
ПОМІЧНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

М І С Ь К А   Р А Д А
вул. Перемоги, № 91 м. Помічна  Добровеличківського району  Кіровоградської області  27030,
тел. (05253) 27-2-60;  тел. 23-70, e-mail: sekretar@pomichnamr.gov.ua.,  код в ЄДРПОУ 04055021

П Р О Т О К О Л
Тридцять другої сесії Помічнянської міської ради

восьмого скликання

м. Помічна                                                                              30 жовтня 2019 року

Всього депутатів  - 26 депутатів
Були присутніми  - 20 депутатів
Відсутні з поважних причин - 6 депутатів

Міський голова:

     Добрий день шановні депутати !
     На сесії присутні 20 депутатів. Кворум для проведення сесії є. Тридцять
друга сесія міської ради оголошується відкритою.
     Звучить гімн.

      На 32-й сесії міської ради  пропонується розглянути наступні  питання :

1. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 459
«Про міський бюджет на 2019 рік».(перекидка коштів).

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник відділу фінансів, економіки та інвестицій
Чіпегіна Т.В.

2. Про затвердження раніше прийнятих розпоряджень міського голови.
Інформація секретаря ради Фідальго І.В.

3. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканцю
м. Помічна Бондаренку А.О. на лікування.

Інформація міського голови Антошика М.М.

4. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканцю
м. Помічна Фаєвич А.Ю. на лікування.

Інформація міського голови Антошика М.М.

mailto:pomichna_m_r@ukr.net


5. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканцю
м. Помічна  Чижмі В.В. на лікування.

Інформація міського голови Антошика М.М.
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6. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканці

м. Помічна Шумовій О.А. на лікування.
Інформація міського голови Антошика М.М.

7. Про внесення змін до Комплексної програми підтримки учасників
АТО, ООС, членів їх сімей та членів  сімей загиблих – мешканців
Помічнянської ОТГ на 2019 рік.

Інформація міського голови Антошика М.М.

8. Про внесення змін до абзацу першого п. 2 рішення міської ради від
20.09.2019 року № 690 «Про затвердження розміру плати за навчання та
встановлення пільг по оплаті за навчання учнів Помічнянської музичної школи
на 2019-2020 навчальний рік».

Інформація міського голови Антошика М.М.

9. Про затвердження переліку підприємств, установ і організацій та
майна спільної власності Помічнянської ОТГ.

Інформація міського голови Антошика М.М.

10. Про затвердження Порядку розгляду електронних петицій.
Інформація міського голови Антошика М.М.

11. Про затвердження  «Плану  покращення медичних послуг на 2019 –
2025 роки» Помічнянської ОТГ .

Інформація міського голови Антошика М.М.

12. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються
через Центр надання адміністративних послуг Помічнянської міської ради.

Інформація міського голови Антошика М.М.

13. Про затвердження Регламенту роботи ЦНАП Помічнянської міської
ради.

Інформація міського голови Антошика М.М.

14. Про вступ до Всеукраїнської асоціації ОМС Асоціації сільських,
селищних рад та об’єднаних громад України.

Інформація міського голови Антошика М.М.

15. Про зняття автомобіля марки ГАЗ 322132 з балансу відділу освіти
виконкому Помічнянської міської ради та передати на баланс відділу культури,
туризму, молоді та спорту виконкому Помічнянської міської ради



Інформація міського голови Антошика М.М.

16. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Батенко І.М.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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17. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Бойко Л.В.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

18. Про  затвердження технічної документації щодо поділу земельної
ділянки  по вул. Гагаріна, 66 в м. Помічна.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

19. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Лаврусенку М.В.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

20 Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 335 від 27.06.2018
року.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність гр.Стельмах К.І.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

22. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Ткачук Н.І.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

23. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Шелесту С.С.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

24. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Бережній Т.В.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

25. Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Будівельників, 7 гараж 14-г.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.



26. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо
відведення  земельних  ділянок гр. Шпанкі В.І.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

27. Про  поновлення договору оренди  землі ФОП Антуфьєвій С.П.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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28. Про  передачу земельної ділянки  на Базарній площі, 38в в оренду
гр. Карунту О.Д.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

              Чи є які зауваження, зміни, доповнення до порядку денного?

Ставлю запропонований порядок денний сесії на голосування. Прошу
проголосувати. Одноголосно.
       Нагадую, що відповідно до Регламенту міської ради час для доповідей на
сесії встановлюється в межах до 1 години, для співдоповідей  до 20 хвилин, для
інформації, виступу – 7 хвилин. Пропонується перерви робити через 2 години
роботи на 20 хвилин. Немає заперечень?

Переходимо до розгляду порядку денного.

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно внести зміни до видаткової частини
загального   та спеціального фонду міського бюджету та визнати одержувачем
коштів міського бюджету в сумі 60000 грн. Помічнянський ККП, тобто нам
необхідно внести зміни до рішення сесії міської ради від  21.12.2018 року
№  459  «Про міський бюджет на 2019 рік».  Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 3
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 730 ( додається ).

Секретар  ради :

Шановні депутати, в період між сесіями були прийняті розпорядження
міського голови, які підлягають затвердженню на сесії міської ради. Прошу вас
ознайомитися з даними розпорядженнями (зачитує розпорядження). Проект
рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                      “проти” – 0
                            “утримались” – 2
не взяли участь у голосуванні – 0



Прийнято рішення № 731 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява учасника АТО
Бондаренка А.О.   щодо   надання   одноразової   матеріальної   допомоги   на
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лікування та проведення оперативного втручання, нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні   – 0

Прийнято рішення № 732 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява Фаєвич А.Ю. щодо
надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 733 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява Чижми В.В. щодо
надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 734 ( додається ).

Міський голова:



Шановні депутати, до міської ради надійшла заява Шумової О.А. щодо
надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Депутат міської ради Тошина В.А. оголосила про наявний конфлікт
інтересів при розгляді даного питання, подала заяву та не брала участь у
голосуванні.

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0

                         не взяли участь у голосуванні _– 1 (Тошина В.А.)

Прийнято рішення № 735 ( додається ).
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Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно внести зміни до підпункту 9 абзацу 2
статті ІІІ Комплексної програми підтримки учасників АТО, ООС – мешканців
та  сімей загиблих Помічнянської ОТГ та Положення про порядок   надання
грошової допомоги учасникам АТО, ООС, членів їх сімей та членів сімей
загиблих - мешканців Помічнянської об’єднаної територіальної громади на
2019 рік, затвердженої рішенням міської ради від 20.03.2019 року № 556 та
викласти його в новій редакції. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 736 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно внести зміни до абзацу першого пункту
2 рішення 31 сесії міської ради від 20.09.2019 року № 690 «Про затвердження
розміру плати за навчання та встановлення пільг по оплаті за навчання учнів
Помічнянської музичної школи на 2019-2020 навчальний рік» та викласти його
в новій редакції. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 737 ( додається ).

Міський голова:



Шановні депутати, нам необхідно затвердити Перелік підприємств,
установ, організацій та майна спільної власності Помічнянської ОТГ, право
забезпечувати галузеву політику яких надане структурним підрозділам
виконавчого комітету Помічнянської міської ради без права розпорядження
майном спільної власності Помічнянської ОТГ, що перебуває на балансі
даних  установ та організацій. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 738 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати,  з метою реалізації гарантованого державою права та
здатності  територіальної  громади  самостійно  вирішувати  питання  місцевого
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значення в межах Конституції та Законів України, нам необхідно затвердити
Порядок розгляду електронних петицій, адресованих Помічнянській міській
раді. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 739 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, з метою забезпечення сталого розвитку Помічнянської
міської об'єднаної територіальної громади, нам необхідно затвердити «План
покращення медичних послуг на 2019 – 2025 роки» Помічнянської об’єднаної
територіальної громади.  Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 18
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 2
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 740 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, з метою удосконалення системи надання
адміністративних послуг, нам необхідно затвердити перелік адміністративних
послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг
Помічнянської міської ради. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.



Результати голосування : “за” – 18
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 2
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 741 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити Регламент роботи Центру
надання адміністративних послуг Помічнянської міської ради. Проект рішення
у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 18
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 2
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 742 ( додається ).
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Міський голова:

Шановні депутати, з метою вирішення проблем розвитку Помічнянської
міської ради, покращення соціально-економічної ситуації та створення
сприятливого економічного, соціального та інвестиційного клімату на території
Помічнянської міської ради, нам необхідно вступити до Всеукраїнської
асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація сільських, селищних
рад та об’єднаних громад України» та делегувати повноваження міському
голові Помічнянської міської ради представляти міську раду в Асоціації
сільських, селищних рад та об’єднаних громад України. Проект рішення у вас є.
Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 743 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшло клопотання адміністрації
відділу культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету
Помічнянської міської ради щодо передачі на баланс автомобіля марки
ГАЗ 322132, який перебуває на балансі відділу освіти виконавчого комітету
Помічнянської міської ради. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з
даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 20



                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 744 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, для розгляду земельних питань слово надається
начальнику земельно-екологічного відділу міської ради Тертичній О.А.

Тертична О.А. доповіла про основні ключові моменти заяв та звернень,
які надійшли до міської ради.

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Помічна по
вул. Котляревського, 3 гр. Батенко І.М. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.
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Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 745 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Помічна по
вул. Олега Стасія,17 гр. Бойко Л.В. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 746 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо поділу  земельної ділянки земель комунальної власності



Помічнянської міської ради для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості в м. Помічна по вул. Гагаріна, 66.
Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 747 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства за межами с. Червоний Розділ
гр. Лаврусенку М.В.  Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 748 ( додається ).
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Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Сидоренко О.В.
про внесення змін до рішення сесії міської ради № 335 від 27.06.2018 року «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок гр. Сидоренко О.В.», про збільшення площі земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства. Під час розгляду
заяви на засіданні голів постійних комісій було вирішено залишити дане
рішення без змін. Проект рішення  у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 16
                                       “проти” – 3
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 749 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в с. Помічна



по вул. Коцюбинського, 36 гр. Стельмах К.І. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” –19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 750 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Помічна по
вул. Герасимівська, 43  гр. Ткачук Н.І. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 751 ( додається ).
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Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства за межами с. Новопавлівка гр. Шелесту С.С. Проект рішення у вас
є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 752 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Бережної Т.В. про
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі)   для індивідуального
садівництва в  м. Помічна по вул. Партизанська, 20 А. Нам необхіднл прийняти



відповідне рішення з даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 753 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Логвіна О.М.,
учасника АТО, про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Будівельників, 7,
гараж 14-г. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання.
Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 2
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 754 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Шпанки В.І. про
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок   у   власність   ( шляхом  безкоштовної  передачі )   для   будівництва   і
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства в с.
Помічна, вул. Гагаріна, 239. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з
даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 755 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява ФОП Антуфьєвої С.П.
про поновлення договору оренди землі в м. Помічна по вул. Гагаріна (напроти
елеватора), наданої для розміщення та обслуговування магазинів роздрібної
торгівлі. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Проект
рішення у вас є. Прошу проголосувати.



Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 756 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Карунту О.Д. про
передачу земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування
будівель торгівлі в м. Помічна на Базарній площі, 38в. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 757 ( додається ).

Міський голова :

      Шановні депутати,  всі питання порядку денного сесії розглянуто. Які
будуть зауваження, пропозиції? Немає. Дозвольте роботу тридцять другої сесії
міської ради 8 скликання рахувати закінченою.
Звучить гімн.

Міський голова                                                                                   Антошик М.М.
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