ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

27 травня 2021 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей
міської ради
1. Про звільнення від повноважень опікунів Голубєвої Л.І., Горбатюк В.А. над дитиною
Голубєвим І.Є.
2.

Про влаштування дитини Голубєва І.Е. до Благодійної організації Благодійний Фонд
«Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які залишилися
без батьківської опіки»

3.

Про визначення місця проживання дитини

4.

Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 26.06.2018
№ 407 «Про надання статусу малолітній Лагозинській М.О., встановлення над нею опіки
та призначення опікуна»

5.

Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 17.07.2020
№ 368 «Про надання статусу малолітнім Бичковій А.М., Бичковій С.А., встановлення над
ними опіки та призначення опікуна»

ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти
міської ради
6. Про дозвіл на дарування приватного житла
7.

Про списання будівлі складського приміщення з балансового обліку санаторного закладу
дошкільної освіти (ясел-садка) № 16 компенсуючого типу Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав
економіки міської ради
8. Про погодження торгівлі ФОП Кучер І.В.
9.

Євгенович

–

начальник

управління

Про затвердження тарифів на послуги КП «Олександрійський центральний ринок»

10. Про внесення доповнення до рішення виконавчого комітету від 22.10.2020 № 550 «Про
затвердження плану підготовки регуляторних актів на 2021 рік виконавчим комітетом»
11. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від
28 листопада 2019 року № 787 «Про погодження КП «Олександрійський центральний
ринок» розміщення кіосків для торгівлі на пл. Соборній»
12. Про розміщення експозиції автомобілів Renault, Nissan та Ford у місті Олександрії
13. Про обмеження руху автотранспорту на День міста
14. Про погодження розміщення святкової торгівлі та атракціонів на День міста Олександрії
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ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович –
внутрішньої політики міської ради
15. Про погодження проведення мирного зібрання – хресної ходи

начальник

відділу

ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління
культури і туризму міської ради
16. Про погодження проведення заходу в Олександрійському міському музейному центрі
ім. Худякової А. Ф.
17. Про дозвіл на проведення звітного концерту колективу громадської організації «Театр
танцю «Вуличний балет»
18. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету № 273 від 01 квітня 2021 року «Про
проведення відкритого конкурсу на створення логотипу свята «275-та річниця з дня
заснування міста Олександрії»

ДОПОВІДАЄ: АЛЬПОВ Андрій Володимирович – начальник юридичного управління
міської ради
19. Про затвердження зразків та описів кутового штампу і печатки старости сіл
Звенигородка, Марто-Іванівка, Олександро-Степанівка, Головківське Олександрійської
міської ради

ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
20. Про затвердження контрольного списку 2 державного пожежно-рятувального загону
Управління ДСНС України у Кіровоградській області, які перебувають на квартирному
обліку за місцем роботи
21. Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових
умов
22. Про визнання відомчою квартири № 6 по вул. Миру, 22 у м. Олександрії
23. Про виділення паливно-мастильних матеріалів з міського матеріального запасу
24. Про передачу автомобільних доріг Пантаївській селищній раді
25. Про затвердження Статуту комунального підприємства «Чисте місто» Олександрійської
міської ради у новій редакції

ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна– начальник управління охорони здоров’я
міської ради
26. Про затвердження переліку і тарифів на платні медичні послуги в КНП
«Олександрійська центральна районна лікарня Олександрійської міської ради»
27. Про передачу обладнання
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ДОПОВІДАЄ: ФУРТАК Людмила Володимирівна – начальник
забезпечення діяльності міської ради
28. Про заходи по відзначенню 275-ї річниці Дня міста Олександрії

управління

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
29. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
30. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту
31. Про оренду земельних ділянок
32. Про оформлення права власності на земельні ділянки
33. Про проведення земельних торгів
34. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу
35. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу
36. Про присвоєння адреси земельній ділянці

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

