
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Помічнянська міська рада Новоукраїнський район Кіровоградська область

від 22 лютого 2021 року                                                                   № 51-р

Про скликання 6-ої сесії
Помічнянської міської ради

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

Скликати шосту сесію міської ради восьмого скликання  04 березня 2021
року о 9.00 годині у залі засідань міської ради.

На розгляд сесії винести наступні питання :

1. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 20 та обрання
керуючого справами (секретаря) виконкому Помічнянської міської ради.

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 року № 81
«Про бюджет Помічнянської міської територіальної громади на 2021 рік».

3. Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від
10.12.2020 року № 55.

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 року № 8
«Про затвердження складу постійних комісій міської ради і обрання голів».

5. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 року № 13
«Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради».

6. Про  внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 року № 77
«Про організацію харчування окремих  категорій дітей та встановлення вартості
харчування одного діто-дня в дитячих садках».

7. Про затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2021 рік.
8. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканцю

м. Помічна Проданець В.А.
9. Про відміну дії рішення від 23.12.2020 року № 92 «Про перетворення

юридичної особи «Центр надання соціальних послуг населенню» виконкому
Помічнянської міської ради у КУ«Центр надання соціальних послуг населенню»
Помічнянської міської ради».

10. Про зміну назви Центру надання соціальних послуг населенню
виконавчого комітету Помічнянської міської ради, затвердження Положення та



штату КЗ «Центр надання соціальних послуг» Помічнянської міської ради.
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          11. Про затвердження Програми фінансування видатків на компенсаційні
виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом та залізничним
транспортом загального користування на приміських маршрутах, та надання пільг
з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян Помічнянської міської ради
на 2021 рік.

12. Земельні питання.
13. Різне

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК
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