ПЕРЕЛІК
питань, які розглядалися на засіданні тридцять восьмої сесії
міської ради 8 скликання
1. «Про розгляд депутатського запиту
депутата міської ради Бондаренка В.В.»

№ 865 від 19.05.2020

2. «Про не поновлення договору оренди
землі з підприємством «Помічнянський ринок»
Добровеличківського райспоживтовариства».

№ 866 від 19.05.2020

3. «Про затвердження раніше прийнятих
№ 867 від 19.05.2020
розпоряджень міського голови та рішень виконкому
міської ради»
4. «Про внесення змін до рішення міської
ради від 21.12.2019 року № 797 «Про міський
бюджет на 2020 рік».

№ 868 від 19.05.2020

5. «Про делегування Добровеличківській
№ 869 від 19.05.2020
районній раді повноважень щодо централізованого
тимчасового зберігання архівних документів,
нагромаджених в процесі документування службових,
трудових або інших правовідносин юридичних і
фізичних осіб, що не належать до Національного
архівного фонду».
6. «Про затвердження Програми
відшкодування вартості проїзду хворим з
хронічною нирковою недостатністю, які
проживають на території Помічнянської ОТГ
та отримують програмний гемодіаліз на 2020 рік»

№ 870 від 19.05.2020

7. «Про затвердження Програми надання
№ 871 від 19.05.2020
одноразової матеріальної допомоги мешканцям
Помічнянської ОТГ, які потребують довготривалого
та дорого вартісного лікування на 2020 рік».
8. «Про схвалення проекту рішення
«Про добровільне приєднання до об’єднаної
територіальної громади».

№ 872 від 19.05.2020

9. «Про затвердження акту прийому-передачі № 873 від 19.05.2020
приміщення поліклінічного відділення КНП
«Помічнянська міська лікарня» по вул. Перемоги, 89
відділу культури, туризму, молоді та спорту»
10.«Про намір передачі в оренду приміщень № 874 від 19.05.2020
комунальної власності Помічнянської міської ради
по вул. Перемоги, 89 та його використання».
11.«Про надання дозволу на продовження
№ 875 від 19.05.2020
договору оренди приміщення по вул. Перемоги, 66
для надання фото послуг населенню».
12.«Про передачу автотранспорту з балансу
Помічнянської міської ради на баланс КП
«Помічнянська ЖЕК № 2» та надання дозволу
на його списання.»

№ 876 від 19.05.2020

13.«Про перетворення КП «Помічнянська
№ 877 від 19.05.2020
ЖЕК № 2» у КНП «Помічнянський муніципальний
центр контролю благоустрою» Помічнянської
міської ради».
14.«Про фінансовий стан та підсумки роботи № 878 від 19.05.2020
Помічнянського ККП за 2019 рік».
15.«Про внесення змін до договору оренди
земельної ділянки з ТОВ «Згода».

№ 879від 19.05.2020

16.«Про затвердження технічної документації № 880д 19.05.2020
із землеустрою щодо інвентаризації земель
по вул. Шевченка, 10».
17.«Про затвердження технічної документації № 881від 19.05.2020
із землеустрою щодо інвентаризації земель по
вул. Івана Сірка, 7».
18.«Про затвердження технічної документації № 882від 19.05.2020
із землеустрою щодо інвентаризації земель по
вул. Перемоги, 74 для розміщення та обслуговування
ЦДЮТ».

19.«Про затвердження технічної документації № 883від 19.05.2020
із землеустрою щодо інвентаризації земель по
пров. Гайдамацький, 2-В під розміщення
приміщення ЦНАП».
20.«Про затвердження технічної документації № 884від 19.05.2020
із землеустрою щодо інвентаризації земель в с. Помічна
по вул. Гагаріна».
21.«Про затвердження технічної документації № 885від 19.05.2020
та передачу земельної ділянки у власність
гр. Мироненко Л.І.»
22.«Про затвердження технічної документації № 886від 19.05.2020
та передачу земельної ділянки у власність
гр. Панченко О.О.»
23.«Про затвердження проекту землеустрою
та надання земельної ділянки у власність
гр. Криворучку О.О.»

№ 887від 19.05.2020

24.«Про затвердження проекту землеустрою № 888від 19.05.2020
та передачу земельної ділянки у власність
гр. Логвіну О.М.»
25.«Про затвердження проекту землеустрою № 889від 19.05.2020
та передачу земельної ділянки в постійне користування
в м. Помічна по вул. Перемоги, 89-б».
25. «Про затвердження проекту землеустрою № 890від 19.05.2020
щодо відведення земельної ділянки для розміщення
та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій
та передачу земельної ділянки у спільну власність
територіальних громад сіл, селищ та міст області».
26. «Про внесення змін до рішення сесії
міської ради № 583 від 20.03.2019 року».

№ 891від 19.05.2020

27. «Про внесення змін до рішення сесії
міської ради № 633 від 29.11.2012 року».

№ 892від 19.05.2020

28. «Про внесення змін до рішення сесії
міської ради № 337 від 17.11.2011 року».

№ 893від 19.05.2020

29. «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки гр. Ніязовій А.А.»

№ 894від 19.05.2020

30. «Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по
пров. Новому гр. Угріну В.В.»

№ 895від 19.05.2020

31. «Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по
вул. Перемоги, 95 гараж 15-г гр. Оліфіренко Т.С.»

№ 896від 19.05.2020

32. «Про надання дозволу на розробку проекту № 897від 19.05.2020
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в оренду ТОВ «Помічнянське РТП» в м. Помічна
по вул. Гагаріна, 65-е».
33. «Про надання дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок гр. Холявку М.А.»

№ 898 від 19.05.2020

34. «Про надання дозволу на розробку проекту Рішення не прийнято
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на
конкурентних засадах (земельних торгах)»
35. «Про надання дозволу на розробку проєкту № 899 від 19.05.2020
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на
конкурентних засадах (земельних торгах).»
36. «Про проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки в м. Помічна
по вул. Гагаріна, 56».

№ 900 від 19.05.2020

План засідання сесії Помічнянської міської ради
Від 19.05.2020 року
(Час для доповідей на сесії встановлюється в межах до 1 години, для співдоповідей – до 20
хвилин, виступаючим в дебатах вперше – до 7 хвилин, для повторного виступу в дебатах,
виступах при обговоренні проектів рішень або кандидатур, з мотивів ведення засідання,
голосування, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин,
питаня, коментарі від громадян до 10 хвилин)

9.00 – початок засідання;
9.05 – активізація депутатів у електронній системі голосування;
9.10 – голосування за порядок денний;
9.15 – розгляд порядку денного;
11.00 – 11.20 – перерва;
11.20 - розгляд порядку денного;
14.20 – Різне

