
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область

від 12 листопада 2020 року                                                          № 257-р

Про скликання 1-ої сесії
Помічнянської міської ради

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

Скликати першу сесію міської ради восьмого скликання 25 листопада 2020
року о 9.00 годині у залі засідань міської ради.

На розгляд сесії винести наступні питання :

1. Про початок повноважень депутатів Помічнянської міської ради.
2. Про початок повноважень Помічнянського міського голови.
3. Про утворення лічильної комісії Помічнянської міської ради.
4. Про затвердження протоколу лічильної комісії Помічнянської міської

ради № 1 про обрання голови, секретаря та членів лічильної комісії.
5. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 2, 3 та обрання

секретаря Помічнянської міської ради.
6. Про утворення постійних комісій Помічнянської міської ради.
7. Про затвердження складу постійних комісій міської ради і обрання голів.
8. Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної

чисельності апарату ради та її виконавчих органів.
9. Про затвердження штатного розпису апарату виконкому міської ради на

2021 рік.
10. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 4  та обрання

заступника Помічнянського міського голови  з питань діяльності виконавчих
органів ради (соціальна сфера).

11. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 5   та обрання
заступника Помічнянського міського голови  з питань діяльності виконавчих
органів ради (житлово-комунальна сфера).

12. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 6 та обрання
керуючого справами (секретаря) виконкому Помічнянської міської ради.

13. Про утворення виконавчого комітету міської ради.
14. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету



міської ради.
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15. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 7 та обрання старости
старостинського округу Помічнянської ОТГ.

16. Про оплату праці міського голови.
17.  Про затвердження Положення  про Службу у справах дітей

виконавчого комітету Помічнянської міської ради.
18. Про створення фінансового відділу Помічнянської міської ради та

затвердження Положення про нього.
19. Про затвердження раніше прийнятих розпоряджень міського голови

та рішень виконкому міської ради.
20. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 року № 797

«Про міський бюджет на 2020 рік».

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК
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