ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

27 січня 2022 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти
міської ради
1. Про затвердження Програми розвитку освіти Олександрійської територіальної громади
на період до 2027 року
2.

Про дозвіл на придбання, продаж та дарування приватного житла

ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей
міської ради
3. Про затвердження Положення про службу у справах дітей Олександрійської міської ради
в новій редакції

ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління
культури і туризму міської ради
4. Про затвердження Програми розвитку креативних індустрій Олександрійської
територіальної громади на 2022-2024 роки
5.

Про затвердження Концепції та Робочого плану з реалізації Концепції функціонування
відділу «Будинок Дмитра Чижевського» комунального закладу «Олександрійський
міський музейний центр ім. Худякової А.Ф.» на 2022-2024 роки

6.

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 09.03.2021 № 197 «Про
проведення концертів гурту «Фрістайл» та гурту «Діти Фристайла»

7.

Про дозвіл на проведення вистави Сучасного театру «Любов і голуби»

8.

Про дозвіл на проведення вистави «Д.О.Н.О.Р.»

ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління соціального
захисту населення міської ради
9. Про затвердження оновленого складу координаційної ради з питань сім’ї, гендерної
рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству і
протидії торгівлі людьми
10. Про затвердження результатів обстеження маршрутів і перерахунок кількості пасажирів,
які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на автобусних маршрутах
загального користування
ДОПОВІДАЄ: ЯЦЕНКО Сергій Володимирович – директор міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
11. Про надання соціальних послуг Олександрійським міським центром соціальних служб
на безоплатній основі
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ДОПОВІДАЄ: ГРІНЧАК Олена Анатоліївна – директор територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста
Олександрії
12. Про надання соціальної послуги соціальної адаптації територіальним центром
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії на
безоплатній основі
13. Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги, що надаються територіальним
центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії

ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна – начальник управління охорони здоров’я
міської ради
14. Про надання дозволу на укладення контракту та надання службового житла Теслі Н.І.

ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – начальник відділу правового
забезпечення та публічних закупівель юридичного управління міської
ради
15. 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: ГУР’ЄВА Наталія Федорівна – головний спеціаліст відділу внутрішньої
політики міської ради
16. Про оновлений дизайн меморіальної дошки В’ячеславу Чорноволу
17. Про оновлений дизайн меморіальної дошки Гнату Юрі
18. Про утворення скверу Тараса Шевченка
19. Про перейменування топоніму Олександрійської територіальної громади

ДОПОВІДАЄ: ЄРМОЛЮК Ігор Васильович – начальник управління з питань
цивільного захисту міської ради
20. Про основні заходи цивільного захисту Олександрійської територіальної громади на
2022 рік

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління
економіки міської ради
21. Про витрачання коштів резервного фонду бюджету Олександрійської міської
територіальної громади за 2021 рік
22. Про погодження режиму роботи магазину «Дніпро»
23. Про погодження режиму роботи магазинів «Продукти» та «777»
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24. Про затвердження Програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян автомобільним транспортом загального користування приміського
сполучення в Олександрійській територіальній громаді в новій редакції
25. Про затвердження Порядку проведення компенсаційних виплат перевізникам за пільгове
перевезення окремих категорій громадян у міському автомобільному транспорті
загального користування

ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник відділу архітектури та
ремонтно-будівельних
робіт
управління
житлово-комунального
господарства, архітектури та містобудування міської ради, головний
архітектор міста
26. Про зміну адреси житлового будинку по пров. Брюллова, 8 в м. Олександрії

ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
27. Про включення житлових приміщень до числа службових та надання службових
житлових приміщень
28. Про передачу основних засобів
29. Про затвердження акта приймання-передачі основного засобу
30. Про затвердження акта приймання-передачі основних засобів
31. Про виділення паливно мастильних матеріалів з міського матеріального запису
32. Про передачу багатоквартирного будинку по проспекту Соборному, 132-А в управління
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Добробут-132»
33. Про затвердження акта обстеження зелених насаджень та озеленення території
сел. Головківка
34. Про встановлення тарифів на теплову енергію, на виробництво теплової енергії, що
виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії БФ ПП
«Каярд-Україна» «Каярд-Богданівка» для населення, установ та організацій, що
фінансуються з державного чи міського бюджету
35. Про встановлення тарифів КП «Теплокомуненерго» на теплову енергію, її виробництво,
транспортування та постачання, тарифів на послугу з постачання теплової енергії для
потреб населення

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
36. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
37. Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну власність
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38. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту
39. Про оренду земельних ділянок
40. Про погодження земельної ділянки у постійне користування ЖБЕК «Агромаш-один»
41. Про погодження земельних ділянок у власність ОСББ
42. Про проведення земельних торгів
43. Про приватизацію нежитлової будівлі за адресою: вул. 6-го Грудня, 161
44. Про інвентаризацію земель
45. Про земельну ділянку по вул. Знам’янській, 34-В
46. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу
47. Про встановлення
вул. Шевченка, 85

орендної

плати

за

оренду

нежитлового

приміщення

по

ДОПОВІДАЄ: АЛЬПОВ Андрій Володимирович – начальник юридичного управління
міської ради
48. Про затвердження Положення про управління справами Олександрійської міської ради
в новій редакції

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

Перший заступник міського
голови з питань діяльності
виконавчих органів ради

Юрій ГУГЛЕНКО

