
 

 

  
 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Двадцять друга  сесія  восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 21 грудня 2018 року                          №  

м. Помічна 
 
Про затвердження перспективного  
плану роботи міської ради на 2019 рік 
 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  

Україні», міська рада   в и р і ш и л а : 

 

1. Затвердити перспективний план  роботи Помічнянської міської ради  

на  2019 рік. ( додається ). 

 

 

 

Міський голова                                                                               Антошик М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                             рішенням Помічнянської   

                                                                                                             міської ради 

                                                                                                             від  21.12.2018 року  №   

Перспективний план 

роботи Помічнянської  міської ради на 2019 рік 
 

І квартал 
((орієнтовна дата проведення пленарного засідання -  31.01.2019 року та 19.03.2019 

року, останній термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні -                         

03.01. 2019 року та 15.02.2019 року відповідно) 

 

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2018 рік. 

Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

2. Про звіт про виконання  Програми соціально-економічного розвитку 

міста за 2018 рік 

 Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

3. Інформація про роботу постійної комісії міської ради з питань 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян. 

         Вносить на розгляд  голова комісії 

 4. Інформація про роботу постійної комісії міської ради з питань охорони 

здоров’я, соціального захисту. 

         Вносить на розгляд  голова комісії 

 5. Інформація про роботу постійної комісії міської ради з питань освіти, 

культури, молоді та спорту.  

         Вносить на розгляд голова комісії 

6.  Інформація про роботу постійної комісії міської ради з питань  

будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку та 

земельних відносин. 

    Вносить на розгляд голова комісії 

7. Інформація про роботу постійної комісії міської ради з питань 

бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін, побуту і торгівельного 

обслуговування та громадського харчування. 

           Вносить на розгляд голова комісії 

8. Інформація про роботу постійної комісії міської ради з питань 

регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності депутатів 

            Вносить на розгляд голова комісії 

9. Звіт в. о. старости старостинського округу Помічнянської міської ради. 

Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

10.  Інформація про роботу відділу освіти виконавчого комітету  

Помічнянської міської ради. 

Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

11.  Інформація про роботу відділу культури, туризму, молоді та спорту  

виконавчого комітету Помічнянської міської ради. 

Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 



 

 

12.  Інформація про роботу центру надання соціальних послуг населенню  

виконавчого комітету Помічнянської міської ради. 

Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

13.  Інформація про роботу комунального підприємства  «Помічнянська  

ЖЕК № 2» 

Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

14.  Інформація про роботу Помічнянського комбінату комунальних  

підприємств. 

Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

15.  Земельні питання. 

        Вносить на розгляд начальник земельно-екологічного відділу                   

Тертична О.А. 
  

П квартал 
(орієнтовна дата проведення пленарного засідання -  21.05.2019 року,  

останній термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні -                         

17.04.2019 року ) 

 

   1.  Про затвердження Програми зайнятості населення 

       Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

2. Про хід виконання міської цільової  програми «Доступна медицина»  

на 2018-2020 роки на території Помічнянської об’єднаної територіальної 

громади. 

        Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

3. Про затвердження міської Програми  благоустрою населених  

пунктів Помічнянської  об’єднаної територіальної громади на 2018 рік.      

            Вносить на розгляд міський голова Антошик М.М. 

4. Про хід виконання Програми розвитку освіти Помічнянської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020  роки.  

         Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

  5. Земельні питання. 

Вносить на розгляд начальник земельно-екологічного відділу                   

Тертична О.А. 

 

Ш квартал 
(орієнтовна дата проведення пленарного засідання -09.07.2019 року та 10.09.2019 

року, останній термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні –  

07.06.2019 року та 12.08.2019 року відповідно) 

 

1. Про хід виконання Програми поводження з тваринами та регулювання 

чисельності безпритульних тварин у місті Помічна. 

           Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

2. Про хід виконання  Програми розвитку культури, туризму, молоді та 

спорту Помічнянської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки. 

         Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 



 

 

3. Про хід виконання міської комплексної програми профілактики 

злочинності і правопорушень на 2016-2020 роки. 

         Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

4. Про хід виконання Програми запобігання та реагування на надзвичайні 

ситуації (події) техногенного та природного характеру на території 

Помічнянської міської ради Добровеличківського району на                          

2016-2020 роки. 

Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

5. Про хід виконання Програми Центру надання соціальних послуг 

населенню Помічнянської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік. 

 Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

6. Земельні питання 

          Вносить на розгляд начальник земельно-екологічного відділу                   

Тертична О.А. 
 

ІУ квартал 
(орієнтовна дата проведення пленарного засідання – 12.11. 2019 року та 20.12.2019 

року, останній термін оприлюднення матеріалів до розгляду на засіданні 

 - 15.10.2019 року та 21.11.2019 року відповідно) 

 

1. Звіт міського голови за 2018 рік 

 Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

2. Про  затвердження програми  соціально – економічного розвитку міста 

на 2020 рік. 

Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

3. Про Помічнянський міський  бюджет на 2020  рік. 

Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

4. Про   затвердження   Комплексної програми підтримки учасників АТО, 

ООС та   членів   їх   сімей – мешканців Помічнянської ОТГ та Положення про  

порядок   надання   грошової допомоги учасникам АТО, ООС - мешканцям  

Помічнянської громади та  членам їх сімей на 2020 рік. 

Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

5. Про  затвердження  міської програми та Положення щодо боротьби  з  

онкологічними захворюваннями на 2020  рік. 

Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

6. Про затвердження міської програми підтримки учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - мешканців Помічнянської громади на 

2020 рік. 

Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

7. Про затвердження міської програми   боротьби   з патологічними 

захворюваннями дітей віком до 1 року на 2020 рік. 

Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

 

 



 

 

8. Про  затвердження Положення про призначення і виплату довічних 

щомісячних стипендій ветеранам Великої Вітчизняної війни, яким виповнилося 

90  і більше років. 

Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

9. Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 

приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету на 2020 рік. 

  Вносить на розгляд  міський голова  Антошик М.М. 

10. Земельні питання. 

       Вносить на розгляд начальник земельно-екологічного відділу                   

Тертична О.А. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                  Фідальго І.В. 
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