
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 25 листопада 2021 року 

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

міської ради 
1. Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 24.10.2019 

№ 665 «Про влаштування на виховання і спільне проживання до прийомної сім’ї 
громадян Коваленка Є.І., Коваль Н.А. малолітньої  Медведевої А.А.» 

 
2. Про визначення місця проживання дітей 
 
3. Про визначення місця проживання дитини 
 
4. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому 

В’юшкіну О.О. 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
5. Про дозвіл на придбання, продаж,  дарування приватного житла 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯРОШЕВСЬКИЙ Андрій Володимирович – начальник відділу молоді і 

спорту міської ради 
6. Про затвердження складу організаційного комітету та Положення про проведення ХХ 

спортивних ігор молоді міста Олександрії у 2021-2022 навчальному році 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
7. Про нагородження Селезньова С.Г.  
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради 
8. Про нагородження з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 
 
9. Про нагородження з нагоди Дня місцевого самоврядування 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ГАНЖА Володимир Романович – начальник відділу оборонної та 

мобілізаційної роботи міської ради 
 
10. Про Програму допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, 

організації приписки до призовної дільниці, призову громадян України на строкову 
військову службу та виконання заходів з мобілізації «Призовник» на 2022 рік 
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ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 

11. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації 
 
12. Про безоплатну передачу земельної ділянки комунальної власності у приватну власність 
 
13. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
 
14. Про оренду земельних ділянок 
 
15. Про погодження земельної ділянки у власність ОСББ «Олімп-120» 
 
16. Про проведення земельних торгів 
 
17. Про постійне користування 
 
18. Про оформлення права власності на земельні ділянки 
 
19. Про інвентаризацію земель 
 
20. Про додаткову земельну ділянку по вул. Таврійській, 12 в м. Олександрії 
 
21. Про втрату чинності пункту 2 рішення виконавчого комітету від 03.11.2021 № 853 «Про 

включення об’єктів оренди до Переліку першого типу для продовження договорів 
оренди» 

 
22. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

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

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


