
 

 

П Е Р Е Л І К  
питань, які розглядалися на засіданні тридцять першої  сесії  

міської ради  8 скликання 
 

1. «Про  розгляд депутатського запиту    № 685 від 20.09.2019 

депутата міської ради Безпалька Ю.О.» 

2. «Про внесення змін до рішення міської   № 686 від 20.09.2019 

ради від 21.12.2018 року № 459 «Про міський  

бюджет на 2019 рік».(кошти на капремонт лікарні)» 

3. «Про затвердження раніше прийнятих   № 687 від 20.09.2019 

розпоряджень міського голови» 

4. «Про  надання  одноразової матеріальної    № 688 від 20.09.2019 

допомоги мешканці  м. Помічна Поберецькій О.М.»       

5. «Про  надання  одноразової матеріальної    № 689 від 20.09.2019 

допомоги мешканцю  м. Помічна Сагайдак О.В.» 

6. «Про затвердження розміру плати за    № 690 від 20.09.2019 

навчання та встановлення пільг по оплаті за  

навчання учнів Помічнянської музичної школи 

на 2019-2020 навчальний рік». 

7. «Про внесення змін до  Стратегії розвитку   № 691 від 20.09.2019 

Помічнянської ОТГ на 2018-2019 роки» 

8. «Про утворення комітету з реалізації    № 692 від 20.09.2019 

Стратегії розвитку Помічнянської міської ради  

на 2019-2028 роки». 

9. «Про затвердження Програми підвищення   № 693 від 20.09.2019 

кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування  

Помічнянської міської ради на 2019-2022 роки» 

10. «Про затвердження Програми підтримки   № 694 від 20.09.2019 

та розвитку молоді та молодіжної політики  

Помічнянської ОТГна 2019-2022 роки «Агенти змін». 

11. «Про затвердження міської програми    № 695 від 20.09.2019 

інформатизації Помічнянської міської ради  

на 2019 - 2022 роки» 

12. «Про внесення змін до рішення сесії    № 696 від 20.09.2019 

міської ради  від 08.02.2019 року № 531» 

13. «Про проведення експертної грошової   № 697 від 20.09.2019 

оцінки земельної ділянки в м. Помічна по  

вул. Перемоги, 62 ТОВ «Гріол» 

13. «Про виділення в натурі (на місцевості)   № 698 від 20.09.2019 

земельної частки (паю) із земель колишнього  

КСП «Мир» Вихристенко В.М.» 

14. «Про затвердження технічної документації   № 699 від 20.09.2019 

із землеустрою щодо інвентаризації земель в м.Помічна  

по вул. Енергетиків» 

 



 

 

15. «Про затвердження технічної документації   № 700 від 20.09.2019 

із землеустрою щодо інвентаризації земель по  

вул. Перемоги під розміщення парку (біля Скорботної  

матері)» 

16. «Про затвердження технічної документації   № 701 від 20.09.2019 

із землеустрою щодо інвентаризації земель по  

вул. Перемоги під розміщення парку «Літнього» 

17. «Про затвердження технічної документації   № 702 від 20.09.2019 

із землеустрою щодо інвентаризації земель по  

вул. Грушевського під розміщення парку» 

18. «Про затвердження технічної документації   № 703 від 20.09.2019 

із землеустрою щодо інвентаризації земель по  

вул. Перемоги під розміщення Скверу Небесної  

Сотні, Скверу Афганців» 

19. «Про затвердження технічної документації   № 704 від 20.09.2019 

із землеустрою щодо інвентаризації земель по  

вул. Перемоги та вул. Перемоги, 64 під розміщення  

Палацу культури та скверу Європейського» 

20. «Про затвердження технічної документації   № 705 від 20.09.2019 

із землеустрою щодо інвентаризації земель по  

вул. Перемоги, 91  під розміщення приміщення  

міської ради» 

21. «Про затвердження технічної документації   № 706 від 20.09.2019 

із землеустрою щодо інвентаризації земель по  

вул. Січових Стрільців, 1» 

22. «Про затвердження технічної документації   № 707 від 20.09.2019 

із землеустрою щодо інвентаризації земель за межами  

с. Помічна» 

24. «Про  затвердження технічної документації  № 708 від 20.09.2019 

та передачу земельної  ділянки у власність  

гр. Бегезі П.А.» 

25. «Про  затвердження технічної документації  № 709 від 20.09.2019 

та передачу земельної ділянки у власність  

гр. Богуславській А.А. та гр. Карамановій Н.О.» 

26. «Про затвердження проекту землеустрою   № 710 від 20.09.2019 

та надання земельної ділянки у власність  

гр. Дорчинцю М.М.» 

27. «Про затвердження проекту землеустрою   № 711 від 20.09.2019 

та надання земельної ділянки у власність  

гр. Єричук М.М.» 

28. «Про затвердження технічної документації   № 712 від 20.09.2019 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  

та надання земельних ділянок у власність                         

гр.Журову І.В.» 

 



 

 

29. «Про затвердження технічної документації   № 713 від 20.09.2019 

із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та  

надання земельної ділянки у власність гр.Івахнову П.А.» 

30. «Про  затвердження технічної документації  № 714 від 20.09.2019 

та передачу земельної  ділянки у власність  

гр. Кириченко Ю.В.» 

31. «Про  затвердження проекту землеустрою   № 715 від 20.09.2019 

та передачу земельної ділянки у власність  

гр. Кириченку Ю.В.» 

32. «Про  затвердження технічної документації  № 716 від 20.09.2019 

та передачу земельної ділянки у власність  

гр. Кравченко В.В. та гр. Батурі Л.М.» 

33. «Про  затвердження технічної документації  № 717 від 20.09.2019 

та передачу земельної  ділянки у власність  

гр. Крижановському Б.М.» 

34. «Про  затвердження технічної документації  № 718 від 20.09.2019 

та передачу земельної  ділянки у власність  

гр. Лисенко Л.Ф.» 

35. «Про  затвердження технічної документації  № 719 від 20.09.2019 

та передачу земельних  ділянок у власність  

гр. Лукачовій Г.Г.» 

36. «Про  затвердження технічної документації  № 720 від 20.09.2019 

та передачу земельної ділянки у власність  

гр. Яндовичу В.М., гр. Яндович Н.М., гр. Яндович О.В.,  

гр Яндовичу В.В.» 

37. «Про  затвердження звіту про експертну   № 721 від 20.09.2019 

грошову оцінку земельної ділянки в м. Помічна по  

вул. Героїв Крут, 51-а» 

38. «Про  надання  дозволу на розроблення    № 722 від 30.09.2019 

проекту землеустрою щодо відведення  земельних   

ділянок гр. Альохіну А.О.» 

39. «Про  надання  дозволу на розроблення    № 723 від 20.09.2019 

проекту землеустрою щодо відведення  земельних  

ділянок гр. Бойку О.В.» 

40. «Про  надання  дозволу на розроблення    № 724 від 20.09.2019 

проекту землеустрою   щодо відведення  земельної   

ділянки гр. Гаращенку В.Я.» 

41. «Про  надання  дозволу на розроблення    № 725 від 20.09.2019 

проекту землеустрою   щодо відведення  земельних   

ділянок гр. Гашковій Ю.В.» 

42. «Про  надання  дозволу на розроблення    № 726 від 20.09.2019 

проекту землеустрою   щодо відведення  земельної   

ділянки гр. Дінул М.А.» 

 



 

 

43. «Про  надання  дозволу на розроблення    № 727 від 20.09.2019 

проекту землеустрою щодо відведення  земельної   

ділянки гр. Огір Л.І.» 

44. «Про  надання  дозволу на розроблення    № 728 від 20.09.2019 

проекту землеустрою   щодо відведення  земельної   

ділянки гр. Чирві О.М.» 

 44. «Про  надання  одноразової матеріальної    № 729 від 20.09.2019 

допомоги мешканці  м. Помічна Тертичній Г.В. 

 на лікування онука Кулаковського В.Ю., 2008 р.н.» 
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