
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 четвертої сесії Помічнянської міської ради

восьмого скликання

м. Помічна                                                                            03 грудня  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
четверта сесія міської ради оголошується відкритою.
     Звучить гімн.

      На 34-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» (відділ культури, ОСББ).

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник відділу фінансів, економіки та інвестицій
Чіпегіна Т.В.
2. Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет

участі)  Помічнянської ОТГ.
Інформація міського голови Антошика М.М.
3. Про надання згоди на безоплатне прийняття основних засобів до

комунальної власності Помічнянської ОТГ.
Інформація міського голови Антошика М.М.
4. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканці  м.

Помічна Бондаренко Г.О. на лікування.
Інформація міського голови Антошика М.М.
5. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканцю  м.

Помічна Копилову О.О. на лікування.
Інформація міського голови Антошика М.М.

mailto:pomichna_m_r@ukr.net


6. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканцю  м.
Помічна Сільвейстрову В.В. на лікування.

Інформація міського голови Антошика М.М.
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7. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки у
власність гр. Гавриленко А.А.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
8. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельних ділянок

у власність гр.Гавриленку С.С.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
9. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної

ділянки у власність гр. Гарбузюк А.Г.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
10. Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 575 від 20.03.2019

року.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
11. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельних ділянок

у власність гр.Максимець Н.М.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
12. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної

ділянки у власність гр. Стензі В.В.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
13. Про затвердження технічної  документації із землеустрою щодо

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та надання земельної ділянки у власність гр.Ткаченко О.М.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
14. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо

відведення  земельної  ділянки гр. Бондаренку В.В.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
15. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо

відведення  земельної ділянки гр. Лукачовій Л.Г.
16. Про  надання  дозволу  на розроблення  проекту землеустрою   щодо

відведення  земельної  ділянки гр. Лукачову О.В.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки в оренду ТДВ «Простор-1» в м. Помічна по
вул. Гагаріна, 56-з.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
18. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо

відведення  земельної  ділянки гр. Петренко І.А.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
19. Про  надання  дозволу  на розроблення  проекту землеустрою   щодо

відведення  земельної  ділянки гр.Стельмах К.І.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.



20. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Щербаковій О.О.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
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21. Про  надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки
гр. Лисенко Я.В.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
22. Про  резервування земельних ділянок для учасників АТО на території

Помічнянської міської ради.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

Міський голова :

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

денний тридцять четвертої 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 дохідної частини
загального фонду бюджету, в тому числі зменшити Субвенцію з місцевого
бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості освіти за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, на 182000 грн., та
збільшити Субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету на 8000 грн. 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” – 17
                                       “проти” – 0
                              “утримались” –3
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 759 (додається).



Міський голова:

Шановні депутати, з метою взаємодії Помічнянської міської ради та
мешканців громади щодо включення жителів, які постійно в ній проживають,
до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету розвитку Помічнянської
ОТГ, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для
вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості
діяльності  Помічнянської   міської  ради  та  її виконавчих органів, враховуючи
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пропозиції постійних депутатських комісій, нам необхідно затвердити
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Помічнянської
об’єднаної територіальної громади. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

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

Прийнято рішення № 760 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, враховуючи лист Кіровоградського регіонального
відділення Асоціації міст України від 25.10.2019 року № 189 щодо передачі
техніки, нам необхідно надати згоду на безоплатне прийняття основних засобів
(комунальної техніки) до комунальної власності територіальної громади міста
Помічна з комунальної власності територіальної громади м. Києва, що
обліковується на балансі КП «Київкомунсервіс» та КП «АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ». Проект рішення у вас є.
Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 761 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява Бондаренко Г.О. щодо
надання одноразової матеріальної допомоги на лікування онкологічної хвороби.
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 № 762 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява Копилова О.О. щодо
надання одноразової матеріальної допомоги на лікування онкологічної хвороби.
Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. 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 № 763 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява Сільвейстрова В.В.
щодо надання одноразової матеріальної допомоги на лікування (протезування).
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 № 764 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, для розгляду земельного питання слово надається
начальнику земельно-екологічного відділу виконкому 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 проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва за
адресою с. Помічна вул. Гагаріна, 166 гр. Гавриленко А.А.  Проект рішення у
вас є. Прошу проголосувати.



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

Прийнято рішення № 765 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та
для індивідуального садівництва в с. Помічна, вул. 166 гр Гавриленко С.С.
Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.
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Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 766 ( 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. Чкалова, 75 гр Гарбузюк А.Г. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

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

Прийнято рішення № 767 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Зінченка С.А. про
внесення змін до рішення сесії міської ради № 575 від 20.03.2019 року «Про
затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
гр. Зінченку С.А.», про уточнення площі земельної ділянки для ведення
особистого селянського господарства. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0



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

Прийнято рішення № 768 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та
для індивідуального садівництва в с. Новопавлівка по вул. Вишнева, 12
гр. Максимець Н.М. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 769 ( додається ).
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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. Перемоги, 71 гр. Стензі В.В. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

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

Прийнято рішення № 770 ( 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. Толстого, 60 гр. Ткаченко О.М. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

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

Прийнято рішення № 771 ( додається ).



Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Бондаренка В.В.
про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в  м. Помічна по вул. Бабкевича, 1а. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Депутат міської ради Бондаренко В.В. оголосив про наявний конфлікт
інтересів при розгляді даного питання, подав заяву та не брав участь у
голосуванні.

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

                                не взяли участь у голосуванні _– 1 (Бондаренко В.В.)
Прийнято рішення № 772 ( додається ).
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Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Лукачової Л.Г. про
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  у  власність  ( шляхом  безкоштовної  передачі )  для  індивідуального
садівництва в  с. Новопавлівка по вул. Вишнева, 11. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

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

Прийнято рішення № 773 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Лукачова О.В. про
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність (шляхом безкоштовної передачі) для індивідуального
садівництва в  с. Новопавлівка по вул. Вишнева, 11. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0



               участь у голосуванні _– 0
Прийнято рішення № 774 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшло клопотання
ТДВ «Простор-1» про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду під розміщення будівлі (столярного
цеху) в  м. Помічна по вул. Гагаріна, 56-з. Нам необхідно прийняти відповідне
рішення з даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 775 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Петренко І.А. про
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки   у   власність   для   ведення   особистого   селянського  господарства  в
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с. Помічна по вул. Толстого, 31. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з
даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 776 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Стельмах К.І. про
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  за
межами  с. Помічна. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 777 ( додається ).

Міський голова:



Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Щербакової О.О.
про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в  м. Помічна по вул. Перемоги, 10. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

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

Прийнято рішення № 778 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Лисенко Я.В. про
надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств
переробної, машинобудівної та іншої промисловості в м. Помічна по
вул. Гагаріна, 56-л. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.
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Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
               участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 779 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшли заяви учасників АТО про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для ведення особистого
селянського господарства на території старостинського округу сіл Помічна,
Червоний Розділ, Новопавлівка Помічнянської міської ради. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

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

Прийнято рішення № 780 ( додається ).

Міський голова :



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

Міський голова                                                                                   Антошик М.М.
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