
 

 

П Е Р Е Л І К  
питань, які розглядалися на засіданні дев’ятої сесії  

міської ради  8 скликання 
 

1. Про внесення змін до рішення міської ради  № 257 від 30.06.2021 

від 23.12.2020 року № 81 «Про бюджет Помічнянської  

міської ТГ на 2021 рік». 

2. Про  затвердження раніше прийнятих рішень  № 258 від 30.06.2021 

виконкому міської ради. 

3. Про внесення змін до рішення № 922   № 259 від 30.06.2021 

від 10.07.2020 року «Про встановлення єдиного  

податку на території Помічнянської ОТГ на 2021 рік». 

4. Про внесення змін до рішення № 923   № 260 від 30.06.2021 

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». 

5. Про внесення змін до рішення від 10.07.2020  № 261 від 30.06.2021 

року № 925 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати  

транспортного  податку на 2021 рік». 

6. Про внесення змін до рішення № 926   № 262 від 30.06.2021 

від 10.07.2020 року «Про встановлення туристичного  

збору на 2021 рік». 

7. Про встановлення на території Помічнянської   № 263 від 30.06.2021 

міської територіальної громади  податку на майно  

(в частині плати за землю) та пільг зі сплати  

земельного податку юридичним та фізичним особам.   

8. Про зміну назви відділу «Центр надання   Рішення не прийнято 

соціальних послуг населенню» виконавчого комітету  

Помічнянської міської ради, затвердження Положення  

та штату відділу соціального захисту та охорони здоров’я  

Помічнянської міської ради. 

9. Про створення юридичної особи КЗ «Центр  Рішення не прийнято 

надання соціальних послуг» Помічнянської  міської ради.   

10. Про створення юридичної особи Відділ   Рішення не прийнято 

житлово-комунального господарства, архітектури,  

містобудування, благоустрою та земельних відносин  

Помічнянської  міської ради.  

11.  Про затвердження штатного розпису апарату  Знято з порядку денного 

виконкому міської ради.   

12. Про внесення змін до рішення міської ради  Знято з порядку денного 

від  21.11.2017 року №  9 « Про затвердження структури  

виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату  

ради та її виконавчих органів» (зі змінами). 

 

 

 



 

 

13. Про відміну дії рішення міської ради   № 264 від 30.06.2021 

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  № 265 від 30.06.2021 

продаж транспортних засобів КНП «Помічнянська міська  

лікарня». 

15. Про  схвалення звернення до КМУ щодо  № 266 від 30.06.2021 

врегулювання проблемних питань оновленого  

механізму отримання житлових субсидій. 

16. Про намір передачі в оренду  приміщення  Рішення не прийнято 

комунальної власності Помічнянської міської ради по  

вул. Перемоги, 109 в м. Помічна.  

17. Про  надання  одноразової матеріальної    № 267 від 30.06.2021 

допомоги мешканці  м. Помічна Уперенко О.В. 

18. Про затвердження Переліку адміністративних  Рішення не прийнято 

послуг, які надаються через «Центр надання адміністративних  

послуг» Помічнянської міської ради  у новій редакції.  

19. Про затвердження проекту землеустрою та  № 268 від 30.06.2021 

надання земельної ділянки у власність для будівництва  

індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Лесі    

Українки, 2 «г» № 4 гр. Веселусі К.О. 

20. Про затвердження проекту землеустрою та  № 269 від 30.06.2021 

надання земельної ділянки у власність для будівництва  

індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Дубініна,  

біля будинку № 2 гр. Демчук С.І. 

21. Про затвердження проекту землеустрою та  № 270 від 30.06.2021 

надання земельної ділянки у власність для будівництва  

індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Дубініна,  

біля будинку № 2 гр. Демчуку С.В. 

22. Про затвердження проекту землеустрою та  № 271 від 30.06.2021 

надання земельної ділянки у власність для будівництва  

індивідуального гаража в м. Помічна по пров. Новий  

гр. Угріну В.В. 

          23. Про затвердження проекту землеустрою та        № 272 від 30.06.2021 

надання земельної ділянки у власність гр. Лясковцю А.В. 

24. Про затвердження проекту землеустрою та  № 273 від 30.06.2021 

надання земельної ділянки у власність гр. Мацолі Д.В. 

25. Про затвердження проекту землеустрою та  № 274 від 30.06.2021 

надання земельної ділянки у власність гр. Мельнику О.В. 

          26.  Про затвердження проекту землеустрою та        № 275 від 30.06.2021 

надання земельної ділянки у власність гр. Олійник І.Б. 

           27. Про затвердження проекту землеустрою та        № 276 від 30.06.2021 

надання земельних ділянок в оренду ПрАТ  

«Кіровоградобленерго». 



 

          28. Про затвердження проекту землеустрою             № 277 від 30.06.2021 

та надання земельних ділянок у власність  

гр.Сидоренко О.В. 

          29. Про затвердження проекту землеустрою             № 278 від 30.06.2021 

та надання земельних ділянок у власність  

гр. Шевченку С.В. 

          30. Про затвердження технічної документації із       № 279 від 30.06.2021 

землеустрою та відмова у наданні земельної ділянки  

у власність гр. Білоконь Л.А. 

          31. Про затвердження технічної документації          № 280 від 30.06.2021 

із землеустрою та надання земельної ділянки у  

власність гр. Веріч О.В. 

32. Про затвердження технічної документації  № 281 від 30.06.2021 

із землеустрою та надання земельної ділянки у  

власність гр. Гріца С.М. та гр. Гріц І.І. 

33. Про  затвердження технічної документації  № 282 від30.06.2021 

по нормативній грошовій оцінці земельної ділянки  

ПрАТ «Кіровоградобленерго». 

          34. Про затвердження технічної документації          № 283 від 30.06.2021  

із землеустрою та надання земельної ділянки  

у власність гр.Марковій Н.В. та гр. Маркову В.І. 

          35. Про затвердження технічної документації          № 284 від 30.06.2021 

із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та  

надання земельної ділянки у власність  

гр.Москаленку А.Д. 

          36. Про затвердження технічних документацій        № 285 від 30.06.2021 

із землеустрою щодо встановлення  (відновлення)  

меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  

та надання земельних ділянок у власність  

гр. Панасенко О.В. 

          37. Про затвердження технічної документації         № 286 від 30.06.2021 

із землеустрою та передача земельної ділянки в оренду  

гр. Прядко С.М. 

          38. Про затвердження технічної  документації         № 287 від 30.06.2021 

із землеустрою та передача земельної ділянки в оренду  

громадянам Ткач Т.В. та Ткачу Ф.Ф. 

39. Про  надання дозволу на розробку проекту        № 288 від 30.06.2021 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

безоплатно у власність для будівництва індивідуального  

гаража в м. Помічна по вул. Лесі Українки, біля будинку  

№ 4 а. 

40. Про  надання дозволу на розробку проекту  № 289 від 30.06.2021 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

безоплатно у власність для будівництва індивідуального  

гаража в м. Помічна по вул. Перемоги (на території  

колишнього хлібозаводу) гр. Зубенку А.Ю. 
 



 

 

41. Про  надання дозволу на розробку проекту  № 290 від 30.06.2021 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

безоплатно у власність для будівництва індивідуального  

гаража в м. Помічна по вул. Перемоги (на території  

колишнього хлібозаводу) гр. Кобець А.В. 

42. Про  надання дозволу на розробку проекту  № 291 від 30.06.2021 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

безоплатно у власність для будівництва індивідуального  

гаража в  м. Помічна по вул. Перемоги (на території  

колишнього хлібозаводу) гр. Лейзеровичу Р.Р.  

  43. Про  надання дозволу на розробку проекту  № 292 від 30.06.2021 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

безоплатно у власність для будівництва індивідуального  

гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, біля будинку  

№ 56. 

 44. Про  надання дозволу на розробку проекту № 293 від 30.06.2021  

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

безоплатно у власність для будівництва індивідуального  

гаража в м. Помічна по вул. Перемоги (на території  

колишнього хлібозаводу) гр. Федорченку Р.О. 

45. Про  надання дозволу на розробку проекту  № 294 від 30.06.2021 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

безоплатно у власність для будівництва індивідуального  

гаража в м. Помічна по вул. Лесі Українки, біля будинку  

№ 2. 

46. Про  надання  дозволу   на розроблення    № 295 від 30.06.2021 

проекту землеустрою  щодо відведення  земельних   

ділянок гр. Людвік Т.А.  

47. Про  надання  дозволу  на розроблення       № 296 від 30.06.2021 

проекту землеустрою щодо відведення  земельних  

ділянок гр. Медведєвій О.В. 

48. Про  надання  дозволу на розроблення    № 297 від 30.06.2021 

проекту землеустрою   щодо відведення  земельних   

ділянок гр. Омельченку П.О.  

49. Про  надання дозволу на розроблення    Рішення не прийнято 

проекту землеустрою   щодо відведення  земельної   

ділянки гр. Ткаченко К.П. 

50. Про проведення інвентаризації масивів   № 298 від 30.06.2021 

земель сільськогосподарського призначення (під  

польовими дорогами та земельними ділянками,  

розташованими уздовж масиву). 

          51. Про виділення в натурі (на місцевості)                № 299 від 30.06.2021 

земельної частки (паю) із земель колишнього  

КСП «Мир» гр. Михальській Є.Ф. 

52. Про надання дозволу на виготовлення   № 300 від 30.06.2021 

технічної документації  із землеустрою щодо поділу  

земельної ділянки по вул.  Небесної Сотні, 124. 



 

 

53. Про  надання згоди на передачу в суборенду № 301 від 30.06.2021  

земельних ділянок. 

54. Про розгляд заяви гр. Безим’янного В.О.  № 302 від 30.06.2021 

55. Про розгляд заяви гр. Безим’янної Т.В.  № 303 від 30.06.2021 

56 Про розгляд заяви гр. Ведмідя О.В.  № 304 від 30.06.2021 

57. Про розгляд заяви гр. Дешко Н.П.   № 305 від 30.06.2021 

58. Про розгляд заяви гр. Мазуренка Д.Е.  № 306 від 30.06.2021 

59. Про передачу земельної ділянки на умовах  № 307 від 30.06.2021 

оренди гр. Діденко Д.С. 
 

 


