
                          27 травня 2021 року об 14.00 годині
                                              відбудеться чергове засідання виконкому

                                              Помічнянської міської ради

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й :

№
з/п

Назва питань Відповідаль-
ний за

підготовку

Готують Доповідають

1.
м/в

Про надання Анікеєву Б.О.,2021 року народження
статусу дитини, позбавленої батьківського піклування

Руда М.Л. Руда М.Л. Руда М.Л.

2.
м/в

Про влаштування малолітнього Анікеєва Б.О.  до КНП
«Кіровоградський спеціалізований будинок дитини
нового типу Кіровоградської обласної ради»

Руда М.Л. Руда М.Л. Руда М.Л.

3. Про затвердження плану заходів щодо складання
прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024
роки, складання проєкту місцевого бюджету на 2022 рік,
організації виконання місцевого бюджету на 2022 рік та
організації роботи з підготовки річної звітності про
виконання місцевого бюджету за 2021 рік

Козирєва С.Г. Козирєва
С.Г.

Козирєва С.Г.

4. Про хід виконання рішення виконкому міської ради від
25.03.2021р № 28 «Про затвердження Плану заходів з
підготовки та проведення у 2021 році акції з благоустрою
«За чисте довкілля» та Дня благоустрою населених
пунктів Помічнянської громади»

Хрущ І.В. Хрущ І.В. Хрущ І.В.

5. Про проведення конкурсу між виконавцями послуг на
вивезення побутових відходів із території закріпленої за
схемою очищення контейнерним способом № 2

Хрущ І.В. Хрущ І.В. Хрущ І.В.

6. Про затвердження заходів по відзначенню 25-ої річниці
Конституції України на території Помічнянської міської
ТГ

Щербатюк
А.С.

Щербатюк
А.С.

Щербатюк
А.С.

7. Про внесення змін до рішення виконкому міської ради
від 28.05.2020 року № 51 «Про створення
Координаційної ради з питань гендерної рівності,
запобігання та протидії домашньому насильству за
ознакою статі, протидії торгівлі людьми, затвердження
положення про Координаційну раду, її складу»

Щербатюк
А.С.

Щербатюк
А.С.

Щербатюк
А.С.

8. Про попередження нещасних випадків на воді у весняно-
літній період 2021 року

Щербатюк
А.С.

Щербатюк
А.С.

Щербатюк
А.С.

9. Про погодження  тарифу КП «Помічнянський
муніципальний ринок» на надання в оренду торгівельних
приміщень (площ) на території  ринку «Торгівельне
містечко»

Щербатюк
А.С.

Щербатюк
А.С.

Щербатюк
А.С.

10. Про погодження  тарифу КП «Помічнянський
муніципальний ринок» за надання в оренду торгівельних
місць на території  ринку «Торгівельне містечко»

Щербатюк
А.С.

Щербатюк
А.С.

Щербатюк
А.С.

11. Про внесення доповнень до додатку 1 рішення
виконкому міської ради від 29.04.2021 року № 49 «Про
погодження тарифів на платні медичні послуги, що
надаються КНП «Помічнянська міська лікарня» на 2021р

Щербатюк
А.С.

Щербатюк
А.С.

Щербатюк
А.С.

12. Про заходи щодо попередження пожеж, загибелі та
травмування людей на них

Хрущ І.В.
Лейбенко В.В.

Лейбенко
В.В.

Лейбенко В.В.

13. Про  правила безпечного використання пестицидів
та агрохімікатів

Хрущ І.В.
Лейбенко В.В.

Лейбенко
В.В.

Лейбенко В.В.

14. Про створення комісії з питань передачі житлових
будинків по вул.  Перемоги,  50А та по вулиці Лесі
Українки, 4, 6 у комунальну власність міської ради

Хрущ І.В. Хрущ І.В. Хрущ І.В.

15. Про створення міждисциплінарної команди для
організації соціального захисту дітей, які перебувають у
складних       життєвих обставинах

Руда М.Л. Руда М.Л. Руда М.Л.

Admin-1
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16. Про відміну дії рішення виконкому міської ради від
29.04.2021 року № 51 «Про надання статусу дитини,
позбавленої батьківського піклування»

Руда М.Л. Руда М.Л. Руда М.Л.

17. Про встановлення опіки та призначення опікуна над
Сурогою Д.В., 15.12.2007 р.н.

Руда М.Л. Руда М.Л. Руда М.Л.

18. Про затвердження  змін і доповнень до колективного
договору між адміністрацією та профспілковим
комітетом локомотивного депо Помічна  Одеської
залізниці на 2011-2015 роки

Фідальго І.В. Фідальго
І.В.

Фідальго І.В.

19. Про дозвіл на дарування житлового будинку № 2 в
м. Помічна по вул. Григоренка на ім’я неповнолітнього
Черненка П.Е., 2006 року народження

Руда М.Л. Руда М.Л. Руда М.Л.

20. Про внесення змін до пункту 1 абзацу 1 рішення
виконкому міської ради від 25.06.2020 року № 69 «Про
погодження  тарифу КП «Помічнянський муніципальний
ринок» на надання в оренду торгових площ для торгівлі
продовольчими і непродовольчими товарами»

Щербатюк
А.С.

Щербатюк
А.С.

Щербатюк
А.С.

21. Про  присвоєння адреси земельній ділянці по
вул. Перемоги, 66

Хрущ І.В. Хрущ І.В. Хрущ І.В.
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