
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 25 лютого 2021 року 

10.00 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРНЕЦЬКА Вікторія Миколаївна – начальник управління освіти, 

молоді та спорту міської ради 
1. Про дозвіл на укладення договору про припинення права власності на аліменти для 

дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно, продаж та дарування 
приватного житла 

 
 
ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління праці та 

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

які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на автобусному маршруті 
№ 5/4 у лютому 2021 року 

 
3. Про внесення змін до складу комісій при виконавчому комітеті міської ради 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління 

культури і туризму міської ради 
4. Про дозвіл на проведення вистави «Севільські заручини» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна – начальник управління охорони здоров’я 

міської ради 
5. Про затвердження акта приймання-передачі цілісного майнового комплексу 

комунального некомерційного підприємства «Олександрійська центральна районна 
лікарня Олександрійської міської ради» 

 
6. Про затвердження акта приймання-передачі цілісного майнового комплексу 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги Олександрійської міської ради» 

 
7. Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Олександрійської міської ради» у новій редакції 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради  

8. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 24 листопада 
2020 року № 593 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію щодо 
призначення управителів з управління багатоквартирними будинками та складу 
конкурсної комісії» 

 
9. Про надання квартир військовослужбовцям та поліцейським міста, які перебувають на 

квартирному обліку за місцем несення служби 
 
10. Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов  
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11. Про склад комісії при виконавчому комітеті Олександрійської міської ради щодо 
передачі квартир у комунальну власність 

 
12. Про виключення квартири з числа службових 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та 

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

13. Про зміну адреси об’єктам нерухомого майна в м. Олександрії по вул. Анатолія 
Кохана, 14  

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
14. Про затвердження поновленого складу надзвичайної протиепізоотичної комісії 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЄРМОЛЮК Ігор Васильович – начальник управління з питань 

цивільного захисту міської ради 
15. Про створення матеріального резерву Олександрійської територіальної громади для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
 
16. Про затвердження Положення про місцеву ланку територіальної підсистеми єдиної 

державної системи цивільного захисту Олександрійської територіальної громади 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
17. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації  
 
18. Про оренду земельних ділянок 
 
19. Про звіт про роботу інспекторів у сфері самоврядного контролю за використанням та 

охороною земель за 2020 рік 
 
20. Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою 
 
21. Про перелік земельних ділянок, що підлягають обстеженню в рамках самоврядного 

контролю за використанням та охороною земель на 2021 рік  
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
22. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет 

Олександрійської територіальної громади на 2021 рік» 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


