
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 24 листопада 2022 року 

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

міської ради 
1. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 06.07.2021 № 548 

«Про надання статусу дітям Зеленьовій Л.О., Зеленьовій А.О., встановлення над ними 
опіки та призначення опікуна» 

 
2. Про втрату статусу 
 
3. Про визначення місця проживання дітей 
 
4. Про визначення місця проживання дитини 
 
5. Про влаштування малолітніх Шевцової М.І. та Шевцова А.І. у сім’ю патронатного 

вихователя Бізіної Н.Л. 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
6. Про дозвіл на дарування приватного житла 
 
7. Про передачу майна 
 
 
ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна – начальник управління охорони здоров’я 

міської ради 
8. Про затвердження актів приймання-передачі основних засобів 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.03.2022 № 171 
 
10. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 06.05.2021 № 385 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ФІСЕНКО Тетяна Федорівна – завідувач відділення організації надання 

адресної натуральної та грошової допомоги Територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  
м. Олександрії 

11. Про передачу гуманітарної допомоги 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради 
12. Про передачу гуманітарної допомоги від філії «АКТЕД» («ACTED»)  
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13. Про нагородження з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 

 
14. Про нагородження з нагоди Міжнародного дня волонтера 
 
15. Про нагородження з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю  
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЗАВАЛІЙ Сергій Володимирович – керуючий справами виконавчого 

комітету 
16. Про створення та функціонування призовної комісії м. Олександрії на період воєнного 

стану 
 
 
ДОПОВІДАЄ: МУКІЄНКО Ірина Миколаївна – директор Олександрійського 

міськрайонного центру зайнятості 
17. Про затвердження видів робіт для організації громадських робіт у 2023 році 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

18. Про внесення змін до рішення міської ради від 14 липня 2022 року № 475 «Про 
затвердження Правил утримання домашніх, свійських тварин та птиці на території 
Олександрійської територіальної громади» 

 
19. Про надання дозволу на списання основних засобів з балансу КП «Теплокомуненерго» 

Олександрійської міської ради 
 
20. Про затвердження акта приймання-передачі багатоквартирного будинку по 

вул. Захисників України, 40 з управління комунального підприємства «Житлогосп» в 
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Захисник 40» 

 
21. Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов 
 
22. Про збереження права перебування на квартирному обліку 
 
23. Про зняття з квартирного обліку 
 
24. Про видачу ордера на службове жиле приміщення 
 
25. Про затвердження для категорії споживачів населення середньозваженої норми 

споживання теплової енергії на опалення житлових будинків без будинкових приладів 
обліку 

 
 
ДОПОВІДАЄ: РАТУШНА Ірина Олександрівна – начальник відділу кадрової роботи 

управління справами міської ради 
26. Про нагородження з нагоди Дня місцевого самоврядування 
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ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління соціального 
захисту населення міської ради 

27. Про нагородження Почесною грамотою Олександрійської міської ради 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СКЛЯР Юрій Анатолійович – заступник начальника юридичного 

управління міської ради 
28. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації  
 
29. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на встановлення земельного 

сервітуту  
 
30. Про оренду земельних ділянок 
 
31. Про інвентаризацію земель 
 
32. Про проведення земельних торгів 
 
33. Про Типовий договір про встановлення земельного сервітуту в новій редакції 
 
34. Про взяття на балансовий облік 
 
35. Про приватизацію житлового будинку в м. Олександрії по вул. Юрія Карлюка, 10 
 
36. Про приватизацію нежитлового приміщення в м. Олександрії по вул. Анатолія 

Перепаді, 8 
 
37. Про скасування викупу земельної ділянки по вул. Довіри, 8 в сел. Олександрійському 
 
38. Про оформлення права власності на земельні ділянки 
 
39. Про постійне користування 
 
40. Про відновлення меж земельних ділянок 
 
41. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу 
 
 
ДОПОВІДАЄ: КУЗЬМЕНКО Сергій Анатолійович – міський голова 
42. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет 

Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік» 
 
 
43. РІЗНЕ 
- Про розпорядження міського голови, прийняті в період з 01 липня 2022 року по 31 жовтня 

2022 року 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


