
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область

від  19 червня 2020 року                                                          №   140-р

Про скликання 40-ї сесії
Помічнянської міської ради

Відповідно до пунктів 4, 5 статті 46 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”

Скликати сорокову сесію міської ради восьмого скликання
10 липня  2020 року о 09.00 годині у залі засідань міської ради.

На розгляд сесії винести наступні питання :

1. Про  затвердження раніше прийнятих розпоряджень міського голови.
2. Про встановлення єдиного податку на території Помічнянської ОТГ на

2021 рік.
3. Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на території Помічнянської ОТГ на 2021 рік.
4. Про встановлення на території Помічнянської ОТГ ставок та пільг зі

сплати земельного податку юридичним та фізичним особам на 2021 рік.
5. Про встановлення ставок та пільг зі сплати транспортного податку.
6. Про встановлення туристичного збору.
7. Про Порядок сплати до загального фонду місцевого бюджету частини

чистого   прибутку   підприємств комунальної власності, що належать до спільної
власності територіальної громади міста Помічна.

8. Про внесення змін до Комплексної програми підтримки учасників/ць
антитерористичної операції, учасників/ць операції об’єднаних сил, членів/кинь їх
сімей та членів/кинь сімей загиблих – мешканців/ок Помічнянської громади
на 2020 рік.

9. Про внесення змін до міської програми підтримки учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - мешканців Помічнянської громади на
2020 рік.

10. Про затвердження Положення  про порядок списання об’єктів
комунальної власності Помічнянської ОТГ.



11. Про затвердження Порядку виявлення, обліку та набуття у комунальну
власність  Помічнянської ОТГ майна відумерлої спадщини  та безхазяйного
майна.

12. Про намір передачі в оренду  приміщень комунальної власності
Помічнянської міської ради по вул. Гагаріна, 111 в с. Помічна.

13. Про внесення змін до Положення про відділ культури, туризму, молоді
та  спорту  виконавчого  комітету Помічнянської  міської  ради, затвердженого
рішенням міської ради від 05.01.2018 року № 106.

14. Про зняття з балансу відділу культури, туризму, молоді та спорту
приміщення по вул. Івана Сірка, 7 та передачу його на баланс КП
«Помічнянський муніципальний ринок».

15. Про затвердження IT Стратегії Помічнянської ОТГ.
16. Про розгляд Е-петиції щодо облаштування інклюзивно-ресурсного

центру за адресою вул. Перемоги, 89 м. Помічна.
17. Про затвердження Положення про самоврядний контроль за

використанням та  охороною земель Помічнянської ОТГ та Порядку
добровільного відшкодування безпідставно збережених коштів за використання
земель комунальної форми власності Помічнянської ОТГ.

18. Земельні питання.
19. Різне

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК
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