
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 29 вересня 2022 року 

11.00 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯКОВЛЕВ Юрій Олександрович – начальник служби у справах дітей 

міської ради 
1. Про визначення місця проживання дитини 
 
2. Про визначення місця проживання дитини 
 
3. Про призначення опікуна над житлом Безуса Д.О. 
 
4. Про надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування, малолітньому 

Здору М.В. 
 
5. Про надання статусу дітям Гурській А.І., Гурському М.О., Гурському А.О., 

Гурському Г.С., Гурській Ж.С., встановлення над ними опіки, піклування та призначення 
опікуна, піклувальника 

 
6. Про звільнення від повноважень опікуна Пеліпас Р.А. над дитиною Пеліпасом Д.А. 
 
7. Про влаштування дитини Пеліпаса Д.А. до Благодійної організації Благодійний Фонд 

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

 
8. Про звільнення від повноважень опікуна Кондратюк М.А., Кондратюка О.М. над дітьми 

Янкевичем І.В., Янкевичем М.С. 
 
9. Про влаштування дітей Янкевича І.В., Янкевича М.С. до Благодійної організації 

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

 
10. Про втрату статусу 
 
11. Про визначення місця проживання дитини 
 
12. Про визначення місця проживання дитини 
 
13. Про надання статусу прийомної сім’ї родині Сторчак Н.М. 
 
14. Про влаштування на виховання і спільне проживання до прийомної сім’ї Сторчак Н.М. 

дитини, позбавленої батьківського піклування Здора М.В. 
 
15. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 10.12.2015 № 974 

«Про встановлення опіки та призначення опікуна над малолітніми Петровим В.О., 
Темрюк Ю.В. та надання статусу дитини, позбавленої батьківського піклування»  

 
 
 



2 

ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 
міської ради 

16. Про дозвіл на дарування приватного житла 
 
17. Про затвердження мережі закладів загальної середньої освіти Олександрійської 

територіальної громади на 2022-2023 навчальний рік 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ГРІНЧАК Олена Анатоліївна – директор територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста 
Олександрії 

18. Про передачу гуманітарної допомоги 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЯЦЕНКО Сергій Володимирович – директор Олександрійського 

міського центру соціальних служб 
19. Про втрату чинності рішення виконавчого комітету від 19.04.2019 № 228 «Про 

утворення мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

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

забезпечення та публічних закупівель юридичного управління міської 
ради  

21. Про внесення змін до рішення міської ради від 29 січня 2021 року № 67 «Про 
затвердження Комплексної програми профілактики злочинності Олександрійської 
територіальної громади на 2021-2025 роки» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович –начальник управління економіки 

міської ради 
22. Про призначення, до проведення конкурсу, автомобільних перевізників на автобусних 

маршрутах загального користування 
 
23. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.03.2022 № 171 
 
24. Про нагородження до Дня машинобудівника 
 
25. Про проведення ярмарку «Все для саду та городу» 
 
 
ДОПОВІДАЄ: СУЛЯТИЦЬКИЙ Михайло Михайлович – начальник управління 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 
міської ради 

26. Про затвердження тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами (рідкі 
побутові відходи) ОКВП «Дніпро - Кіровоград» 
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27. Про постановку на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов 

 
28. Про зняття з квартирного обліку 
 
29. Про затвердження Положення про надання матеріальної допомоги у вигляді дров 

мешканцям Олександрійської міської територіальної громади 
 
30. Про затвердження контрольного списку в/ч 2269, які перебувають на квартирному 

обліку за місцем роботи 
 
31. Про визнання ордера на жиле приміщення недійсним 
 
32. Про включення квартир до числа службових, виключення з їх числа та видачу ордерів на 

жиле приміщення 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
33. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на умовах особистого 

строкового сервітуту  
 
34. Про оренду земельних ділянок 
(Кузьменко С.А. – повідомляю про наявність конфлікту інтересів по 
даному питанню, участі у голосуванні не приймаю) 
 
35. Про проведення земельних торгів  
 
36. Про інвентаризацію земель 
 
37. Про надання в тимчасове користування земельної ділянки в м. Олександрії по 

просп. Соборному (біля будівлі № 89) на умовах особистого строкового сервітуту 
 
38. Про включення потенційного об’єкта оренди до Переліку першого типу 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
39. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2021 № 380 «Про бюджет 

Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік» 
 
40. Про нагородження Почесною грамотою Олександрійської міської ради 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


