
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Помічнянська міська рада Новоукраїнський район Кіровоградська область

від 18 червня 2021 року                                                             № 124-р

Про скликання 9-ої сесії
Помічнянської міської ради

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

Скликати дев’яту сесію міської ради восьмого скликання  30 червня 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  затвердження раніше прийнятих рішень виконкому міської ради.
3. Про створення юридичної особи Відділ житлово-комунального

господарства, архітектури, містобудування, благоустрою та земельних відносин
Помічнянської  міської ради.

4. 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.

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

6. Про затвердження штатного розпису апарату виконкому міської ради.
7. 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).

8. Про внесення змін до рішення № 922 від 10.07.2020 року «Про
встановлення єдиного податку на території Помічнянської ОТГ на 2021 рік».

9. Про внесення змін до рішення № 923 від 10.07.2020 року «Про
встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки на території Помічнянської ОТГ на 2021 рік».

10. Про внесення змін до рішення від 10.07.2020 року № 925 «Про
встановлення ставок та пільг зі сплати транспортного  податку на 2021 рік».

11. Про внесення змін до рішення № 926 від 10.07.2020 року «Про



встановлення туристичного збору на 2021 рік».
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12. Про встановлення на території Помічнянської  міської територіальної
громади  податку на майно (в частині плати за землю) та пільг зі сплати
земельного податку юридичним та фізичним особам.

13. Про відміну дії рішення міської ради від 08.02.2021 року № 127 «Про
внесення змін до Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та
додержання тиші в громадських місцях в місті Помічна, затверджених рішенням
Помічнянської міської ради від 19.03.2010 року № 647» .

14. Про дозвіл на оформлення документів на продаж транспортних засобів
КНП «Помічнянська міська лікарня».

15. Про  схвалення звернення до Кабінету Міністрів України щодо
врегулювання проблемних питань оновленого механізму отримання житлових
субсидій.

16. Про намір передачі в оренду  приміщення комунальної власності
Помічнянської міської ради по вул. Перемоги, 109 в м. Помічна.

17. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканці  м. Помічна
Уперенко О.В.

18. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються
через «Центр надання адміністративних послуг» Помічнянської міської ради
у новій редакції.

19. Земельні питання.
20. Різне

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК
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