
 
 

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

міської ради  8 скликання 
 

1. «Про внесення змін до рішення  міської   № 730 від 30.10.2019 
ради від 21.12.2018 року № 459 «Про міський бюджет  
на 2019 рік» 

2. «Про  затвердження раніше прийнятих   № 731 від 30.10.2019 
розпоряджень міського голови»  

3. «Про  надання  одноразової матеріальної    № 732 від 30.10.2019 
допомоги мешканцю  м. Помічна Бондаренку А.О.  
на лікування.» 

4. «Про  надання  одноразової матеріальної    № 733 від 30.10.2019 
допомоги мешканцю  м. Помічна Фаєвич А.Ю.  
на лікування.» 

5. «Про  надання  одноразової матеріальної    № 734 від 30.10.2019 
допомоги мешканцю  м. Помічна Чижмі В.В.  
на лікування.» 

6. «Про  надання  одноразової матеріальної    № 735 від 30.10.2019 
допомоги мешканці  м. Помічна Шумовій О.А.  
на лікування.» 

7. «Про внесення змін до Комплексної    № 736 від 30.10.2019 

програми підтримки учасників АТО, ООС, членів  
їх сімей та членів  сімей загиблих – мешканців  
Помічнянської ОТГ на 2019 рік.» 

8. «Про внесення змін до абзацу першого   № 737 від 30.10.2019 
п. 2 рішення міської ради від 20.09.2019 року № 690  
«Про затвердження розміру плати за навчання та  
встановлення пільг по оплаті за навчання учнів  
Помічнянської музичної школи на 2019-2020  
навчальний рік.» 

8. «Про затвердження переліку підприємств,   № 738 від 30.10.2019 
установ і організацій та  майна спільної власності  
Помічнянської ОТГ.» 

10. «Про затвердження Порядку розгляду   № 739 від 30.10.2019 
електронних петицій.» 

11. «Про затвердження  «Плану      № 740 від 30.10.2019 
покращення медичних послуг на 2019-2025 роки»  
Помічнянської ОТГ.»  

12. «Про затвердження Переліку     № 741 від 30.10.2019 
адміністративних послуг, які надаються через  
Центр надання адміністративних послуг  
Помічнянської міської ради.»  

13. «Про затвердження Регламенту роботи   № 742 від 30.10.2019 
ЦНАП Помічнянської міської ради.» 



 
  

14. «Про вступ до Всеукраїнської асоціації   № 743 від 30.10.2019 
ОМС Асоціації сільських, селищних рад та  
об’єднаних громад України.» 

15. «Про зняття автомобіля марки ГАЗ 322132   № 744 від 30.10.2019 
з балансу відділу освіти виконкому Помічнянської  
міської ради та передати на баланс відділу культури,  
туризму, молоді та спорту виконкому Помічнянської  
міської ради.» 

16. «Про  затвердження технічної документації  № 745 від 30.10.2019 
та передачу земельної  ділянки у власність  
гр. Батенко І.М.» 

17. «Про  затвердження технічної документації  № 746 від 30.10.2019 
та передачу земельної  ділянки у власність  
гр. Бойко Л.В.» 

18. «Про  затвердження технічної документації  № 747 від 30.10.2019 
щодо поділу земельної ділянки  по вул. Гагаріна, 66  
в м. Помічна.» 

19. «Про затвердження проекту землеустрою   № 748 від 30.10.2019 
та надання земельної ділянки у власність  
гр. Лаврусенку М.В.» 

20. «Про внесення змін до рішення сесії міської  № 749 від 30.10.2019 
ради № 335 від 27.06.2018 року.» 

21. «Про затвердження технічної документації   № 750 від 30.10.2019 
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)  
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та  
надання земельної ділянки у власність  
гр.Стельмах К.І.» 

22. «Про  затвердження технічної документації  № 751 від 30.10.2019 
та передачу земельної  ділянки у власність  
гр. Ткачук Н.І.» 

23. «Про затвердження проекту землеустрою   № 752 від 30.10.2019 
та надання земельної ділянки у власність  
гр. Шелесту С.С.» 

24. «Про  надання  дозволу на розроблення    № 753 від 30.10.2019 
проекту землеустрою   щодо відведення  земельної   
ділянки гр. Бережній Т.В.» 

25. «Про  надання дозволу на розробку    № 754 від 30.10.2019 
проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки безоплатно у власність  
для будівництва індивідуального гаража  
в м. Помічна по вул. Будівельників, 7  
гараж 14-г.» 

26. «Про  надання  дозволу на розроблення    № 755 від30.10.2019 
проекту землеустрою   щодо відведення  земельних   
ділянок гр. Шпанкі В.І.»  



 
 

27. «Про  поновлення договору оренди     № 756 від 30.10.2019 
землі ФОП Антуфьєвій С.П.» 

28. «Про  передачу земельної ділянки     № 757 від 30.10.2019 
на Базарній площі, 38в в оренду гр. Карунту О.Д.» 


