
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Помічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область

від 02 грудня 2020 року                                                          № 270-р

Про скликання 3-ої сесії
Помічнянської міської ради

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

Скликати третю сесію міської ради восьмого скликання 23 грудня 2020 року
о 9.00 годині у залі засідань міської ради.

На розгляд сесії винести наступні питання :

1. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 14 та обрання
секретаря Помічнянської міської ради.

2. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 15 та обрання
керуючого справами (секретаря) виконкому Помічнянської міської ради.

3. Про  затвердження програми  соціально – економічного розвитку
Помічнянської ОТГ на 2021 рік.

4. Про   затвердження Комплексної програми учасників/ць
антитерористичної операції, учасників/ць операції об’єднаних сил, членів/кинь їх
сімей та членів/кинь сімей загиблих – мешканців/ок Помічнянської громади та
затвердження Положення про  порядок надання грошової допомоги на 2021 рік з
дотриманням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

5. Про  затвердження Програми та Положення про надання матеріальної
допомоги учасникам/цям бойових дій на території інших держав, мешканців/ок
Помічнянської громади на 2021-2023 роки з дотриманням рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків.

6. Про затвердження міської програми підтримки учасників/ць ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС- мешканців/ок Помічнянської громади
на 2021 рік з дотриманням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

7. Про  затвердження  міської програми та Положення щодо боротьби  з
онкологічними захворюваннями на 2021  рік.

8. Про затвердження міської програми   боротьби   з патологічними
захворюваннями дітей віком до 1 року на 2021 рік.



9. Про затвердження Програми медикаментозного забезпечення жителів
Помічнянської ОТГ із трансплантованими органами на 2021- 2026 роки.
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10. Про затвердження Програми відшкодування вартості проїзду хворим з
хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території Помічнянської
ОТГ та отримують програмний гемодіаліз на 2021 рік.

11. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканці  м. Помічна
Івановій Тетяні Миколаївні.

12. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканці  м. Помічна
Стасій Любові Василівні.

13. Про затвердження міської цільової програми «Доступна медицина» на
2021-2023 роки на території Помічнянської ОТГ.

14. Про  затвердження Програми соціальної підтримки сімей з дітьми та
осіб, які опинились в складних життєвих обставинах на 2021-2022 роки.

15. Про  затвердження   Програми  розвитку освіти Помічнянської
об’єднаної   територіальної громади на 2021-2025 роки.

16. Про  затвердження   Програми  розвитку культури, туризму, молоді та
спорту Помічнянської об’єднаної   територіальної громади на 2021-2025 роки.

17. Про затвердження міської комплексної програми профілактики
злочинності і правопорушень на 2021-2025 роки на території Помічнянської ОТГ.

18. Про затвердження програми запобігання та реагування на надзвичайні
ситуації (події) техногенного та природного характеру на території Помічнянської
міської ради  на  2021-2025 роки.

19. Про затвердження програми благоустрою населених пунктів
Помічнянської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки.

20. Про  затвердження програми поводження з твердими побутовими
відходами на території Помічнянської громади на 2021-2025 роки.

21. Про затвердження Програми сприяння   у   створенні   та забезпечення
функціонування ОСББ на території Помічнянської громади на 2021-2025 роки.

22. Про затвердження Програми «Фонд на виконання депутатських
повноважень».

23. Про  організацію харчування окремих  категорій дітей та встановлення
вартості харчування одного діто-дня в дитячих садках.

24. Про безкоштовне харчування учнів загальноосвітніх навчальних
закладів.

25. Про затвердження загальної чисельності апарату виконавчого комітету
Помічнянської міської ради та її виконавчих органів.

26. Про затвердження штатного розпису апарату виконкому міської ради.
27. Про оплату праці міського голови у 2021 році.
28. Про міський бюджет на 2021 рік.



29. Про  короткотермінові позики для покриття тимчасових касових
розривів загального фонду міського бюджету.

30. Про  покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій, проведення
державної реєстрації актів цивільного стану, вчинення дій щодо ведення
погосподарського обліку на виконуючого обов’язки старости.

31 Про затвердження Положення про преміювання, встановлення надбавок
 та надання матеріальної  допомоги працівникам апарату Помічнянської міської
ради та її виконавчих органів.
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32. Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету на 2021 рік.

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

34. Про передачу майна КНП «Помічнянська міська лікарня» по
вул. Перемоги, 89 на баланс відділу культури, туризму, молоді та спорту.

35. Про прийняття в комунальну власність міської ради службової квартири
№ 13 по вул. Лесі Українки, 4.

36. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального
закладу  загальної середньої освіти Помічнянської міської ради у новій редакції.

37. Про затвердження нової редакції Положення про відділ освіти
виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

38. Про внесення змін до Положення про відділ культури, туризму, молоді
та  спорту  виконавчого  комітету Помічнянської  міської  ради.

39. Про перетворення юридичної особи «Центр надання соціальних послуг
населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради на комунальну
установу «Центр надання соціальних послуг населенню» Помічнянської міської
ради.

40. Земельні питання.
41. Різне.

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК
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