
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 п’ятої сесії Помічнянської міської ради

восьмого скликання

м. Помічна                                                                              21 грудня 2019 року

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

Міський голова:

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

      На 35-й сесії міської ради  пропонується розглянути наступні  питання :

1. Про   затвердження   Комплексної програми підтримки учасників АТО,
ООС, членів їх сімей та членів  сімей загиблих – мешканців Помічнянської
ОТГ та Положення про  порядок   надання  грошової допомоги учасникам АТО,
ООС, членам їх сімей  та  членам сімей загиблих - мешканцям Помічнянської
громади на 2020 рік.

Інформація міського голови Антошика М.М.
2. Про  затвердження  міської програми та Положення щодо боротьби  з

онкологічними захворюваннями на 2020  рік.
Інформація міського голови Антошика М.М.
3. Про затвердження міської програми   боротьби   з патологічними

захворюваннями дітей віком до 1 року на 2020 рік.
Інформація міського голови Антошика М.М.
4. Про затвердження міської програми підтримки учасників ліквідації

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - мешканців Помічнянської громади на
2020 рік.

Інформація міського голови Антошика М.М.
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5. Про  затвердження програми  соціально-економічного розвитку
Помічнянської ОТГ на 2018 рік.

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

6. Про внесення змін до Програми підвищення кваліфікації кадрів
органів місцевого самоврядування Помічнянської міської ради на 2019-2022
роки.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник загального відділу Юрченко Т.С.
7. Про  організацію харчування окремих  категорій дітей та встановлення

вартості харчування одного діто-дня в дитячих садках.
Інформація міського голови Антошика М.М.
8. Про звільнення від батьківської плати за  харчування в дитячому

дошкільному закладі.
Інформація міського голови Антошика М.М.
9. Про  організацію харчування окремих  категорій дітей в

загальноосвітніх школах міста.
Інформація міського голови Антошика М.М.
10. Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за

пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету на 2020 рік.

Інформація міського голови Антошика М.М.
11. Про затвердження загальної чисельності апарату виконавчого

комітету Помічнянської міської ради та її виконавчих органів.
Інформація міського голови Антошика М.М.
12. Про затвердження штатного розпису міської ради.
Інформація міського голови Антошика М.М.
13. Про відміну дії рішень першої сесії міської ради від 21.11.2017 року

№ 26 та № 27.
Інформація міського голови Антошика М.М.
14. Про оплату праці міського голови.
Інформація секретаря міської ради Фідальго І.В.
15. Про затвердження Положення про преміювання, встановлення

надбавок  та надання матеріальної  допомоги працівникам апарату
Помічнянської міської ради та її виконавчих органів.

Інформація міського голови Антошика М.М.
16. Про  затвердження раніше прийнятих рішень виконкому міської ради.
Інформація міського голови  Антошика М.М.
17. Про  короткотермінові позики для покриття тимчасових касових

розривів загального фонду міського бюджету.
Інформація міського голови Антошика М.М.



18. Про розгляд питання щодо створення Комунальної установи
«Централізована бухгалтерія» Помічнянської міської ради Добровеличківського
району Кіровоградської області.

Інформація міського голови Антошика М.М.
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19. Про Помічнянський міський  бюджет на 2020  рік.
Інформація міського голови Антошика М.М.

Доповідає начальник відділу фінансів, економіки та інвестицій Чіпегіна Т.В.
20. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканці

м. Помічна Шишковій Л.Ф.
Інформація міського голови Антошика М.М.
21. Про зняття автомобіля марки ТК-СТRB-MД Citroen Berlingo

з балансу Помічнянської міської ради та передача на баланс КНП
«Помічнянська міська лікарня».

Інформація міського голови  Антошика М.М.
22. Про підтримку звернення приватних підприємців м. Помічна.
Інформація міського голови  Антошика М.М.
23. Про  затвердження детального плану території с. Помічна, в межах

номерів житлових будинків 27-33 та 36-38 по вул. Толстого орієнтовною
площею 0,3045 га для будівництва КТП-10/0,4.

Інформація міського голови  Антошика М.М.
24. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки для

городництва.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
25. Про затвердження проекту землеустрою та передачу земельної ділянки

в оренду ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс».
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
26. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельних ділянок

у власність гр.Бельмезі Н.В.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
27. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної

ділянки у власність гр. Гаращенку В.Я.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
28. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельних ділянок

у власність гр. Карачковському С.І.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
29. Про  затвердження проекту землеустрою та передачу в оренду

земельних ділянок ПрАТ «Кіровоградобленерго»
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
30. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельних ділянок

у власність гр.Тарнавській І.В.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
31. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою  щодо

відведення земельних ділянок гр. Дорожанському В.П.



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

відведення  земельної  ділянки гр. Дядюрі В.П.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
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33. Про  передачу земельної ділянки  на умовах оренди ТОВ
«Агрокомтрейд-Альянс».

 Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
34. Про  передачу земельної ділянки  на умовах оренди гр. Вовненку О.П.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

Міський голова :

Чи є які зауваження, зміни, доповнення до порядку денного?
Шановні  депутати,  надійшла  пропозиція  від  голови  постійної

депутатської комісії з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони
прав, свобод і законних інтересів громадян Луковського С.В. щодо включення
до порядку денного  питання  «Про звернення до Управління Східного офісу
Держаудитслужби в Кіровоградській області» та пропонується розглянути його
останнім питанням.

Зауваження, доповнення будуть? Немає. Ставлю запропонований порядок
денний тридцять п’ятої сесії міської ради 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 затвердити Комплексну програму
підтримки учасників антитерористичної операції, учасників операції
об’єднаних  сил, членів їх сімей та членів сімей загиблих - мешканців
Помічнянської громади на 2020 рік та Положення про порядок надання
грошової  допомоги учасникам антитерористичної операції, учасникам операції
об’єднаних  сил, членам їх сімей та членам сімей загиблих – мешканців
Помічнянської громади на 2020 рік. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0



 не взяли участь у голосуванні _– 0
Прийнято рішення № 781 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити Програму  боротьби з
онкологічними захворюваннями на 2020 рік. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

5

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 782 ( додається ).

Міський голова :

         Шановні депутати, нам необхідно затвердити міську програму боротьби з
патологічними захворюваннями дітей віком до 1 року  та Положення про
призначення і виплату одноразової матеріальної допомоги дітям віком до
1 року, що мають патологічні захворювання на 2020 рік. Проект рішення у
вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 783 ( додається ).

Міський голова :

         Шановні депутати, нам необхідно затвердити міську  програму підтримки
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС - мешканців
Помічнянської громади на 2020 рік. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 784 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити Програму соціально-
економічного  розвитку Помічнянської об’єднаної територіальної громади на
2020 рік.  Пропоную  прийняти дану програму за основу, а в разі виникнення
зауважень чи доповнень до програми соціально-економічного розвитку громади



ми будемо мати можливість вносити зміни на  чергових засіданнях міської
ради. Інші пропозиції будуть? Ні. Тоді є пропозиція затвердити програму
соціально-економічного розвитку Помічнянської об’єднаної територіальної
громади на 2020 рік. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 3
 не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 785 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно внести зміни до Програми підвищення
кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування Помічнянської міської
ради на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням тридцять першої сесії міської
ради 8-го скликання від 20.09.2019 року № 693 та викласти в новій редакції.
Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 786 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно вирішити питання організації
харчування окремих категорій дітей та встановити вартість харчування одного
діто-дня  і вирішити питання надання пільг по оплаті за перебування дітей у
дитячих садках,  визначити вартість  харчування і надати пільги категоріям
дітей,  передбачені чинним законодавством. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 787 ( додається )

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно розглянути питання щодо звільнення
від батьківської плати за харчування в міських дитячих дошкільних навчальних
закладах  дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи, дітей інвалідів,
дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки та піклування. Проект
рішення у вас є. Прошу проголосувати.



Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 788 ( додається )

Міський голова :

Шановні    депутати,    нам    необхідно звільнити   від    плати    за
харчування   в   загальноосвітніх школах міста дітей-інвалідів, дітей-сиріт,
дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей з малозабезпечених
сімей, дітей потерпілих від Чорнобильської катастрофи та дітей, батьки яких є
учасниками АТО, ООС.  Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.
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Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 789 ( додається )

Міський голова:

Шановні депутати, з метою забезпечення перевезення пільгових категорій
населення Помічнянської громади залізничним транспортом приміського
сполучення, нам необхідно затвердити Порядок здійснення компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному
транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету у 2020
році.  Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 790 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити загальну чисельність
апарату виконавчого комітету Помічнянської міської ради та його структурних
підрозділів. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 8
                                       “проти” – 2

                              “утримались” – 11
 не взяли участь у голосуванні _– 1

Рішення не прийнято.

Міський голова :



Шановні депутати, нам необхідно затвердити штатний розпис апарату
виконавчого комітету Помічнянської міської  ради на 2020 рік. Проект рішення
у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 8
                                       “проти” – 2

                              “утримались” – 11
 не взяли участь у голосуванні _– 1

Рішення не прийнято.

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно відмінити дію рішень першої сесії
Помічнянської міської ради восьмого скликання від 21.11.2017 року № 26 «Про
оплату праці міського голови» та  № 27 «Про оплату праці заступників міського
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голови з питань діяльності виконавчих органів ради». Проект рішення у вас є.
Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 2
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 791 (додається).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно встановити міському голові надбавку
в   розмірі   50 %   до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг
посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років.
           Виплачувати помісячно премію у розмірі 25 %.
          Виплачувати допомогу на оздоровлення та для вирішення соціально-
побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Розміри виплат, встановлених цим рішенням діють до закінчення
повноважень міської ради та змінюються в разі зміни чинного законодавства.
Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 16
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 4
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 792 (додається).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити Положення про
преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги
працівникам апарату Помічнянської міської ради та її виконавчих органів.



Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.
Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 1
                             “утримались” – 2
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 793 (додається).

Міський голова :

Шановні депутати, в період між сесіями було прийнято рішення
виконавчого комітету міської ради від 28 листопада 2019 року № 107, яке
підлягає затвердженню на сесії міської ради. Прошу вас ознайомитися з даним
рішенням (зачитує  рішення). Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 20
                                      “проти” – 0
                            “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні – 2

Прийнято рішення № 794 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення про дозвіл на
отримання короткотермінових позичок для покриття тимчасових касових
розривів загального фонду міського бюджету. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 1
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 795 ( додається )

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшло депутатське звернення
депутата міської ради Кучерявої Т.М. щодо створення Комунальної установи
«Централізованої бухгалтерії» Помічнянської міської ради
Добровеличківського району Кіровоградської області. Пропонується винести
дане питання на розгляд  постійних  депутатських комісій міської ради з питань
бюджету, фінансів, соціального розвитку, цін, побутового і торгівельного
обслуговування та громадського харчування, з питань  освіти, культури, молоді
та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту з подальшим наданням
пропозицій на сесію міської ради. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 1



не взяли участь у голосуванні _– 2
Прийнято рішення № 796 ( додається )

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити Помічнянський міський
бюджет на 2019 рік. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 797 (додається).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради з заявою звернулася
гр. Шишкова Л.Ф. щодо надання одноразової матеріальної допомоги на
лікування доньки Заїки Марії Володимирівни, 24.04.2008 року народження,  яка
перенесла онкологічне захворювання. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.
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Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 798 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшло КНП «Помічнянська міська
лікарня» щодо передачі їм автомобіля марки ТК-СТRB-MД Citroen Berlingo,
який перебуває на балансі Помічнянської міської ради. Проект рішення у вас є.
Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 799 ( додається ).

Міський голова :



           Шановні депутати, нам необхідно підтримати звернення приватних
підприємців міста Помічна до Президента України щодо скасування законів
128-ІХ про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»
та 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації
розрахунків у сфері торгівлі і послуг».  Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                      “проти” – 0
                            “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 800 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити містобудівну документацію
«Детальний план території с. Помічна, в межах номерів житлових будинків
27-33 та 36-38 по вул. Толстого орієнтовною площею 0,3045 га, для
будівництва КТП-10/0,4». Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                      “проти” – 0
                            “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 801 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, для розгляду земельних питань 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, до міської ради надійшла заява гр. Арделян О.О. про
внесення змін до договору оренди землі в частині заміни сторін, на земельній
ділянці для городництва. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0



 не взяли участь у голосуванні _– 3
Прийнято рішення № 802 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити ТОВ «Агрокомтрейд-
Альянс» проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по
вул. Гагаріна, 56-в в м. Помічна. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 18
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 1
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 803 ( 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 ведення особистого селянського господарства в с. Новопавлівка по
вул. Похитонова, 21а  гр. Бельмезі Н.В. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
   не взяли участь у голосуванні – 3

Прийнято рішення № 804 ( 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. Синицького, 14 гр. Гаращенку В.Я. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
   не взяли участь у голосуванні – 3

Прийнято рішення № 805 ( додається ).

Міський голова :



Шановні депутати, нам необхідно затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) в
м. Помічна по вул. Маліновського, 62 гр. Карачковському С. І.  Проект рішення
у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 806 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної
та теплової енергії за адресою вул. Толстого 27-33, 36-38, с. Помічна,
Новоукраїнського району, Кіровоградської області ПрАТ
«Кіровоградобленерго».  Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 807 ( 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 ведення особистого селянського господарства в с. Помічна по
вул. Гагаріна, 124  гр. Тарнавській І.В. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.
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Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 808 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла  заява
гр. Дорожанського В.П. про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність (шляхом безкоштовної
передачі) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського
господарства в  с. Помічна по  вул. Гагаріна, 207а. 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 _–3

Прийнято рішення № 809 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Дядюри В.П. про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства  в  с. Помічна по вул. Гагаріна, 140. 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 _–3

Прийнято рішення № 810 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшло клопотання
ТОВ «Агрокомтрейд-Альянс» про передачу земельної ділянки в оренду для
розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в
м. Помічна по вул. Гагаріна, 66-д. 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 _–3

Прийнято рішення № 811 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Вовненка О.П. про
передачу земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури
(виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання,
очищення та розподілення води)  за межами с. Помічна по вул. Гагаріна, 105-а.
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 _–3

Прийнято рішення № 812 ( додається ).

Міський голова :

  Шановні депутати,   переходимо до розгляду пропозиції  голови
постійної депутатської комісії з питань забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян Луковського С.В. щодо
питання  «Про звернення до Управління Східного офісу Держаудитслужби в
Кіровоградській області».

Слово надається депутату міської ради, голові постійної депутатської
комісії з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і
законних інтересів громадян Луковському С.В.

Луковський С.В. – депутат Помічнянської міської ради,  голова
                                   постійної депутатської комісії з питань забезпечення
                                   законності, правопорядку, охорони прав, свобод
                                   і законних інтересів громадян

Шановні депутати, у зв’язку із неодноразовими зверненнями мешканців
Помічнянської ОТГ до депутатів зі скаргами, пропозиціями на недобросовісне
виконання своїх обов’язків та порушення, на їх думку, фінансової дисципліни
посадовими особами Помічнянської міської ради, виникненням протиріч між
депутатами та  Помічнянським міським головою, керівниками відділів
виконавчого комітету Помічнянської міської ради щодо вибору виконавця робіт
з ремонту доріг та якості виконання цих робіт, забезпечення навчальних
закладів паливом, продуктами харчування, побутовими товарами, та з метою
встановлення істини,  нам необхідно звернутися до Управління Східного офісу
Держаудитслужби в Кіровоградській області з проханням провести перевірку
фінансово-господарської діяльності міської ради та її структурних підрозділів.

15

Міський голова :

Шановні депутати, інші пропозиції будуть? Немає. Проект рішення у
вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 813 ( додається ).



Міський голова :

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

Міський голова                                                                    Микола АНТОШИК
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