
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область

від 30  листопада 2020 року                                                          № 269-р

Про скликання 2-ої сесії
Помічнянської міської ради

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

Скликати другу сесію міської ради восьмого скликання 10 грудня 2020 року
о 9.00 годині у залі засідань міської ради.

На розгляд сесії винести наступні питання :

1. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 9 та обрання секретаря
Помічнянської міської ради.

2. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 10  та обрання старости
Помічнянської ОТГ.

3. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 11 та обрання
заступника Помічнянського міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради (соціальна сфера).

4. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 12 та обрання
керуючого справами (секретаря) виконкому Помічнянської міської ради.
           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 внесення змін і доповнень до Положення «Центру надання
соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

12. Про порядок призначення керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до комунальної власності Помічнянської міської ради.
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13. Про попередній розгляд акту поверхневого огляду частково виконаних
робіт з капітального ремонту покрівлі Помічнянської ЗШ № 3 від 04.12.2020 року.

14. Про встановлення графіку прибирання території ринку до вирішення
питання про земельну ділянку.

15. 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.

16. Земельні питання.
17. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканці

м. Помічна Шишковій Л.Ф.
18. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних

актів на 2022 рік.

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК
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