ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету
м. Олександрія

28 квітня 2022 року
11.00

ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей
міської ради
1. Про вибуття Снєгура С.В. з дитячого будинку сімейного типу Гученко
2.

Про надання статусу дитині Альповій В.М., встановлення над нею піклування та
призначення піклувальника

3.

Про участь у вихованні дитини

4.

Про визначення місця проживання дитини

5.

Про визначення місця проживання дитини

6.

Про визначення місця проживання дітей

7.

Про визначення місця проживання дітей

8.

Про втрату статусу дитини, позбавленої батьківського піклування

ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти
міської ради
9. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13 січня 2022 року № 4 «Про
передачу будівель, споруд, земельної ділянки та інших матеріальних цінностей
комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа № 2»
10. Про дозвіл на поділ спадкового майна, оренди, дарування земельних ділянок, дарування
приватного житла

ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління соціального
захисту населення міської ради
11. Про призупинення реалізації у 2022 році міської комплексної соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей на 2018-2022 роки

ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна – начальник управління охорони здоров’я
міської ради
12. Про продовження відтермінування реорганізації

ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління
економіки міської ради
13. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 22.12.2021 № 379 «Про
Програму економічного і соціального розвитку Олександрійської територіальної
громади на 2022 рік»
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ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович
внутрішньої політики міської ради
14. Про нагородження Вороніної Г.Д.

–

начальник

відділу

ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління
житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування
міської ради
15. Про заходи з підготовки господарського комплексу м. Олександрії до роботи в осінньозимовий період 2022-2023 рр.
16. Про передачу білбордів (зовнішньої реклами у вигляді щита) та затвердження акта
приймання-передачі

ДОПОВІДАЄ: ІГНАТЬЄВА Тетяна Юріївна – начальник
ремонтно-будівельних
робіт
управління
господарства, архітектури та містобудування
архітектор міста
17. Про надання комунальному підприємству «СвітлоЦентр»
зовнішньої реклами

відділу архітектури та
житлово-комунального
міської ради, головний
дозволу на розміщення

ДОПОВІДАЄ: ГРІНЧАК Олена Анатоліївна – директор територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста
Олександрії
18. Про надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам в умовах воєнного
стану

ДОПОВІДАЄ: ФУРТАК Людмила Володимирівна – начальник управління
забезпечення діяльності міської ради
19. Про відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Другій
Світовій війні

ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації,
оренди майна та землі міської ради
20. Про інвентаризацію земель
21. Про оренду земельних ділянок
22. Про перегляд орендної ставки за оренду земельної ділянки
23. Про включення потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу
24. Про продовження договору оренди
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ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового
управління міської ради
25. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет
Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік»

26. РІЗНЕ
- Про розпорядження міського голови, прийняті в період з 01 січня 2022 року по 31 березня
2022 року

Керуючий справами
виконавчого комітету

Сергій ЗАВАЛІЙ

