
 

 

П Е Р Е Л І К  
питань, які розглядалися на засіданні двадцять четвертої сесії  

міської ради  8 скликання 
 

1. «Про розгляд депутатського запиту   № 548 від 20.03.2019  

депутата міської ради Кучерявої Т.М.» 

2. «Про затвердження раніше прийнятих  № 549 від 20.03.2019  

розпоряджень міського голови». 

3. «Про затвердження плану реалізації  стратегії  № 550 від 20.03.2019 

розвитку Помічнянської  ОТГ». 

4. «Про умови надання одноразової матеріальної  № 551 від 20.03.2019 

допомоги на лікування мешканцям Помічнянської ОТГ.»       

5. «Про  надання  одноразової матеріальної    № 552 від 20.03.2019 

допомоги мешканці  м. Помічна Мартинюк Н.В.»   

6. «Про  надання  одноразової матеріальної    № 553 від 20.03.2019 

допомоги мешканцю  м. Помічна Ткаченку М.В.»   

7. «Про  надання  одноразової матеріальної    № 554 від 20.03.2019 

допомоги мешканці  м. Помічна  Шишковій Л.Ф.» 

8. «Про  надання  одноразової матеріальної    № 555 від 20.03.2019 

допомоги мешканці  м. Помічна Іляшенко А.І.»   

9. «Про внесення змін до Комплексної програми  № 556 від 20.03.2019 

підтримки учасників АТО, ООС – мешканців та  сімей  

загиблих Помічнянської ОТГ та Положення про  порядок    

надання   грошової допомоги учасникам АТО, ООС  

- мешканцям Помічнянської громади та  членам сімей  

загиблих на 2019 рік.» 

10. «Про  надання дозволу на розробку проекту   № 557 від 20.03.2019 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

безоплатно у власність для будівництва індивідуального  

гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, 121» 

11. «Про  надання дозволу на розробку проекту   № 558 від 20.03.2019 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  

власність (шляхом безоплатної передачі) для  

індивідуального садівництва гр. Богуславській А.А.» 

12. «Про  надання дозволу на розробку проекту   № 559 від 20.03.2019 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  

власність (шляхом безоплатної передачі) для  

індивідуального садівництва  гр. Карамановій Н.О.» 

13. «Про надання згоди на передачу в суборенду  № 560 від 20.03.2019 

частин земельних ділянок ПАТ «Кіровоградграніт» 

14. «Про  затвердження проекту землеустрою   № 561 від 20.03.2019 

щодо відведення земельної ділянки  для подальшого  

продажу права оренди на конкурентних засадах  

(земельних торгах) в м. Помічна по вул.Перемоги,  

біля колишнього будинку відпочинку локомотивних  

бригад». 

 

 

 

 



 

15. «Про  затвердження проекту землеустрою   № 562 від 20.03.2019 

щодо відведення земельної ділянки  для подальшого  

продажу права оренди на конкурентних засадах  

(земельних торгах) в м. Помічна по вул.Перемоги  

(між буд. № 68 та павільйоном «Вітамінчик»)» 
16. «Про  затвердження проекту землеустрою   № 563 від 20.03.2019 

щодо відведення земельної ділянки  для подальшого  

продажу права оренди на конкурентних засадах  

(земельних торгах) в м. Помічна по вул. Перемоги,  

біля колишнього будинку відпочинку локомотивних  

бригад». 
17. «Про  затвердження проекту землеустрою   № 564 від 20.03.2019 

щодо відведення земельної ділянки  для подальшого  

продажу права оренди на конкурентних засадах  

(земельних торгах) в м. Помічна по пров. Гайдамацького 

(біля магазину «Продтовари»).» 

18. «Про затвердження переліку земельних ділянок,  № 565 від 20.03.2019 

право оренди яких  підлягає продажу на земельних торгах». 

19. «Про  затвердження звіту про експертну грошову  № 566 від 20.03.2019 

оцінку земельної ділянки в м. Помічна по вул. Гагаріна, 56-б»  

20. «Про  затвердження звіту про експертну грошову  № 567 від 20.03.2019 

оцінку земельної ділянки в м. Помічна по вул. Осипенко, 2-і»  
21. «Про  затвердження звіту про експертну грошову  № 568 від 20.03.2019 

оцінку земельної ділянки в м.Помічна по вул. Осипенко, 2-ж»  

22. «Про  затвердження звіту про експертну грошову  № 569 від 20.03.2019 

оцінку земельної ділянки в м. Помічна по вул. Перемоги, 95-а» 

23. «Про  затвердження технічної документації   № 570 від 20.03.2019 

та передачу земельної  ділянки у власність  

гр. Кармазенку С.М.» 

24. «Про затвердження проекту землеустрою та  № 571 від 20.03.2019 

надання земельних ділянок у власність гр.Євладій О.М.» 

25. «Про затвердження проекту землеустрою та  № 572 від 20.03.2019 

надання земельних ділянок у власність гр.Забродоцькому О.С.» 

26. «Про затвердження проекту землеустрою та  № 573 від 20.03.2019 

надання земельних ділянок у власність гр.Зачепі О.В.» 

27. «Про затвердження проекту землеустрою та  № 574 від 20.03.2019 

надання земельної ділянки у власність гр.Гавкалюку Р.Б.» 

28. «Про затвердження проекту землеустрою та  № 575 від 20.03.2019 

надання земельної ділянки у власність гр. Зінченку С.А.» 

29. «Про  припинення договору оренди землі   № 576 від 20.03.2019 

з ТОВ «Епсілон» 

30. «Про  передачу земельної ділянки  по    № 577 від 20.03.2019 

вул. Перемоги, 62 в оренду ТОВ «Гриол»  

31. «Про внесення змін до рішення сесії міської   № 578 від 20.03.2019 

ради № 384 від 14.09.2018 року» 

32. «Про надання дозволу на виготовлення   № 579 від 20.03.2019 

технічної документації  із землеустрою щодо поділу  

земельної ділянки в м. Помічна по вул. Гагаріна, 66» 

33. «Про затвердження проекту землеустрою   № 580 від 20.03.2019 

та надання земельної ділянки у власність гр. Хоружому О.В.» 

 



 

 

34. «Про затвердження технічної документації із  № 581 від 20.03.2019 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання  

земельної ділянки у власність гр.Чернухі В.І.» 

35. «Про  надання дозволу на розробку    № 582 від 20.03.2019 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі)  

для індивідуального садівництва гр. Остапенко О.В.»   

36. « Про  надання дозволу на розробку    № 583 від 20.03.2019 

проекту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі)  

гр. Бельмезі П.Г.» 

37. «Про надання дозволу на розроблення    № 584 від 20.03.2019 

проекту землеустрою   щодо відведення земельної   

ділянки гр. Лопушенко Г.І.» 


