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

міської ради  8 скликання

1. Про внесення змін до рішення № 211 від 12.05.2021
міської ради від 23.12.2020 року № 81
«Про бюджет Помічнянської міської ТГ
на 2021 рік».

2. Про зняття автомобіля марки сміттєвоз № 212 від 12.05.2021
ВЛІВ МІНІ 12-12 МZ 438121 з відвалом ВЛІВ 250
(пневматичним) з балансу Помічнянської міської
ради та передача на баланс ККП.

3. Про зняття з балансу Помічнянської міської № 213 від 12.05.2021
ради футбольного майданчика на території ЗШ № 1
в м. Помічна по пров. Чехова, 2 та передача на баланс
відділу освіти.

4. Про зняття з балансу Помічнянської міської № 214 від 12.05.2021
ради товарно-матеріальних цінностей (роботи/послуги)
«Торгівельне містечко» в м. Помічна біля будинку № 97
по вул. Перемоги та передача на баланс КП «Помічнянський
муніципальний ринок».

5. Про прийняття в комунальну власність № 215 від 12.05.2021
міської ради житлових будинків, які перебувають
на балансі  ПАТ «Помічнянський елеватор».

6. Про порушення клопотання щодо № 216 від 12.05.2021
пропозиції присвоєння Почесного звання
«Мати - героїня» гр. Стельмах Н.Я.

7. Про надання матеріальної допомоги на № 217 від 12.05.2021
поховання учасника ЧАЕС Чубук А.Л.

8. Про включення теплопостачальних пунктів № 218 від 12.05.2021
(котелень закладів освіти, культури та міської лікарні),
що перебувають у комунальній власності Помічнянської
міської ради до переліку комунального майна, що
передається в оренду.

9. Про затвердження проекту землеустрою та № 219 від 12.05.2021
надання земельної ділянки у власність гр. Ардашеву Д.В.

10. Про затвердження проекту землеустрою та № 220 від 12.05.2021
надання земельної ділянки у власність гр. Козій І.В.
11. Про затвердження проекту землеустрою № 221 від 12.05.2021
та надання земельної ділянки у власність
гр. Новаковському В.О.

12. Про затвердження проекту землеустрою № 222 від 12.05.2021
та надання земельної ділянки у власність
гр. Петровському С.С.



          13. Про затвердження проекту землеустрою       № 223 від 12.05.2021
та надання земельної ділянки у власність
гр. Скороходу О.М.
          14. Про затвердження проекту землеустрою       № 224 від 12.05.2021
та надання земельної ділянки в оренду
гр. Сокуренку С.М.

15. Про затвердження проекту землеустрою № 225 від 12.05.2021
та надання земельної ділянки у власність
гр. Козарєзову Є.С.
          16. Про затвердження проекту землеустрою      № 226 від 12.05.2021
ТДВ «Простор-1» щодо відведення земельної
ділянки в оренду по вул. Гагаріна, 66-г.
          17. Про затвердження технічної  документації  № 227 від 12.05.2021
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та надання земельної ділянки у власність
гр.Бабешку А.С.
          18. Про затвердження технічної документації    № 228 від 12.05.2021
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність гр.Зелінкевич Г.П.
          19. Про затвердження технічної документації     № 229 від 12.05.2021
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність
гр.Караванській Л.А.
          20. Про затвердження технічної документації      № 230 від 12.05.2021
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність
гр.Луковському Є.А.
          21. Про затвердження технічної документації      № 231 від 12.05.2021
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність
гр. Поборознюку С.С.
         22. Про затвердження технічної документації       № 232 від 12.05.2021
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та надання земельної ділянки у власність
гр.Ткачу А.С.



        23. Про затвердження технічної документації          № 233 від 12.05.2021
із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність гр.Трофімову О.О.
та Фалінській С.В.
        24. Про відміну рішення сесії від 10.07.2002 року № 234 від 12.05.2021
№ 27 «Про центральну частину міста»
        25. Про  надання дозволу на розробку проекту       № 235 від 12.05.2021
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
безоплатно у власність для будівництва індивідуального
гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, біля будинку № 58.
         26. Про  надання дозволу на розроблення     № 236 від 12.05.2021
проекту землеустрою   щодо відведення земельної
ділянки гр. Веріч О.В.
         27. Про надання дозволу на розроблення проекту  № 237 від 12.05.2021
землеустрою щодо відведення земельної  ділянки
гр. Катериничу С.М.
         28. Про  надання дозволу на розроблення  проекту № 238 від 12.05.2021
землеустрою   щодо відведення  земельної  ділянки
гр. Комарову А.А.
         29. Про  надання дозволу на розроблення  проекту № 239 від 12.05.2021
землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки
гр. Хоружому О.В.
         30. Про  надання  дозволу на розроблення проекту №240 від 12.05.2021
землеустрою  щодо відведення земельної ділянки
гр. Котовському О.С.
         31. Про  надання дозволу на розроблення проекту   № 241 від 12.05.2021
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Малаховському Ю.Ф.
        32. Про  надання  дозволу на розроблення проекту № 242 від 12.05.2021
землеустрою щодо відведення земельних ділянок
гр. Савенку Г.А.

33. Про  надання  дозволу на розроблення № 243 від 12.05.2021
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок гр. Савенко Т.М.

34. Про  надання дозволу на розробку проекту      № 244 від 12.05.2021
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
безоплатно у власність для будівництва індивідуального
гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, 104 (на
території колишнього хлібозаводу).

35. Про поновлення договору оренди земельної    № 245 від 12.05.2021
ділянки ФОП Мельник А.В.



36. Про відміну рішення сесії від 07.04.2021 № 246 від 12.05.2021
року № 176 та № 177 щодо відведення земельної
ділянки в оренду ТОВ «ПЕРСЕЙ ПІВІ» та
ТОВ «ЦЕФЕЙ СОЛАР» за межами с. Новопавлівка

37. Про розгляд заяви гр. Арсірія В.В. № 247 від 12.05.2021
щодо внесення змін до договорів оренди земельних
ділянок.

38. Про розгляд заяви гр. Дешка В.В. № 248 від 12.05.2021
39. Про розгляд заяви гр. Дешко Н.П. № 249 від 12.05.2021
40. Про розгляд заяви гр. Індієнка О.Й. № 250 від 12.05.2021
41. Про розгляд заяви гр. Корецької О.В.           № 251 від 12.05.2021
42. Про розгляд заяви гр. Крусіра В.В.                № 252 від 12.05.2021
43. Про розгляд заяви гр. Максюти А.В.             № 253 від 12.05.2021
44. Про розгляд заяви гр. Наконечного М.І.        № 254 від 12.05.2021
45. Про розгляд заяви гр. Тягаєнка В.П.              № 255 від 12.05.2021
46. Про розгляд заяви гр. Шевчука О.В.              № 256 від 12.05.2021
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