
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 26 серпня 2022 року 

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

міської ради 
1. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній 

Зимі А.М. 
 
2. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому 

Харченку А.О. 
 
3. Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній Щербиненко О.Р. 
 
4. Про визначення місця проживання дитини 
 
5. Про визначення місця проживання дитини 
 
6. Про визначення місця проживання дитини 
 
7. Про реєстрацію дитини 
 
8. Про участь у вихованні дитини 
 
9. Про продовження перебування малолітнього Чорнобривого Б.В. у сім’ї патронатного 

вихователя Бізіної Н.Л. 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович –начальник управління економіки 

міської ради 
10. Про затвердження розрахунку вартості експлуатаційних витрат комунального 

підприємства «Олександрійська оптова база» 
 
11. Про затвердження статуту комунального підприємства «Олександрійський транспорт» 

Олександрійської міської ради в новій редакції 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради 
12. Про передачу гуманітарної допомоги 
 
13. Про передачу гуманітарної допомоги 
 
14. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від ГО «Десяте квітня» 
 
15. Про передачу гуманітарної допомоги на баланс ЗДО №28 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
16. Про передачу блочно-модульних котелень з обладнанням та інженерними мережами 
 
17. Про дозвіл на придбання, продаж та дарування земельних ділянок, приватного житла, 

оренду земельних ділянок 
 
18. Про введення у штатні розписи додаткових посад 
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ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

19. Про затвердження акта обстеження полезахисних смуг в с. Головківці 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – начальник відділу правового 

забезпечення та публічних закупівель юридичного управління міської 
ради 

20. 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: АЛЬПОВ Андрій Володимирович – начальник юридичного управління 

міської ради 
21. Про затвердження Положення про управління справами Олександрійської міської ради в 

новій редакції 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
22. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет 
Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
 
23. Про оренду земельних ділянок 
 
24. Про проведення земельних торгів 
 
25. Про інвентаризацію земель 
 
26. Про земельний податок 
 
27. Про викуп земельної ділянки в м. Олександрії по просп. Соборному, 66/1 
 
28. Про викуп будівель та споруд за адресою: м. Олександрія, вул. Шевченка, 74 
 
29. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу 
 
30. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


