
 

 

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

міської ради  8 скликання 
 

 

1. «Про  внесення змін до Регламенту   № 901 від 04.06.2020 

Помічнянської міської ради восьмого скликання» 

2. «Про  створення юридичної особи   № 902 від 04.06.2020 

комунального підприємства «Помічнянський  

муніципальний ринок» Помічнянської міської ради» 

3. «Про Бюджетний регламент проходження  № 903 від 04.06.2020 

бюджетного процесу бюджету Помічнянської ОТГ» 

4. «Про   внесення змін до  рішення міської  № 904 від 04.06.2020 

ради від 21.12.2019 року № 781 «Про затвердження  

Комплексної 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,  членів їх сімей та  членам сімей  

загиблих-мешканцям Помічнянської громади  

на 2020 рік» 

5. «Про  внесення змін до рішення міської  № 905 від 04.062020 

ради від 20.02.2018 року № 127 «Про затвердження  

Програми та Положення про надання матеріальної  

допомоги учасникам бойових дій на території інших  

держав, мешканців Помічнянської громади на  

2018-2020 роки»  

6. «Про внесення змін до рішення міської  № 906 від 04.06.2020 

ради від 21.12.2019 року № 784 «Про затвердження  

міської програми підтримки учасників ліквідації  

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - мешканців  

Помічнянської громади на 2020 рік» 

7. «Про  внесення змін до рішення міської  № 907 від 04.06.2020 

ради від 21.12.2017 року № 66 «Про затвердження  

Програми розвитку культури, туризму, молоді та  

спорту Помічнянської об’єднаної територіальної  

громади на 2018-2020 роки» 

8. «Про внесення змін до програми підтримки № 908 від 04.06.2020  

та розвитку молоді та молодіжної політики  

Помічнянської ОТГ на 2019-2022 роки  

«Агенти змін» 

9. «Про внесення доповнень до Статуту   № 909 від 04.06.2020 

Помічнянської  міської об’єднаної територіальної  

громади» 



 

 

10. «Про списання з балансу комунальних  № 910 від 04.06.2020 

підприємств багатоквартирних будинків»  

11. «Про затвердження проекту землеустрою № 911 від 04.06.2020  

та надання земельних ділянок у власність  

гр. Бойку О.В.» 

12. «Про затвердження проєкту землеустрою  № 912 від 04.06.2020 

та надання земельних ділянок у власність  

гр. Дутчаку Б.І.» 

13. «Про затвердження проекту землеустрою  № 913 від 04.06.2020 

та надання земельної ділянки у власність  

гр. Мельнику В.О.» 

14. «Про затвердження технічної документації № 914 від 04.06.2020 

із землеустрою надання земельної ділянки у власність  

гр. Петровській Н.М.» 

15. «Про надання дозволу на розроблення  № 915 від 04.06.2020 

технічної документації  із землеустрою щодо поділу  

земельної ділянки в м. Помічна, Базарна площа, 14» 

16. «Про розроблення проєкту землеустрою  № 916 від 04.06.2020 

з впорядкування території населеного пункту» 

17. «Про  надання  дозволу на розроблення   № 917 від 04.06.2020 

проекту землеустрою   щодо відведення  земельної   

ділянки гр. Мєркунову О.М.» 



План засідання сесії Помічнянської міської ради 

Від 04.06.2020 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 - Різне 

 


