
ПОМІЧНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

М І С Ь К А   Р А Д А

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

восьмого скликання

м. Помічна                                                                            05 лютого  2020 року

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

Міський голова:

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

      На 36-й сесії міської ради  пропонується розглянути одне питання :

1. Про надання згоди на добровільне приєднання територіальних громад
до об’єднаної територіальної громади.

Інформація міського голови Антошика М.М.

Міський голова :

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

денний тридцять шостої 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, на порядку денному розгляд одного питання. Проєкт
рішення про надання згоди на добровільне приєднання територіальних громад
до об’єднаної територіальної громади у вас є. Хто за прийняття
запропонованого проєкту рішення «за основу» прошу проголосувати.
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Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 0

Переходимо до обговорення.

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшли пропозиції
Малотимошівської та Малопомічнянської територіальних громад щодо
приєднання сіл Мала Тимошівка, Варварівка, селища Новоселівка
Малотимошівської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської
області та Мала Помічна, Ковалівка, Піддубне, Висоцьке Малопомічнянської
сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області до
Помічнянської міської об’єднаної територіальної громади Добровеличківського
району Кіровоградської області з центром у місті Помічна.

Малотимошівський сільський голова Поліщук Алла Антонівна
звернулась до депутатів Помічнянської міської ради з проханням підтримати
ініціативи громад Малотимошівської та Малопомічнянської сільських рад
приєднатися до вже створеної, успішної та перспективної Помічнянської ОТГ.
Розповіла про наміри, можливості і переваги для Малотимошівської та
Малопомічнянської громад приєднатися саме до Помічнянської ОТГ, хоча на
сьогоднішній день вони входять до Рівнянської ОТГ згідно перспективного
плану формування території громад Кіровоградської області.

Кожен з присутніх депутатів мав можливість задати питання адвокату
Кривонос Аліні Миколаївні, яка представляла інтереси Малотимошівської
громади, щодо  правомірності та законності розгляду винесеного на сесію
питання, а також сільському голові Поліщук Аллі Антонівні про стан розвитку
інфраструктури, наявність земель сільськогосподарського призначення,
питання бюджету сільських рад та ін., внести пропозиції та висловити власну
думку з даного питання.

Міський голова :

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення
будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

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



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

Прийнято рішення № 814
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Міський голова :

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

Міський голова                                                                    Микола АНТОШИК
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