
На розгляд другої сесії міської ради  10.12.2020 року виносяться
наступні питання :

1. Про обрання секретаря Помічнянської міської ради.
2. Про затвердження заступника Помічнянського міського голови з

питань діяльності виконавчих органів ради (соціальна сфера).
3. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконкому

Помічнянської міської ради.
4. Про затвердження протоколу лічильної комісії № __ та обрання

старости Помічнянської ОТГ.
           5. Про внесення змін до рішення міської ради від  21.11.2017 року №  9
« Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності
апарату ради та її виконавчих органів» (зі змінами).
           6. Про затвердження Регламенту міської ради.
           7. Про затвердження Положення про постійні комісії.
           8. Про  створення фінансового  відділу Помічнянської міської ради та
затвердження Положення про нього.
           9. Про затвердження Положення про Службу у справах дітей
виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

10. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 року № 797
«Про міський бюджет на 2020 рік».
           11. Про встановлення графіку прибирання території ринку до вирішення
питання про земельну ділянку.
           12. Про розроблення детального плану території за адресою м. Помічна,
від провулку Павлова до провулку Зв’язку по вулиці Разіна згідно наданого
плану траси для подальшого будівництва КТП-10/0,4 кВ (проектованої ) та для
розміщення опор ПЛ-10 кВ.

13. Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 1012 від 09.10.2020
року.

14. Про  передачу земельної ділянки  на умовах оренди
гр. Козарєзову Є.С.
           15. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою
для обслуговування кладовища Помічнянським ККП.
            16. Про  передачу в постійне користування земельних ділянок під
кладовищами КНП «Помічнянський муніципальний центр контролю
благоустрою».

17. Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 605 від 24 квітня
2020 року.

18. Про  поновлення договору оренди  земельної ділянки
гр. Козловському Ю.В.

19. Про поновлення договору оренди земельної ділянки гр. Сухому В.М.
20. Про  передачу земельної ділянки  на умовах оренди

гр. Чередніченку М.В.
21. Про  надання  дозволу  на розроблення  проєкту землеустрою   щодо

відведення  земельної  ділянки  в оренду для городництва гр. Шиптенку А.В.



22. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва
гр. Шиптенку А.В.

23. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого
селянського господарства гр. Зайцеву В.М. та Зайцевій Ю.О.
           24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність гр. Афтенію С.І.

25. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Бондар Л.А.

26. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Баришніковій Т.В.

27. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Гетмановій Н.В.

28. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Ломашкевич Ю.М. та Нам Вірі.

29. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Лагоді В.Д.

30. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Манженко В.Д.

31. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Пономаренко Л.В.
          32. Про затвердження проєкту землеустрою та надання земельних ділянок
у власність гр.Сопілко Л.В.

33. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Цісельському А.І.

34. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Баришніковій Т.В.

35. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Горбачовій О.А.

36. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду ФОП Зайченко Н.М.

37. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки під спортивно-ігровий майданчик.
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