ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

25 березня 2021 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей
міської ради
1. Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу «Каравела» дитини-сироти
Бульби М.О.

ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна– начальник управління охорони здоров’я
міської ради
2. Про затвердження Положення про управління охорони здоров’я Олександрійської
міської ради у новій редакції

ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління соціального
захисту населення міської ради
3. Про міський план заходів з підготовки та проведення 35-х роковин Чорнобильської
катастрофи, вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління
економіки міської ради
4. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 № 32 «Про
Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної
громади на 2021 рік»
5.

Про проведення ярмарку «Все для саду та городу»

6.

Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету від 15.01.2021 № 10

ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – начальник відділу правового
забезпечення та публічних закупівель юридичного управління міської
ради
7. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2021 року № 67 «Про
затвердження Комплексної програми профілактики злочинності Олександрійської
територіальної громади на 2021-2025 роки»

ДОПОВІДАЄ: Бондаренко Віталій Іванович – заступник начальника управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради, начальник житлово-комунального відділу
8. Про надання дозволу на списання основних засобів з балансу комунального
підприємства «Чисте місто»

2
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
9. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
10. Про затвердження складу комісії з добору земельних ділянок, які виставляються для
продажу на аукціоні або права на які виставляються для такого продажу
11. Про оренду земельних ділянок
12. Про продовження договорів оренди шляхом проведення аукціонів
13. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 04.03.2021 № 210 «Про
включення потенційного об’єкта оренди до Переліку другого типу»
14. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу
15. Про затвердження актів приймання-передачі рухомого, нерухомого та іншого майна

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

