
 

 

П Е Р Е Л І К  
питань, які розглядалися на засіданні тридцять п’ятої сесії  

міської ради  8 скликання 
 

1. Про   затвердження   Комплексної   № 781 від 21.12.2019 

програми підтримки учасників АТО, ООС,  

членів  їх   сімей та членів сімей загиблих –  

мешканців Помічнянської ОТГ та Положення  

про  порядок надання   грошової допомоги  

учасникам АТО, ООС, членам їх сімей, та сім’ям  

загиблих – мешканцям Помічнянської громади та   

членам їх сімей на 2020 рік. 

2. Про  затвердження  міської програми та № 782 від 21.12.2019  

Положення щодо боротьби  з  онкологічними  

захворюваннями на 2020  рік. 

3. Про затвердження міської програми   № 783 від 21.12.2019   

боротьби   з патологічними захворюваннями дітей  

віком до 1 року на 2020 рік. 

4. Про затвердження міської програми   № 784 від 21.12.2019 

підтримки учасників ліквідації наслідків аварії  

на Чорнобильській АЕС - мешканців Помічнянської  

громади на 2020 рік. 

5. Про  затвердження програми  соціально –  № 785 від 21.12.2019 

економічного розвитку міста на 2020 рік. 

6. Про внесення змін до Програми підвищення  № 786 від 21.12.2019  

кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування  

Помічнянської міської ради на 2019-2022 роки. 

7. Про  організацію харчування окремих   № 787 від 21.12.2019  

категорій дітей та встановлення вартості харчування  

одного діто-дня в дитячих садках.  

8. Про звільнення від батьківської плати за  № 788 від 21.12.2019  

харчування в дитячому дошкільному закладі. 

9. Про  організацію харчування окремих   № 789 від 21.12.2019 

категорій дітей в загальноосвітніх школах міста. 

10. Про затвердження Порядку здійснення  № 790 від 21.12.2019 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих  

категорій громадян на залізничному транспорті  

приміського сполучення за рахунок коштів міського  

бюджету на 2020 рік. 

11. Про затвердження загальної чисельності  Рішення не прийнято 

апарату виконавчого комітету Помічнянської міської  

ради та її виконавчих органів. 

12. Про затвердження штатного розпису   Рішення не прийнято 

міської ради.    



 

13. Про відміну дії рішень першої сесії міської  № 791 від 21.12.2019 

ради від 21.11.2017 року. 

14. Про оплату праці міського голови.  № 792 від 21.12.2019 

15. Про затвердження Положення про   № 793 від 21.12.2019 

преміювання, встановлення надбавок  та надання  

матеріальної  допомоги працівникам апарату  

Помічнянської міської ради та її виконавчих органів. 

16. Про  затвердження раніше прийнятих  № 794 від 21.12.2019 

рішень виконкому міської ради. 

17. Про  короткотермінові позики для   № 795 від 21.12.2019 

покриття тимчасових касових розривів загального  

фонду міського бюджету. 

18. Про розгляд питання щодо створення  № 796 від 21.12.2019 

Комунальної установи «Централізована бухгалтерія»  

Помічнянської міської ради обровеличківського району 

Кіровоградської області. 

19. Про Помічнянський міський  бюджет  № 797 від 21.12.2019 

на 2020  рік. 

20. Про  надання  одноразової матеріальної   № 798 від 21.12.2019 

допомоги мешканці  м. Помічна Шишковій Л.Ф.      

21. Про зняття автомобіля марки ТК-СТRB- № 799 від 21.12.2019 

MД Citroen Berlingo з балансу Помічнянської  

міської ради та передача на баланс КНП  

«Помічнянська міська лікарня».  

22. Про підтримку звернення приватних   № 800 від 21.12.2019 

підприємців міста Помічна. 

23. Про  затвердження детального плану   № 801 від 21.12.2019 

території с. Помічна, в межах номерів житлових  

будинків 27-33 та 36-38 по  вул. Толстого  

орієнтовною площею 0,3045 га для будівництва  

КТП-10/0,4. 

24. Про внесення змін до договору оренди № 802 від 21.12.2019 

земельної ділянки для городництва.   

25. Про затвердження проекту землеустрою  № 803 від 21.12.2019 

та передачу земельної ділянки в оренду ТОВ  

«Агрокомтрейд-Альянс». 

26. Про затвердження проекту землеустрою  № 804 від 21.12.2019 

та надання земельних ділянок у власність  

гр.Бельмезі Н.В. 

27. Про  затвердження технічної документації  № 805 від 21.12.2019 

та передачу земельної  ділянки у власність  

гр. Гаращенку В.Я. 

 

 



 

28. Про затвердження проекту землеустрою  № 806 від 21.12.2019 

та надання земельних ділянок у власність  

гр. Карачковському С.І. 

29. Про  затвердження проекту землеустрою  № 807 від 21.12.2019 

та передачу в оренду земельних ділянок  

ПрАТ «Кіровоградобленерго». 

30. Про затвердження проекту землеустрою  № 808 від 21.12.2019 

та надання земельних ділянок у власність  

гр.Тарнавській І.В. 

31. Про  надання  дозволу на розроблення   № 809 від 21.12.2019 

проекту землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок гр. Дорожанському В.П.  

32. Про  надання  дозволу на розроблення   № 810 від 21.12.2019 

проекту землеустрою   щодо відведення  земельної   

ділянки гр. Дядюрі В.П. 

33. Про  передачу земельної ділянки  на   № 811 від 21.12.2019 

умовах оренди ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс». 

34. Про  передачу земельної ділянки  на   № 812 від 21.12.2019 

умовах оренди  гр. Вовненку О.П. 

35. Про звернення до Управління Східного  № 813 від 21.12.2019 

офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області  

 


