
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання виконавчого комітету 

 
м. Олександрія 30 березня 2023 року 

09.00 
 

ДОПОВІДАЄ: ТУРБАЄВСЬКА-РОЩЕНКО Олена Анатоліївна – начальник відділу 
опіки і піклування служби у справах дітей міської ради 

1. Про визначення прізвища новонародженої дитини 
 
2. Про визначення місця проживання дітей 
 
3. Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній Нікішевій В.В. 
 
4. Про надання повної цивільної дієздатності неповнолітній Скібі К.О. 
 
 
ДОПОВІДАЄ: АВРАМЕНКО Олександр Миколайович – начальник управління освіти 

міської ради 
5. Про дозвіл на укладення договору оренди земельної ділянки, дарування приватного 

житла 
 
6. Про затвердження акту приймання-передачі нежитлової будівлі 
 
 
ДОПОВІДАЄ: САКАРА Тамара Вікторівна – начальник управління охорони здоров’я 

міської ради 
7. Про передачу майна та затвердження акта приймання-передачі основного засобу 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – начальник відділу 

внутрішньої політики міської ради 
8. Про погодження проведення освячення великодніх куличів та пасок 
 
9. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від благодійної організації 

«Благодійний фонд «Безпечне майбутнє» 
 
10. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від обласного гуманітарного штабу 
 
11. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від філії «АКТЕД» для місць 

компактного проживання  
 
12. Про передачу гуманітарної допомоги, отриманої від міста Бат і Північний Сомерсет, 

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РАТУШНА Ірина Олександрівна – начальник відділу кадрової роботи 

управління справами міської ради 
 
13. Про нагородження Почесною грамотою Олександрійської міської ради 
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ДОПОВІДАЄ: ЧЕРЕВАШКО Ростислав Євгенович – начальник управління 
економіки міської ради 

14. Про затвердження Положення та поновленого складу надзвичайної протиепізоотичної 
комісії 

 
15. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 22.03.2022 № 171 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛЕВАНДОВСЬКА Тетяна Станіславівна – заступник начальника 

управління дозвільно-погоджувальних процедур та адміністративних 
послуг міської ради 

16. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання 
адміністративних послуг Олександрійської територіальної громади «Центр Дії» 

 
 
ДОПОВІДАЄ: ЄРМОЛЮК Ігор Васильович – начальник управління з питань 

цивільного захисту міської ради 
17. Про заохочення з нагоди Дня Національної гвардії України 
 
 
ДОПОВІДАЄ: РЕПЕНЬКО Олег Анатолійович – начальник управління приватизації, 

оренди майна та землі міської ради 
18. Про відведення земельних ділянок громадянам у межах норм безоплатної приватизації 
 
19. Про надання в тимчасове користування земельних ділянок на встановлення земельного 

сервітуту 
 
20. Про оренду земельних ділянок 
 
21. Про інвентаризацію земель 
 
22. Про проведення земельних торгів 
 
23. Про приватизацію нежитлової будівлі в м. Олександрії по вул. Святомиколаївській, 11 
 
24. Про постійне користування 
 
 
ДОПОВІДАЄ: ЛУКАШОВ Олександр Сергійович – начальник фінансового 

управління міської ради 
25. Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2022 № 533 «Про бюджет 

Олександрійської міської територіальної громади на 2023 рік» 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


