
                          28 січня 2021 року об 14.00 годині
                                              відбудеться чергове засідання виконкому

                                              Помічнянської міської ради

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й :

№
з/п

Назва питань Відповідаль
ний за

підготовку

Готують Доповідають

1. Про  затвердження орієнтовного плану роботи
виконкому міської ради на 2021 рік

Антошик М.М. Антошик М.М. Антошик М.М.

2. Про стан виконавської дисципліни у
Помічнянській міській раді за 2020 рік

Юрченко Т.С. Юрченко Т.С. Юрченко Т.С.

3. Про забезпечення реалізації конституційного
права громадян на звернення

Тертична С.О. Тертична С.О. Тертична С.О.

4. Про визначення виду суспільно корисних робіт
та об’єктів на 2021 рік

Юрченко Т.С. Юрченко Т.С. Юрченко Т.С.

5. Про  визначення переліку об’єктів для
відбування суспільно-корисних робіт
порушниками та видів суспільно корисних
робіт

Юрченко Т.С. Юрченко Т.С. Юрченко Т.С.

6. Про  організацію оплачуваних громадських
робіт, фінансування яких може здійснюватися
протягом 2021 року

Юрченко Т.С. Юрченко Т.С. Юрченко Т.С.

7. Про  затвердження  тарифів на  платні  послуги,
які  надаються «Центром надання соціальних
послуг населенню»  виконавчого  комітету
Помічнянської  міської  ради на 2021 рік

Бугор Ю.В. Бугор Ю.В. Бугор Ю.В.

8. Про затвердження графіку звіряння облікових
даних карток первинного обліку військово-
зобов’язаних і призовників, які перебувають на
військовому обліку старостинського округу
Помічнянської міської ради

Романщак М.В. Романщак М.В.
Онуфрієнко
О.В.

Романщак М.В.
Онуфрієнко
О.В.

9. Про затвердження Положення та призначення
уповноваженої особи відповідальної за
організацію та проведення процедур закупівель
(відкриті торги) та допорогових/спрощених
закупівель Помічнянської міської ради

Тертична С.О. Тертична С.О. Тертична С.О.

10. Про  зняття з балансу КНП «Помічнянський
МЦКБ» нежитлового приміщення по
вул. Перемоги, 109 та передачу його на баланс
відділу культури, туризму, молоді та спорту

Антошик М.М. Антошик М.М. Антошик М.М.

11. Про  переобладнання нежитлового
приміщення по вул. Перемоги, 109
для розміщення спортивного залу

Антошик М.М. Антошик М.М. Антошик М.М.

12. Про надання матеріальної допомоги на
поховання гр. Моргуновій І.В.

Юрченко Т.С. Юрченко Т.С. Юрченко Т.С.

13. Про надання матеріальної допомоги на
поховання гр. Гущі І.І.

Юрченко Т.С. Юрченко Т.С. Юрченко Т.С.

14. Про надання матеріальної допомоги на
поховання гр. Єфіменко Н.А.

Юрченко Т.С. Юрченко Т.С. Юрченко Т.С.
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