
На розгляд десятої сесії міської ради  26.08.2021 року
виносяться 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 пунктів 4 та 5 Положення про порядок надання
грошової допомоги учасникам/цям АТО, ООС , членів/кинь їх сімей та
членам сімей загиблих – мешканців/ок Помічнянської громади на 2021 рік.

9. Про внесення змін до  пункту 2 рішення другої сесії Помічнянської
міської ради восьмого скликання від 11.12.2017 року № 49.

10. Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від
10.12.2020 року № 55.
          11. Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей
виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

12. Про затвердження Положення про проведення конкурсу на
заміщення посад керівників КЗ культури Помічнянської міської ТГ.

13. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканцю
м.Помічна Франциску Кабрера Паресу.

14. Про  розгляд депутатського запиту депутата міської ради
Бондаренка В.В.

15. Про зняття з балансу Помічнянської міської ради трактора марки МТЗ
«Беларус-892».

16. Про зняття з балансу Помічнянської міської ради сміттєвих баків.
17. Земельні питання.
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