонд «Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для 
дітей, які залишилися без батьківської опіки» 

 
7. Про визначення місця проживання дитини 
 
8. Про визначення місця проживання дітей 
 
9. Про визначення місця проживання дитини 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
10. Про дозвіл на дарування та продаж приватного житла 
 
11. Про додаткові заходи з організації розміщення та проживання внутрішньо переміщених 

осіб та/або евакуйованих осіб у закладах Олександрійської територіальної громади 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради 
12. Про передачу гуманітарної допомоги 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
13. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.03.2022 № 171 
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ДОПОВІДАЄ: ЯРЕМЕНКО Світлана Петрівна – начальник управління дозвільно-
погоджувальних процедур та адміністративних послуг міської ради 

14. Про прийняття з державної власності майна з балансу державного підприємства 
«Поліграфічний комбінат «Україна» у комунальну власність Олександрійської 
територіальної громади 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та 

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

15. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ «АТБ-Маркет» 
 
16. Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ТОВ ОТК «ЄВРОПЛЮС» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СКЛЯРОВ Іван Іванович – начальник відділу державного 

архітектурно-будівельного контролю міської ради 
17. Про присвоєння адреси комунальному нерухомому майну по вул. Перспективній в  

м. Олександрії 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

18. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 15 березня 2018 року № 174 
«Про затвердження переліку послуг, обсягу та періодичності виконання робіт, що 
використовуються при формуванні тарифів на послуги з утримання будинків та 
прибудинкової території, норм утворення твердих побутових відходів та обсягів 
навантаження двірників та прибиральників» 

 
19. Про регулювання та встановлення тарифів КП «Теплокомуненерго» на теплову енергію, 

її виробництво, транспортування та постачання, тарифів на послугу з постачання 
теплової енергії для потреб всіх категорій споживачів 

 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
20. Про оренду земельних ділянок 
 
21. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
 
22. Про інвентаризацію земель 
 
23. Про постійне користування 
 
24. Про проведення земельних торгів 
 
25. Про списання безнадійної заборгованості 
 
26. Про викуп земельних ділянок 
 
27. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 26 травня 2022 року № 248 
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ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 
управління міської ради 

28. Про заходи щодо організації роботи із складання проєкту бюджету Олександрійської 
міської територіальної громади на 2023 рік 

 
29. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет 

Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік» 
 
30. Про затвердження Програми фінансової підтримки Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області на 2022-2023 роки 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


