
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Помічнянська міська рада Новоукраїнський район Кіровоградська область

від 30 квітня 2021 року                                                                   № 94-р

Про скликання 8-ої сесії
Помічнянської міської ради

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

Скликати восьму сесію міської ради восьмого скликання  12 травня 2021
року о 9.00 годині у залі засідань міської ради.

На розгляд сесії винести наступні питання :

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

2. Про створення юридичної особи Відділ житлово-комунального
господарства, архітектури, містобудування, благоустрою та земельних відносин
Помічнянської  міської ради.

3. Про зміну назви відділу «Центр надання соціальних послуг населенню»
виконавчого комітету Помічнянської міської ради, затвердження Положення та
штату відділу соціального захисту та охорони здоров’я Помічнянської міської
ради.

4. Про створення юридичної особи КЗ «Центр надання соціальних послуг»
Помічнянської  міської ради.

5. Про затвердження штатного розпису апарату виконкому міської ради.
6. Про внесення змін до рішення міської ради від  21.11.2017 року №  9  «

Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності
апарату ради та її виконавчих органів» (зі змінами)

7. Про зняття автомобіля марки сміттєвоз ВЛІВ МІНІ 12-12 МZ 438121 з
відвалом ВЛІВ 250 (пневматичним) з балансу Помічнянської міської ради та
передача на баланс ККП.

8. Про зняття з балансу Помічнянської міської ради футбольного
майданчика на території ЗШ № 1 в м. Помічна по пров. Чехова, 2 та передача на
баланс відділу освіти.

9. Про зняття з балансу Помічнянської міської ради товарно-матеріальних
цінностей (роботи/послуги) «Торгівельне містечко» в м. Помічна біля будинку



№ 97 по вулиці Перемоги та передача на баланс КП «Помічнянський
муніципальний ринок».

2

10. Про прийняття в комунальну власність міської ради житлових будинків,
які перебувають на балансі  ПАТ «Помічнянський елеватор».

11. Про порушення клопотання щодо пропозиції присвоєння Почесного
звання  «Мати - героїня» гр. Стельмах Н.Я.

12. Про надання матеріальної допомоги на поховання учасника ЧАЕС
Чубук А.Л.

13. Про включення теплопостачальних пунктів (котелень закладів освіти,
культури та міської лікарні), що перебувають у комунальній власності
Помічнянської міської ради до переліку комунального майна, що передається
в оренду через аукціон (перелік першого типу).

14. Земельні питання.
15. Різне

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК
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