ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

28 січня 2021 року
10.00

ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей
міської ради
1. Про довлаштування на виховання і спільне проживання до дитячого будинку сімейного
типу Кузьміних малолітніх Ткаченко Т.О., Ткаченка Б.Ф., Хоменко В.В.
2.

Про втрату статусу дитини-сироти

3.

Про надання статусу малолітньому Воєводіну Д.А., встановлення над ним опіки та
призначення опікуна

4.

Про надання статусу малолітньому Монастирському Ю.В., встановлення над ним опіки
та призначення опікуна

5.

Про встановлення піклування та призначення піклувальника над неповнолітньою
Сєдих Е.-М.І.

6.

Про встановлення піклування та призначення піклувальника над неповнолітньою
Мочаловою К.В.

7.

Про надання неповнолітньому
батьківського піклування

8.

Про затвердження складу комісії з питань захисту прав дитини

Голосенку

К.Д.

статусу

дитини,

позбавленої

ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління праці та
соціального захисту населення міської ради
9. Про затвердження Програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих
категорій громадян автомобільним транспортом загального користування приміського
сполучення в Олександрійській територіальній громаді
10. Про затвердження результатів обстеження маршрутів і перерахунок кількості пасажирів,
які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на автобусних маршрутах
загального користування у грудні 2020 року

ДОПОВІДАЄ: ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА Ольга Володимирівна – начальник управління
культури і туризму міської ради
11. Про затвердження Положення про підготовку та видання Календаря знаменних і
пам’ятних дат Олександрійської територіальної громади
12. Про затвердження Календаря знаменних і пам’ятних дат м. Олександрії на 2021 рік
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ДОПОВІДАЄ: ЧЕРНЕЦЬКА Вікторія Миколаївна – начальник управління освіти,
молоді та спорту міської ради
13. Про затвердження актів прийому-передачі майна з комунальної власності Приютівської
селищної ради до комунальної власності Олександрійської міської ради

ДОПОВІДАЄ: ЯЦЕНКО Сергій Володимирович – директор міського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
14. Про зміну найменування Олександрійського міського центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді
15. Про затвердження структури, загальної чисельності Олександрійського міського центру
соціальних служб

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління
економіки міської ради
16. Про звіт міського голови щодо здійснення державної регуляторної політики
виконавчими органами міської ради за 2020 рік
17. Про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за 2020 рік
18. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 16.10.2020 № 527
19. Про погодження режиму роботи магазину «Дніпро»
20. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 № 32 «Про
Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної
громади на 2021 рік»
21. Про скасування рішення виконавчого комітету від 25.06.2020 № 325 «Про визначення
суб’єкта для організації та утримання майданчиків для паркування та погодження
розрахунків тарифу»
22. Про затвердження складу конкурсного комітету

ДОПОВІДАЄ: ЄРМОЛЮК Ігор Васильович – начальник управління з питань
цивільного захисту міської ради
23. Про основні заходи цивільного захисту Олександрійської територіальної громади на
2021 рік
24. Про проект Програми цивільного захисту Олександрійської територіальної громади на
2021-2025 роки

ДОПОВІДАЄ: ВОЛКОВ Георгій Едуардович – заступник начальника юридичного
управління міської ради
25. Про затвердження Програми забезпечення виконання рішень суду на 2021-2025 роки
26. Про затвердження об’єктів та видів робіт для організації громадських робіт у 2021 році
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ДОПОВІДАЄ: ГРІНЧАК Олена Анатоліївна – директор територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста
Олександрії
27. Про внесення змін до рішення Олександрійської міської ради від 24.12.2020 № 54 «Про
затвердження структури територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) міста Олександрії у новій редакції»
28. Про прийняття майна комунальної власності комунальної установи «Територіальний
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приютівської селищної
ради Олександрійського району Кіровоградської області» до комунальної власності
Олександрійської міської ради Кіровоградської області
29. Про надання згоди на реорганізацію комунальної установи «Територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Приютівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області» шляхом приєднання до
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста
Олександрії

ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
30. Про передачу багатоквартирного житлового будинку по проспекту Соборному, 118 в
управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Соборний 118»
31. Про відміну конкурсу на визначення виконавців послуг зі збирання та вивезення твердих
побутових відходів з багатоквартирних житлових будинків м. Олександрії

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
32. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації
33. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого
строкового сервітуту
34. Про оренду земельних ділянок
35. Про доповнення до Методики розрахунку орендної плати за комунальне майно
36. Про передачу земельної ділянки по вул. Бориса Нечерди, 4 в постійне користування
37. Про внесення змін до рішення міської ради від 03.07.2020 № 977 «Про визначення
переліку орендарів, що надають соціально важливі послуги населенню»
38. Про проведення земельних торгів
39. Про звіт управління приватизації, оренди майна та землі міської ради про виконання
міської програми приватизації за 2020 рік
40. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 47 «Про прийняття
земельних ділянок у власність Олександрійської територіальної громади в особі
Олександрійської міської ради»
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41. Про затвердження протоколу засідання комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності
42. Про прийняття майна КП «Водолій» Приютівської селищної ради з комунальної
власності Приютівської селищної ради Олександрійського району Кіровоградської
області до комунальної власності Олександрійської міської ради
43. Про прийняття майна з комунальної власності Приютівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області до комунальної власності
Олександрійської міської ради
ДОПОВІДАЄ: СКЛЯР Юрій Анатолійович – начальник юридичного управління
міської ради
44. Про затвердження передавального акту «Олександрійської селищної ради» міста
Олександрії Кіровоградської області
45. Про затвердження передавального акту Звенигородської сільської ради
46. Про затвердження зразків та описів кутових штампів і печаток старост Олександрійської
міської ради
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового
управління міської ради
47. Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 35 «Про бюджет
Олександрійської територіальної громади на 2021 рік»

ДОПОВІДАЄ: ЗАВАЛІЙ Сергій Володимирович – керуючий справами виконавчого
комітету
48. Про розпорядження міського голови, прийняті в період з 01 жовтня по 30 грудня
2020 року
49. Інформація про стан виконання протокольних доручень виконавчого комітету за
IV квартал 2020 року

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

