
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 29 липня 2021 року 

10.00 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
 
1. Про звільнення від повноважень опікуна Щура М.К. над дитиною Комаровим Я.О. 
 
2. Про влаштування дитини Комарова Я.О. до Благодійної організації Благодійний Фонд 

«Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для дітей, які залишилися 
без батьківської опіки» 

 
3. Про втрату статусу дитини-сироти 
 
4. Про призначення опікуна над житлом Лозового В.В., Лозової А.В. 
 
5. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітній 

Масловській А.П. 
 
6. Про влаштування дитини Масловської А.П. до Благодійної організації Благодійний Фонд 

«Центр соціальної допомоги та реабілітації  «Джерело життя» для дітей, які 
залишилисябез батьківської опіки» 

 
7. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітнім 

Латашенко Д.А., Латашенко К.А. 
 
8. Про влаштування дітей Латашенко Д.А., Латашенко К.А. до Благодійної організації 

Благодійний Фонд «Центр соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя» для 
дітей, які залишилися без батьківської опіки» 

 
9. Про реєстрацію дитини  
 
 
ДОПОВІДАЄ: НАЗАРЕНКО Олена Анатоліївна – начальник управління соціального 

захисту населення міської ради 
10. Про внесення доповнень до рішення міської ради від 29.01.2021 № 75 «Про 

затвердження Програми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян автомобільним транспортом загального користування приміського сполучення 
в Олександрійській територіальній громаді» 

 
11. Про затвердження результатів обстеження маршруту і перерахунок кількості пасажирів, 

які відповідно до законодавства перевозяться безкоштовно на автобусному маршруті  
№ 18 у липні 2021 року 

 
12.  Про затвердження міської соціальної Програми запобігання та протидії домашньому 

насильству та насильству за ознакою статі на період до 2025 року 
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ДОПОВІДАЄ: ТРОФИМЕНКО Світлана Володимирівна – заступник начальника 
управління економіки міської ради, начальник відділу торгівлі 

13. Про погодження розміщення дитячих розважальних атракціонів та об’єктів святкової 
торгівлі ФОП Скогарєву О.Ю. 

 
14. Про погодження розміщення місця для торгівлі баштанними культурами ФОП 

Косаревській В.Г. 
 
15. Про витрачання коштів резервного фонду міського бюджету за І півріччя 2021 року 
 
 
ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна– начальник управління охорони здоров’я 

міської ради 
16. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Центральна міська лікарня 

м. Олександрії» Олександрійської міської ради 
 
17. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги м. Олександрії» Олександрійської міської ради 
 
18. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Дитяча міська лікарня» 

Олександрійської міської ради 
 
19. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Міська стоматологічна 

поліклініка» Олександрійської міської ради 
 
20. Про затвердження тарифів на платні медичні послуги для населення, що надаються 

комунальним підприємством «Міська стоматологічна поліклініка» Олександрійської 
міської ради 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради 
21. Про затвердження оновленого складу  комісії сприяння дотримання законодавства про 

свободу совісті та релігійні організації при виконавчому комітеті міської ради 
 
22. Про встановлення меморіальної дошки ДЗБАНОВСЬКОМУ Юрію Ігоровичу 
 
23. Про встановлення меморіальної дошки БУСЛОВУ Юрію Олександровичу 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

24. Про дозвіл на відключення багатоквартирного будинку по проспекту Будівельників, 34-а 
від мереж централізованого опалення і гарячого водопостачання 

 
25 Про передачу комплексу будівель, розміщених за адресою: місто Олександрія,  

вул. 6-го Грудня, 13 з балансу комунального підприємства «Житлогосп» на баланс 
комунального підприємства «Зеленгосп» 
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ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 
оренди майна та землі міської ради 

 
Кузьменко С.А. – повідомляю про наявність конфлікту інтересів по даному 
питанню, участь у голосуванні не приймаю 
26. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації  
 
27. Про безоплатну передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну власність 
 
28. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту 
 
29. Про оренду земельних ділянок 
 
30. Про інвентаризацію земель 
 
31. Про розгляд звернення гаражного кооперативу № 6 «Колос» 
 
32. Про дозвіл на відновлення меж земельної ділянки по вул. Кіндрата Рожнова, 25 
 
33. Про розгляд звернення Ділієва І.В. та Ділієва В.І. 
 
34. Про оформлення права власності на земельні ділянки 
 
35. Про передачу земельної ділянки по вул. 6-го Грудня, 2 в постійне користування 
 
36. Про внесення доповнення до договору оренди нежитлового приміщення від 12.09.2014 

№ 21 
 
37. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 06.06.2021 № 561 «Про внесення 

змін до рішення виконавчого комітету від 03.06.2021 № 480 «Про включення 
потенційних об’єктів оренди до Переліку другого типу» 

 
38. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 24.06.2021 № 539 «Про 

включення потенційного об’єкта оренди до Переліку другого типу» 
 
39. Про внесення змін до договору  оренди нерухомого майна, що належить до комунальної 

власності, від 05.07.2021 № 33 
 
40. Про внесення змін до договору оренди частки нежитлових будівель та споруд від 

21.05.2021 № 21 
 
41. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку другого типу 
 
42. РІЗНЕ 
- Про розпорядження міського голови, прийняті в період з 04 квітня по 30 червня 2021 року 
- Інформація про стан виконання протокольних доручень виконавчого комітету за IІ квартал 

2021 року 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


