
 

 

П Е Р Е Л І К  
питань, які розглядалися на засіданні четвертої сесії  

міської ради  8 скликання 
 

 

1. Про затвердження протоколу лічильної  № 97 від 20.01.2021 

комісії № 17 та обрання секретаря Помічнянської  

міської ради. 
 

2. Про затвердження Програми надання   № 98 від 20.01.2021 

одноразової матеріальної допомоги жителям  

Помічнянської ОТГ на 2021 рік. 
 

3. Про внесення змін до програми    № 99 від 20.01.2021 

відшкодування вартості проїзду хворим  

з хронічною нирковою недостатністю, які  

проживають на території Помічнянської ОТГ  

та отримують програмний гемодіаліз на 2021 рік. 
 

 4. Про оплату праці міського голови   № 100 від 20.01.2021 

у 2021 році. 
 

5. Про затвердження Положення    Рішення не прийнято 

Комунальної установи «Центр надання  

соціальних послуг населенню» Помічнянської  

міської ради. 
 

6. Про відкриття дитячого відділу в   № 101 від 20.01.2021 

КЗ «Центральна бібліотека» виконавчого  

комітету Помічнянської міської ради. 

   

 7. Про направлення звернення до    № 102 від 20.01.2021 

Міністерства культури та інформаційної політики  

України щодо погодження злиття бібліотечних  

закладів. 

 

8. Про надання матеріальної допомоги на  № 103 від 20.01.2021 

лікування Сохіну А.О. 

 

9. Про  затвердження технічної    № 104 від 20.01.2021 

документації та передачу земельної  ділянки у  

власність гр. Грущак М.Т. 

 

 

 



 

 

10. Про  затвердження технічної    № 105  від 20.01.2021 

документації та передачу земельної  ділянки  

у власність гр. Даценку О.В. 
 

11. Про  затвердження технічної    № 106 від 20.01.2021 

документації та передачу земельної  ділянки  

у власність гр. Казбановій Г.Д. 
 

12. Про  затвердження технічної    № 107 від 20.01.2021 

документації та передачу земельної  ділянки  

у власність гр. Кобернюку М.П. 
 

13. Про  затвердження технічної    № 108 від 20.01.2021 

документації та передачу земельної  ділянки  

у власність гр. Орді П.М. 
 

14. Про  надання  дозволу   на розроблення № 109 від 20.01.2021   

проєкту землеустрою   щодо відведення  земельної   

ділянки  Ардашеву Д. В. 
 

15. Про надання дозволу на розроблення   № 110 від 20.01.2021 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки гр. Козій І.В.  
 

16. Про  надання  дозволу   на розроблення № 111 від 20.01.2021   

проєкту землеустрою щодо відведення  земельної   

ділянки гр. Лясковцю А.В. 
 

 17. Про надання дозволу на розроблення   № 112 від 20.01.2021 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки  гр. Новаковському В.О.  
 

18. Про  надання  дозволу на розроблення  № 113 від 20.01.2021  

проєкту землеустрою щодо відведення  земельної   

ділянки гр. Петровському С.С. 
 

19. Про  надання  дозволу на розроблення № 114 від 20.01.2021   

проєкту землеустрою щодо відведення  земельної   

ділянки  гр. Пруденко О.С. 
 

20. Про  передачу земельної ділянки    № 115 від 20.01.2021 

на умовах оренди ФОП Зайченко Н.М. 
 

          21. Про припинення договору оренди                 № 116 від 20.01.2021 

землі з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». 

 

 

 



 

 

          22. Про  продаж права оренди на    № 117 від 20.01.2021 

конкурентних засадах (земельних торгах) на  

земельну ділянку  комунальної власності. 
 

          23. Про  продаж права оренди на    № 118 від 20.01.2021 

конкурентних засадах (земельних торгах) на  

земельну ділянку  комунальної власності.   
 

   24. Про  затвердження звіту про експертну № 119 від 20.01.2021  

грошову оцінку та продаж земельної ділянки  

в м. Помічна по вул. Осипенко, 2-м. 
   

25. Про  затвердження звіту про експертну № 120 від 20.01.2021  

грошову оцінку та продаж земельної ділянки  

в м. Помічна по вул. Енергетиків. 
 

26. Про затвердження переліку земельних № 121 від 20.01.2021  

ділянок, право оренди яких  підлягає продажу  

на земельних торгах.  
 

 27. Про звернення до Президента,    № 122 від 20.01.2021 

Верховної Ради, Кабінету Міністрів  

України  та НКРЕКП з протестом щодо підняття  

тарифів на електроенергію та комунальні 

послуги 

 


