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

восьмого скликання

м. Помічна                                                                            18 листопада  2019 року

Всього депутатів  - 26 депутатів
Були присутніми  - 21 депутат
Відсутні з поважних причин - 5 депутатів

Міський голова:

     Добрий день шановні депутати !
     На сесії присутній 21 депутат. Кворум для проведення сесії є. Тридцять
третя сесія міської ради оголошується відкритою.
     Звучить гімн.

      На 33-й сесії міської ради  пропонується розглянути два питання :

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

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник відділу фінансів, економіки та інвестицій
Чіпегіна Т.В.
2.  Про проведення інвентаризації земельної ділянки, що перебуває

в постійному користуванні Одеської залізниці.
Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

Міський голова :

Чи є які зауваження, зміни, доповнення до порядку денного?
Зауваження, доповнення будуть? Немає. Ставлю запропонований порядок

денний тридцять третьої 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.
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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 видаткових частин
загального та спеціального фондів міського бюджету, тобто внести зміни до
рішення сесії міської ради від  21.12.2018 року №  459  «Про міський бюджет на
2019 рік». Доповнення, зауваження, пропозиції  будуть? Кожен з присутніх мав
можливість висловити власну думку з даного питання. Інші пропозиції будуть?
Немає. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 12
                                       “проти” – 2
                              “утримались” –7
не взяли участь у голосуванні _– 1

Рішення не прийнято.

Міський голова :

Шановні депутати, для розгляду земельного питання слово надається
начальнику земельно-екологічного відділу виконкому міської ради
Тертичній О.А.  (Тертична О.А. ознайомила присутніх з проектом рішення).

Міський голова:

Шановні депутати, з метою встановлення місця розташування об’єктів
землеустрою, їхніх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що
використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, нам
необхідно провести інвентаризацію земельної ділянки, яка знаходиться в
постійному користуванні Одеської залізниці, цільове призначення для
обслуговування станції Помічна та виконати уточнюючий розрахунок
нормативної грошової оцінки даної земельної ділянки.  Проект рішення у вас є.
Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 758 ( додається ).

Міський голова :



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

Міський голова                                                                                   Антошик М.М.
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