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

міської ради  8 скликання

1. Про затвердження протоколу лічильної    № 129 від 04.03.2021
комісії № 20 та обрання керуючого справами
(секретаря) виконкому Помічнянської міської ради.

2. Про внесення змін до рішення міської ради Рішення не прийнято
від 23.12.2020 року № 80 «Про затвердження штатного
розпису апарату виконкому міської ради»

3. Про внесення змін до рішення міської ради № 130 від 04.03.2021
від 23.12.2020 року № 81 «Про бюджет Помічнянської
міської територіальної громади на 2021 рік».

4. Про внесення доповнень до Плану № 131 від 04.03.2021
діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів
на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради
від 10.12.2020 року № 55.

5. Про внесення змін до рішення міської № 132 від 04.03.2021
ради від 25.11.2020 року № 8 «Про затвердження
складу постійних комісій міської ради і обрання голів».

6. Про внесення змін до рішення міської № 133 від 04.03.2021
ради від 25.11.2020 року № 13 «Про затвердження
персонального складу виконавчого комітету міської
ради».

7. Про  внесення змін до рішення міської ради № 134 від 04.03.2021
від 23.12.2020 року № 77 «Про організацію
харчування окремих  категорій дітей та встановлення
вартості харчування одного діто-дня в дитячих садках».

8. Про затвердження перспективного плану № 135 від 04.03.2021
роботи міської ради на 2021 рік.

9. Про  надання  одноразової матеріальної № 136 від 04.03.2021
допомоги мешканцю м. Помічна Проданець В.А.

10. Про відміну дії рішення від 23.12.2020 № 137 від 04.03.2021
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».

11. Про зміну назви Центру надання № 138 від 04.03.2021
соціальних послуг населенню виконавчого комітету
Помічнянської міської ради, затвердження Положення
та штату КЗ «Центр надання соціальних послуг»
Помічнянської міської ради.



          12. Про затвердження Програми фінансування № 139 від 04.03.2021
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.
          13. Про реорганізацію КЗ «Помічнянська № 140 від 04.03.2021
міська дитяча бібліотека» шляхом приєднання
до КЗ «Центральна бібліотека» виконавчого
комітету Помічнянської міської ради.
          14. Про порушення клопотання щодо № 141 від 04.03.2021
присвоєння Почесного звання «Мати - героїня»
гр. Пойченко В.В.

15. Про  резервування земельних ділянок № 142 від 04.03.2021
для учасників АТО на території Помічнянської
міської ради.

16. Про надання дозволу на розроблення № 143 від 04.03.2021
технічної документації  із землеустрою щодо
поділу земельної ділянки комунальної власності.

17. Про розгляд заяви Гр. Юренка Ю.В. № 144 від 04.03.2021
18. Про відмову у наданні дозволу на

розробку проекту землеустрою щодо відведення  № 145 від 04.03.2021
земельних ділянок у власність.

19. Про внесення змін та доповнень до № 146 від 04.03.2021
рішення міської ради від 04.06.2020 року № 917.

20. Про внесення змін та доповнень до № 147 від 04.03.2021
рішення міської ради від 09.09.2020 року № 981.

21. Про затвердження документу
державного планування «Коригування (оновлення № 148 від 04.03.2021
та внесення змін) генерального плану, плану
зонування міста Помічна Добровеличківського
району Кіровоградської області та звіту про
стратегічну екологічну оцінку.

22. Про поновлення договору оренди № 149 від 04.03.2021
земельної ділянки ТОВ «Епсілон».
          23. Про затвердження проекту землеустрою      № 150 від 04.03.2021
та надання земельних ділянок у власність
гр.Альохіну А.О.

24. Про затвердження проекту землеустрою № 151 від 04.03.2021
та надання земельної ділянки у власність
гр. Андрусяк В.А.



          25. Про затвердження технічної                        № 152 від 04.03.2021
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) та надання земельної ділянки у
власність гр.Батенко І.П.

26. Про затвердження проекту землеустрою № 153 від 04.03.2021
та надання земельної ділянки у власність
гр. Бельмезі П.Г.

27. Про затвердження проекту землеустрою № 154 від 04.03.2021
та надання земельної ділянки у власність
гр. Гаращенку В.Я.

28. Про затвердження проекту землеустрою  № 155 від 04.03.2021
та надання земельних ділянок у власність
гр. Гашковій Ю.В.
          29. Про затвердження технічної                          № 156 від 04.03.2021
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) та надання земельної ділянки у
власність гр. Горбачовій О.А.
        30. Про затвердження технічної документації     № 157 від 04.03.2021
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність
гр. Горбачову В.В.

31. Про затвердження проекту землеустрою № 158 від 04.03.2021
та надання земельної ділянки у власність
гр. Денисенко О.С.

32. Про затвердження проекту землеустрою № 159 від 04.03.2021
та надання земельної ділянки у власність
гр. Дорожанському В.П.

33. Про затвердження проекту землеустрою  № 160 від 04.03.2021
та надання земельної ділянки у власність
гр. Кармазенко О.С.
           34. Про затвердження технічної                          № 161 від 04.03.2021
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) та надання земельної ділянки у
власність гр.Медведєвій Г.М.

35. Про затвердження проекту землеустрою № 162 від 04.03.2021
та надання земельної ділянки у власність
гр. Ніязовій А.А.



36. Про затвердження проекту землеустрою № 163 від 04.03.2021
та надання земельної ділянки у власність
гр. Попадіну В.С.

37. Про затвердження проекту землеустрою № 164 від 04.03.2021
та надання земельної ділянки у власність
гр. Тягаєнку С.Л.
          38. Про затвердження технічної                           № 165 від 04.03.2021
документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) та надання земельної ділянки у
власність гр.Чернієнку О.А.

39. Про затвердження проекту землеустрою  № 166 від 04.03.2021
та надання земельної ділянки у власність
гр. Шавлову В.М.

40. Про затвердження проекту землеустрою      № 167 від 04.03.2021
та надання земельної ділянки у власність
гр.Щербаковій О.О.

41. Про   надання   дозволу   на розроблення № 168 від 04.03.2021
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) ТОВ «ГРИОЛ»

42. Про  надання  дозволу   на розроблення № 169 від 04.03.2021
проекту землеустрою   щодо відведення  земельних
ділянок гр. Дорожанській К.В.

43. Про  надання  дозволу на розроблення № 170 від 04.03.2021
проекту землеустрою   щодо відведення  земельних
ділянок гр. Дудку В.В.

44. Про надання дозволу на розроблення № 171 від 04.03.2021
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок гр. Огирь С.С.

45. Про  надання дозволу на розробку № 172 від 04.03.2021
проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража гр. Омельченку С.О.

46. Про затвердження Програми «Фінансова  № 173 від 04.03.2021
підтримка на покриття з битків від господарської
діяльності комунальним підприємствам на 2021 рік».
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