Проект порядку денного чергового засідання Виконавчого
комітету на 11 червня 2019 року о 15.00
№

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

1.

Про погодження Звіту про результати фінансово-господарської діяльності 1 квартал 2019 р.,
виконання фінансового плану за 1 квартал 2019 р. та цільових програм фінансування яких
здійснюється за рахунок місцевого бюджету»

2.

Про підсумки проведення на території Великоолександрівської сільської ради двомісячника
санітарної очистки та благоустрою населених пунктів

3.

Звітування про результати виконання доручень виконавчого комітету наданих на засіданні
виконкому 28.05.2019 року.

4.

Про внесення змін та доповнень до Програми «Будівництво об’єктів соціально-культурного
призначення на території Великоолександрівської сільської ради на 2018 -2020 роки» (за
КПКВКМБ 0117320 «Будівництво об’єктів соціально – культурного призначення» від
26.12.2017р. № 1060 27- VІІ /зі змінами/

5.

Про внесення змін та доповнень до Програми «Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури Великоолександрівської сільської ради на 2018-2020 роки», за
КПКВКМБ
0117461 «Утримання
та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» затвердженої рішенням ради від
26.12.2017р. № 1057- 27- VІІ /зі змінами/

6.

Про розгляд депутатського звернення Бондаренко Ольги Володимирівни, щодо необхідності
будівництва тротуару по вул. Гагаріна Юрія в с.Безуглівка

7.

Про затвердження технічних умов на приєднання до централізованого водопостачання
Виробничої будівлі в селі Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області по
вул. Київський Шлях, 117 (і)

8.

Про видачу ТОВ «ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ» дозволу на порушення об’єкту благоустрою

9.

Про клопотання щодо надання позачергового місця в дитячому закладі дошкільної освіти
(ясла-садок) «Джерельце»
Про клопотання щодо надання позачергового місця в дитячому закладі дошкільної освіти
«Їжачок»
Про призупинення навчально-виховного процесу у ЗДО (ясла-садок) «Джерельце»

10.
11.
12.

Про надання ФОП Яремчук Світлані Валентинівні дозволу на виїзну торгівлю фруктами та
овочами на території населених пунктів сільської ради

13.

Про надання ФОП Мамедову Самиру Ханаглан Огли дозволу на торгівлю овочами-фруктами
на території населених пунктів сільської ради

14.

Про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами ФОП Мамайсур Віти Володимирівни

15.

Про присвоєння адреси об’єкту нерухомості - земельній ділянці громадян:
 гр. Нгуєн Кань – вул. Виставкова, ділянка 3 24 с. Чубинське;
 гр. Перекрестову Анатолію Івановичу – вул. Янтарна, ділянка 3____ с. Мала
Олександрівка;
 Стариченко Дмитру Володимировичу – вул. Хмельницького Богдана, ділянка № 27 с.
Велика Олександрівка;
 Стариченко Юрію Івановичу – вул. Хмельницького Богдана, ділянка № 27-а с. Велика
Олександрівка;

16.

 гр. Курінній Раїсі Герасимівні – вул. Зелена, ділянка № ___ с. Мала Олександрівка;
 гр. Руденку Анатолію Михайловичу – вул. Кочнева, ділянка № 3 с. Велика Олександрівка;
 гр. Лебідь Олені Григорівні – вул. каштанова, ділянка № __ с. Велика Олександрівка
Про присвоєння адреси об’єкту нерухомості – житловому будинку громадян:
 гр. Далгатову Зубайру – вул. Ліни Костенко, будинок № 9 с. Мала Олександрівка;
 гр. Дзюбі Денису Вікторовичу – вул. лебедина, будинок № 40 с. Безуглівка;
 гр. Трикоз Івану Васильовичу – вул. Київський Шлях, будинок №42 с. велика
Олександрівка
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