
На розгляд сьомої сесії міської ради 07.04.2021 року виносяться
наступні питання :

1. Про погодження пропозицій щодо передачі в оренду  теплопостачальних
пунктів закладів освіти, культури та міської лікарні, що перебувають у
комунальній власності Помічнянської міської ради.

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

3. Про визначення розмірів орендної плати за земельні ділянки
комунальної власності на території Помічнянської міської ради.

4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ПЕРСЕЙ ПІВІ»  за межами
с. Новопавлівка.

5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду ТОВ «ЦЕФЕЙ СОЛАР»  за межами
с. Новопавлівка.

6. Про відміну рішення сесії від 20.01.2021 року № 118.
          7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність гр. Акішиній Т.А.

8. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної ділянки
у власність гр. Бережній Т.В. та Гаїні С.П.
          9. Про затвердження проекту землеустрою гр.Бережному М.І.

10. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки у
власність гр. Бондаренку В.В.
           11. Про затвердження проектів землеустрою та надання земельних ділянок
у власність гр. Бродовій Т.І.

12. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки у
власність гр. Бронзі В.В.
          13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність гр. Дорожанській Р.М.

14. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки у
власність гр. Дядюрі В.П.
          15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та надання земельної ділянки у власність гр. Зайченко С.В.
          16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та надання земельної ділянки у власність гр. Мензелевському О.Я.
          17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність гр. Миндрул Т.Д.
         18. Про затвердження проекту землеустрою щодо впорядкування території
для містобудівних потреб для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної
культури і спорту в с. Помічна.



2

19. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність громадянам Ткач Т.В. та Ткачу Ф.Ф.
          20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та надання земельної ділянки у власність гр.Тищенку В.І.
           21. Про затвердження проекту землеустрою КП «Помічнянський
муніципальний ринок» Помічнянської міської ради (по вул. Перемоги
«Торгівельне містечко»).
           22. Про затвердження проекту землеустрою КП «Помічнянський
муніципальний ринок» Помічнянської міської ради (по вул. Осипенко).

23. Про  передачу земельної ділянки  на умовах оренди ТОВ «ЗАДОР».
24. Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі)
учасникам АТО/ССО.

25. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Мацолі Д.В.

26. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою
щодо відведення  земельної  ділянки в оренду для сінокосіння та випасання
худоби гр. Шиптенку А.В.

27. Про  надання дозволів на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Дубініна, біля будинку №2.

28. Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, 104, земельна ділянка 11-
г.

29. Про передачу земельної ділянки у власність гр. Філатову Д.Ю.
30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки на конкурентних засадах (земельних торгах).
31. Про поновлення договору оренди земельної ділянки

ФОП Богданову В.Г.
32. Про поновлення договору оренди земельної ділянки громадянам

Гуманенку В.С. та Гуманенко З.О.
33. Про розгляд клопотання СТОВ «Степ-Агро» щодо внесення змін до

договорів оренди  земельних ділянок.
34. Про  резервування земельної ділянки с. Червоний Розділ біля ставу для

загального використання (відпочинку навколо водойми).
35. Про розгляд заяви гр. Зайцева В.М.
36. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського
господарства.

37. Про відміну п. 2 рішення сесії від 25.12.2014 року № 1074.



38. Про  надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у постійне користування КП «Помічнянський
муніципальний ринок» Помічнянської міської ради по вул. Перемоги.
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