ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

26 травня 2022 року
11.00

ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей
міської ради
1. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній
Загребельній С.О.
2.

Про влаштування дітей Моргунова Д.М., Моргунова М.М. до Благодійної організації
Благодійний Фонд «Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для
дітей, які залишилися без батьківської опіки»

3.

Про встановлення опіки, піклування над малолітнім Москалюком К.М., неповнолітнім
Москалюком Д.М., та призначення над ними опікуна, піклувальника

ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти
міської ради
4. Про затвердження в новій редакції Статуту закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 14
Олександрійської міської ради Кіровоградської області

ДОПОВІДАЄ: ЖАЛОБА Тетяна Василівна – головний спеціаліст управління охорони
здоров’я міської ради
5. Про продовження відтермінування реорганізації

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник
економіки міської ради
6. Про погодження ФОП Сугаіпову Т.Ш. розміщення пересувного кіоску

управління

7.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 06.05.2021 № 385

8.

Про затвердження результатів засідання конкурсного комітету від 20 травня 2022 року
по проведенню конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального
користування

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
9. Про прийняття земельних ділянок у власність Олександрійської територіальної громади
в особі Олександрійської міської ради
10. Про земельний податок
11. Про оренду земельних ділянок
12. Про надання в тимчасове користування земельної ділянки на умовах особистого
строкового сервітуту

2
13. Про затвердження переліку нерухомого майна та транспортних засобів, що
обліковується на балансі підприємств, організацій, установ, закладів, що належать до
комунальної власності Олександрійської територіальної громади
14. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу
15. Про продовження договору оренди

ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
16. Про демонтаж тимчасових (некапітальних) споруд

ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового
управління міської ради
17. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет
Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік»

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

