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

міської ради  8 скликання 
 

 

 

1. «Про затвердження раніше прийнятих   № 585 від 24.04.2019 

розпоряджень міського голови». 

 

2. «Про внесення змін до рішення міської   № 586 від 24.04.2019 

ради від 21.12.2018 року № 459 «Про міський  

бюджет на 2019 рік».(автобус, футбольне поле,  

медобладнання  сільська амбулаторія)». 

 

3. «Про визначення головного розпорядника   № 587 від 24.04.2019 

коштів на будівництво футбольного поля зі штучним  

покриттям 42х22 по вул. Виноградна, 107 в м. Помічна  

Добровеличківського району Кіровоградської області». 

 

3. «Про затвердження положення про відділ   № 588 від 24.04.2019 

житлово-комунального господарства, архітектури  

та містобудування виконавчого комітету Помічнянської  

міської ради.» 

  

4. «Про  надання  одноразової матеріальної    № 589 від 24.04.2019 

допомоги мешканцю м. Помічна Козел О.І.»  

    

6. «Про  внесення змін до Програми профілактики  № 590 від 24.04.2019 

злочинності і правопорушень на 2016-2020 роки.» 
 

7. «Про внесення змін до Програми запобігання та  № 591 від 24.04.2019 

реагування на НС (події) техногенного та природного  

характеру на території Помічнянської  міської ради  

на 2016-2020 роки.» 

 

8. «Про визнання водойми (ставу) в с.Червоний  № 592 від 24.04.2019 

Розділ водоймою із загальним водокористуванням.» 

 

9. «Про  поновлення договору оренди  земельної  № 593 від 24.04.2019 

ділянки гр. Гальченко О.В.» 

 

10. «Про  розгляд клопотання ПрАТ    № 594 від 24.04.2019 

«Кіровоградобленерго» «Щодо внесення змін до  

договорів оренди земельних ділянок». 

 

11. «Про проведення інвентаризації земель   № 595 від 24.04.2019 

комунальної власності». 

 



 

 

12. «Про затвердження проекту землеустрою   № 596 від 24.04.2019 

та надання земельної ділянки у власність  

гр.Возжіну В.І.» 

 

13. «Про  затвердження технічної документації  № 597 від 24.04.2019 

та передачу земельної  ділянки у власність  

гр. Стручковському В.О.» 

 

14. «Про затвердження проекту землеустрою   № 598 від 24.04.2019 

та надання земельних ділянок у власність  

гр.Галушко О.Г.» 

 

15. «Про затвердження проекту землеустрою   № 599 від 24.04.2019 

та надання земельної ділянки у власність  

гр. Давтяну А.Г.» 

 

16. «Про затвердження проекту землеустрою   № 600 від 24.04.2019 

та надання земельної ділянки у власність  

гр. Давтяну Г.М.» 

 

17. «Про затвердження технічної документації   № 601 від 24.04.2019 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання  

земельної ділянки у власність гр.Маковській В.А.» 

 

18. «Про затвердження проекту землеустрою   № 602 від 24.04.2019 

та надання земельної ділянки у власність  

гр. Пилипенко Г.А.» 

 

19. «Про затвердження проекту  землеустрою   № 603 від 24.04.2019 

та надання земельних ділянок у власність  

гр.Руденку М.М.» 

 

20. «Про  затвердження проекту землеустрою   № 604 від 24.04.2019 

та передачу земельної ділянки в оренду   

гр. Рисіковій Т.М.» 

 

21. «Про  затвердження проекту землеустрою   № 605 від 24.04.2019 

та передача земельних ділянок в постійне користування  

Помічнянській ЗШ І-ІІ ступенів.» 

 

22. «Про  затвердження звіту про експертну   № 606 від 24.04.2019 

грошову оцінку земельної ділянки в м. Помічна по  

вул. Осипенко, 2-л». 

 



 
 

23. «Про  затвердження звіту про експертну   № 607 від 24.04.2019 

грошову оцінку земельної ділянки в м. Помічна по  

вул. Перемоги, 66-д.» 

  

24. «Про  надання дозволу на розробку проекту  № 608 від 24.04.2019 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у  

власність (шляхом безоплатної передачі) гр. Малько М.Г.» 

 

25.»Про  надання  дозволу на розроблення  проекту  № 609 від 24.04.2019 

землеустрою  щодо відведення  земельних  ділянок  

гр. Бельмезі Н.В.»  

 

26. «Про  надання  дозволу на розроблення    № 610 від 24.04.2019 

проекту землеустрою   щодо відведення  земельних   

ділянок гр. Попадіну В.С.»  

 

27. «Про  надання  дозволу  на розроблення    № 611 від 24.04.2019 

проекту землеустрою  щодо відведення  земельних   

ділянок гр. Ткаченку М.Б.»  

 

28. «Про  надання  дозволу на розроблення    № 612 від 24.04.2019 

проекту землеустрою щодо відведення  земельних   

ділянок гр. Ткаченко Н.Г.»  

 

29. «Про надання дозволу на розробку проекту  № 613 від 24.04.2019 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки на  

конкурентних засадах (земельних торгах).» 
 


