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

міської ради  8 скликання

1. «Про початок повноважень депутатів № 1 від 25.11.2020
Помічнянської міської ради».

2. «Про початок повноважень Помічнянського № 2 від 25.11.2020
міського голови».

3. «Про утворення лічильної комісії № 3 від 25.11.2020
Помічнянської міської ради».

4. «Про затвердження протоколу лічильної № 4 від 25.11.2020
комісії Помічнянської міської ради № 1 про обрання
голови, секретаря та членів лічильної комісії».

5. «Про затвердження протоколу лічильної № 5 від 25.11.2020
комісії № 2 та обрання секретаря Помічнянської
міської ради».

6. «Про затвердження протоколу лічильної № 6 від 25.11.2020
комісії № 3 та обрання секретаря Помічнянської
міської ради».

7. «Про утворення постійних комісій № 7 від 25.11.2020
Помічнянської міської ради».

8. «Про затвердження складу постійних комісій  № 8 від 25.11.2020
міської ради і обрання голів».

9. «Про затвердження протоколу лічильної комісії № 9 від 25.11.2020
№ 4  та обрання заступника Помічнянського міського
голови  з питань діяльності виконавчих органів ради
(соціальна сфера)».

10.«Про затвердження протоколу лічильної          № 10 від 25.11.2020
комісії № 5 та обрання заступника Помічнянського
міського голови  з питань діяльності виконавчих
органів ради (житлово-комунальна сфера)».



11.«Про затвердження протоколу лічильної         № 11 від 25.11.2020
комісії № 6 та обрання керуючого справами (секретаря)
виконкому Помічнянської міської ради».

12.«Про утворення виконавчого комітету       № 12 від 25.11.2020
міської ради».

13.«Про затвердження персонального складу          № 13 від 25.11.2020
виконавчого комітету міської ради».

14.«Про затвердження протоколу лічильної             № 14 від 25.11.2020
комісії № 7 та обрання старости старостинського
округу Помічнянської ОТГ».

15. «Про оплату праці міського голови».                  № 15 від 25.11.2020

16. «Про затвердження раніше прийнятих               № 16 від 25.11.2020
розпоряджень міського голови та рішень виконкому
міської ради».

17. «Про внесення змін до рішення міської             № 17 від 25.11.2020
ради від 21.12.2019 року № 797 «Про міський
бюджет на 2020 рік».
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