
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 27 серпня 2021 року 

10.00 
 

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРНЕЦЬКА Вікторія Миколаївна – заступник начальника 
управління освіти міської ради 

1. Про організацію харчування дітей у закладах освіти м. Олександрії у 2021-2022 
навчальному році 

 
2. Про погодження батьківської плати за навчання в школі мистецтв НВО 

«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» 
 
3. Про введення у штатні розписи додаткових посад 
 
4. Про дозвіл на придбання, продаж, дарування приватного житла, дарування земельних 

ділянок 
 
5. Про прийняття автобуса у комунальну власність Олександрійської територіальної 

громади 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ТУРБАЄВСЬКА-РОЩЕНКО Олена Анатоліївна – начальник відділу 

опіки і піклування служби у справах дітей міської ради 
6. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому 

Омельяненку В.В. 
 
7. Про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітньою Самосенко Ю.В. 
 
8. Про направлення малолітньої Таган К.Л. до комунального некомерційного підприємства 

«Кіровоградський обласний спеціалізований будинок дитини нового типу 
Кіровоградської обласної ради» 

 
9. Про надання статусу неповнолітній Лакатош А.Р., встановлення над нею піклування та 

призначення піклувальника 
 
10. Про визначення місця проживання дитини 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯРОШЕВСЬКИЙ Андрій Володимирович – начальник відділу молоді і 

спорту міської ради 
11. Про погодження проведення ІV етапу Чемпіонату України з автомобільного кросу 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 

економіки міської ради 
12. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 № 32 «Про Програму 

економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної громади на 
2021 рік» 

 
13. Про погодження розміщення місць для торгівлі баштанними культурами ФОП 

Дяченку Р.М. 
 
14. Про погодження режиму роботи закладам ресторанного господарства ФОП 

Коваленка Є.І., ФОП Зейналова Е.Д., ФОП Мамедова М.З. 
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ДОПОВІДАЄ: СКЛЯР Юрій Анатолійович – заступник начальника юридичного 
управління міської ради 

15. Про затвердження поновленого складу адміністративної комісії при виконавчому 
комітеті Олександрійської міської ради  

 
 
ДОПОВІДАЄ: БОНДАРЕНКО Віталій Іванович – заступник начальника управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради, начальник житлово-комунального відділу 

16. Про присвоєння адреси незавершеному будівництвом житловому будинку 
 
17. Про присвоєння адреси 1/2 частині житлового будинку 
 
18. Про розгляд звернення ТОВ «ФІРМА «УНІРЕМ» про надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 
 
19. Про дозвіл на відключення багатоквартирних будинків від мереж централізованого 

опалення  
 
20. Про дозвіл на відключення споживачів від мереж централізованого опалення і гарячого 

водопостачання 
 
21. Про припинення комунального підприємства «Благоустрій» Олександрійської міської 

ради шляхом ліквідації 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради 
22. Про перейменування топонімів Олександрійської територіальної громади 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – начальник відділу правового 

забезпечення та публічних закупівель юридичного управління міської 
ради  

23. Про затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та 
виявлення корупції у виконавчому органі міської ради 

 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
24. Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою 
 
25. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку першого типу 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
26. Про схвалення прогнозу бюджету Олександрійської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки 
 
27. 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 


