
ПОМІЧНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л
тридцять сьомої сесії Помічнянської міської ради

восьмого скликання

м. Помічна                                                                              19 лютого 2020 року

Всього депутатів   - 26 депутатів
Були присутніми   - 23 депутати
Відсутні з поважних причин – 3 депутати

Міський голова:

     Добрий день шановні депутати !
     На сесії присутній 23 депутати. Кворум для проведення сесії є. Тридцять
сьома сесія міської ради оголошується відкритою.
     Звучить гімн.

      На 37-й сесії міської ради  пропонується розглянути наступні  питання :

1. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2019 рік.
 Інформація міського голови Антошика М.М.

      Доповідає начальник відділу фінансів, економіки та інвестицій Чіпегіна Т.В.

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2019 року № 797
«Про міський бюджет на 2020 рік».

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

3. Про затвердження загальної чисельності апарату виконавчого комітету
Помічнянської міської ради та її виконавчих органів.

Інформація міського голови Антошика М.М.

4. Про затвердження штатного розпису апарату виконкому міської ради.
Інформація міського голови Антошика М.М.

5. Про виготовлення печатки виконавчого комітету Помічнянської міської
ради.

Інформація міського голови Антошика М.М.
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6. Про затвердження соціальної програми забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків на період до 2022 року Помічнянської ОТГ.

Інформація міського голови Антошика М.М.

7. Про  внесення змін до Положення про призначення і виплату
одноразової грошової допомоги мешканцям Помічнянської громади, що мають
онкологічні захворювання.

Інформація міського голови Антошика М.М.

8. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканцю
м. Помічна Сохіну А.О. на лікування.

Інформація міського голови Антошика М.М.

9. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканцю
м. Помічна Шеремет В.В. на лікування дружини.

Інформація міського голови Антошика М.М.

10. Про затвердження перспективного плану роботи міської ради на
2020 рік.

Інформація міського голови Антошика М.М.

11. Про   визначення  мінімальної вартості  та затвердження методики
розрахунку місячної  орендної плати за один квадратний метр загальної площі
нерухомого майна фізичних осіб на території Помічнянської міської  ради  на
2020 рік.

Інформація міського голови Антошика М.М.

12. Про надання дозволу на продовження договору оренди приміщення
№ 3 по вул. Перемоги,  60б Марковій Н.В. для здійснення адвокатської
діяльності.

Інформація міського голови Антошика М.М.

13. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від
15.07.2019 року № 655.

Інформація міського голови Антошика М.М.

14. Про створення Комунальної установи «Централізована бухгалтерія»
Помічнянської міської ради Добровеличківського району Кіровоградської
області.

Інформація міського голови Антошика М.М.

15. Про  надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки



гр. Богданову В.Г.
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

3

16. Про  надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки
гр. Руденку В.В.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

17. Про  передачу земельної ділянки  на умовах оренди
гр. Кравченко К.А.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

18. Про  затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  в оренду шляхом продажу права оренди на конкурентних засадах
(земельних торгах) в м. Помічна  по вул. Перемоги (біля будинку № 87).

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

19. Про  затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  в оренду шляхом продажу права оренди на конкурентних засадах
(земельних торгах) в м. Помічна по пров. Гайдамацький (між сквером
Європейський та магазином по вул. Перемоги, 62).

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

20. Про  затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки  в оренду шляхом продажу права оренди на конкурентних засадах
(земельних торгах) в м. Помічна по пров. Гайдамацький (між сквером
Європейський та магазином по вул. Перемоги, 62).

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

21. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах).

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

22. Про затвердження переліку земельних ділянок, право оренди яких
підлягає продажу на земельних торгах.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

23. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Гололобовій Л.В.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

24. Про затвердження проєкту землеустрою та надання земельних ділянок
у власність гр.Голуб В.В.



Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

25. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Гриценку В.О.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
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26. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Добровольському О.О.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

27. Про  затвердження технічної документації щодо поділу земельної
ділянки  по вул. Ткаченка, 2 в с. Помічна.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

28. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Карману М.В.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

29. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Луданову В.Г.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

30. Про затвердження проєкту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Мальку М.Г.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

31. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Попадіну В.С.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

32. Про затвердження проєкту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Руденку О.В.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

33. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Тимченко Н.М. та гр. Тимченку Р.С.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

34. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Шатненко В.А.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.



35. Про  затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної
ділянки у власність гр. Щербині Ю.О.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

36. Про  затвердження проєкту землеустрою та передачу земельної
ділянки у власність гр. Янковському В.О.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
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37. Про  надання  дозволу на розроблення  проєкту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Андрусяк В.А.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

38. Про  надання  дозволу   на розроблення  проєкту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Зайкову С.Ю.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

39. Про  надання  дозволу   на розроблення  проєкту землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Іваненку В.О.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

40. Про  надання  дозволу на розроблення  проєкту землеустрою
щодо відведення  земельної  ділянки гр. Кармазенко О.С.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

41. Про  надання  дозволу на розроблення  проєкту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Козій І.В.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

42. Про  надання  дозволу   на розроблення  проєкту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Литвиненку О.А.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

43. Про  надання  дозволу  на розроблення  проєкту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Мельнику О.В.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

44. Про  надання  дозволу на розроблення  проєкту землеустрою
щодо відведення  земельної  ділянки гр. Ткаченку Д.В.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.



45. Про  надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража гр. Тягаєнку С.Л.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

46. Про  надання  дозволу  на розроблення  проєкту землеустрою   щодо
відведення  земельних  ділянок гр. Холявку В.А.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

47. Про  затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж
земельної ділянки в м. Помічна по вул. Перемоги, 62.

Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.
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48. Про розгляд клопотання ПрАТ «Кіровоградобленерго».
Інформація начальника земельно-екологічного відділу Тертичної О.А.

49. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Кравченко Н.І.

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 розгляд акту обстеження ремонту
приміщення КНП «Помічнянська міська лікарня»  та пропонується розглянути
його останнім питанням.

Зауваження, доповнення будуть? Немає. Ставлю запропонований порядок
денний тридцять сьомої сесії міської ради із 50 питань 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 звіт про виконання міського
бюджету за 2019 рік.



Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 23
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 1

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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.
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Результати голосування : “за” – 18
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 5
 не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 815 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати,  за   рахунок  залучення  вільних   залишків,    що
склалися по загальному фонду станом на 01.01.2020 року в сумі
1536365,20 грн. нам необхідно  збільшити видаткову частину загального фонду
на 1536360,20 грн. та внести зміни до видаткової частини загального фонду.
Необхідно передбачити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету
на виконання  міської  програми  профілактики  злочинності  і правопорушень
на  2020 рік в сумі 112000 грн. для Добровеличківського відділення поліції
Новоукраїнського відділу ГУНП в Кіровоградській області  ( на оплату послуг з
поточного   ремонту    приміщення   поліцейської   станції )   та  субвенцію
обласному бюджету Кіровоградської області в сумі 3000 грн. для
Територіального медичного об’єднання «Центр екстреної медичної допомоги та
медицини катастроф у Кіровоградській області». Тобто нам необхідно внести
зміни до рішення сесії міської ради від  21.12.2019 року №  797  «Про міський
бюджет на 2020 рік». Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 23
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 1



Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.

Міський голова :

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення будуть?
Немає. Прошу проголосувати «в цілому» з урахуванням змін та доповнень до
даного проєкту рішення.

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 3
 не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 816 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити загальну чисельність
апарату виконавчого комітету Помічнянської міської ради та її виконавчих
органів. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 23
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 1

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 15
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 8
 не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 817 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити штатний розпис апарату
виконавчого комітету Помічнянської міської  ради на 2020 рік.  Хто за даний
проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 23
                                       “проти” – 0



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

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 14
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 9
 не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 818 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, з метою належного надання адміністративних послуг
на території об’єднаної територіальної громади, нам необхідно виготовити
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печатку виконавчого комітету Помічнянської міської ради № 2. Хто за даний
проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 23
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 1

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 23
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 819 ( додається ).

Міський голова :



Шановні депутати нам необхідно затвердити соціальну програму
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2022
року Помічнянської ОТГ.  Хто за даний проект рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 23
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 1

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 23
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 820 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно внести зміни до Положення про
призначення і виплату одноразової грошової допомоги мешканцям
Помічнянської громади, що мають онкологічні захворювання, затвердженого
рішенням тридцять п’ятої сесії Помічнянської міської ради від 21.12.2019 року
№ 782 та викласти його в новій редакції. Хто за даний проект рішення «за
основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 2

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 821 ( додається )

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява Сохіна А.О. щодо
надання одноразової матеріальної допомоги на лікування онкологічної хвороби.
Хто за даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 23
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 1

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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.
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Результати голосування : “за” – 23
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 822 ( додається )

Міський голова :

Шановні  депутати до міської ради надійшла заява Шеремет В.В. щодо
надання одноразової матеріальної допомоги на лікування дружини Шеремет
Людмили  Вікторівни, 27.03.1955 року народження, яка хвора на цукровий
діабет, перенесла інсульт та ампутацію лівої ноги.  Хто за даний проект
рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 2

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.



Кожен депутат мав можливість 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” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 823( додається )

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити перспективний план
роботи Помічнянської міської ради на  2020 рік.  Хто за даний проект рішення
«за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 2

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.
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Міський голова :

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

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

Прийнято рішення № 824 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, з метою забезпечення надходжень до міського
бюджету, нам необхідно визначити мінімальний розмір місячної орендної
плати за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних
осіб на території Помічнянської міської ради та затвердити Методику



розрахунку  мінімального розміру місячної орендної плати за один квадратний
метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб на території
Помічнянської міської ради. Хто за даний проект рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 2

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 825 (додається).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява адвоката
Маркової Н.В. про надання дозволу на продовження договору оренди
приміщення комунальної власності Помічнянськщої об’єднаної територіальної
громади, розташованого по вул. Перемоги, 60б, яке перебуває на балансі
Помічнянського комбінату комунальних підприємств, для здійснення
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адвокатської діяльності. Хто за даний проект рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 2

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 826 (додається).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно внести змін та доповнення до рішення
двадцять сьомої сесії Помічнянської міської ради 8-го скликання від 15.07.2019
року № 655 «Про зняття з балансу КНП «Помічнянська міська лікарня»
приміщення поліклінічного відділення по вул. Перемоги, 89 та передачу його
на баланс відділу культури, туризму, молоді та спорту» та викласти його в
новій редакції. Проєкт рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 827 (додається).

Міський голова :

Шановні депутати, на ваш розгляд пропонується питання про утворення
Комунальну установу «Централізована бухгалтерія» Помічнянської міської
ради Добровеличківського району Кіровоградської області. Хто за даний
проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 2

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.
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Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 8
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 828 (додається).

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. Богданова В.Г.
про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки для будівництва і
обслуговування будівель торгівлі в м. Помічна по вул. Осипенко, 2д. Хто за
даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 2

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 829 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Руденка В.В.,
зареєстрованого в м. Помічна по пров. Герасимівський, 9/1,   про надання згоди
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на передачу в суборенду земельної ділянки для будівництва і обслуговування
будівель торгівлі в м. Помічна по вул. Осипенко, 2є.  Хто за даний проект
рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3



Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 830 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Кравченко К.А. про
передачу земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі в м. Помічна по вул. Енергетиків. Хто за даний проект
рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 1
   не взяли участь у голосуванні – 3

Прийнято рішення № 831 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду шляхом продажу права оренди на
конкурентних засадах (земельних торгах), для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі в м. Помічна по вул. Перемоги (біля будинку № 87). Хто за
даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:



Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
   не взяли участь у голосуванні – 3

Прийнято рішення № 832 ( додається ).

Міський голова :

 Шановні депутати, нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду шляхом продажу права оренди на
конкурентних засадах (земельних торгах), для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі в м. Помічна по пров. Гайдамацький (між сквером
Європейський та магазином по вул. Перемоги, 62). Хто за даний проект
рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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.
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Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 833 ( додається ).



Міський голова :

 Шановні депутати, нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду шляхом продажу права оренди на
конкурентних засадах (земельних торгах), для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі в м. Помічна по пров. Гайдамацький (між сквером
Європейський та магазином по вул. Перемоги, 62).  Хто за даний проект
рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 834 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для розміщення об’єктів альтернативної
енергетики для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій) для продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних
торгах) загальною площею 7,0200 га, за місцем розташування: Кіровоградська
область, Новоукраїнський район, за межами села Новопавлівка. Хто за даний
проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3
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Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 835 ( додається ).

Міський голова :

 Шановні депутати, нам необхідно затвердити перелік земельних ділянок,
право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних
торгах) у 2020 році. Хто за даний проект рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _–3

Прийнято рішення № 836 ( додається ).

Міський голова :

 Шановні депутати, до міської ради надійшла  заява
гр. Гололобової Л.В. про затвердження технічної документації 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. Небесної Сотні, 154. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Хто за даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _–3

Прийнято рішення № 837 ( додається ).

Міський голова :

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Голуб В.В. про
затвердження проєкту 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, 210. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проект рішення «за основу»
прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _–4

Прийнято рішення № 838 ( додається ).
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Міський голова :

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Гриценка В.О. про
затвердження технічної документації 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 пров. Небесної Сотні, 3-А. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проект рішення
«за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _–4

Прийнято рішення № 839 ( додається ).

Міський голова :

  Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Добровольського О.О. про затвердження технічної документації 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. Маяковського, 11. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Хто за даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.
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Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 840 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Журова І.В. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
поділу  земельної ділянки земель приватної власності для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в с. Помічна по вул. Ткаченка, 2. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проект рішення «за основу»
прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 841 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Кармана М.В. про затвердження технічної документації 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. Небесної Сотні, 137-А.
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Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний
проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 842 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Луданова В.Г. про затвердження технічної документації 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
пров. Гайдамацькому, 16. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Хто за даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 843 ( додається ).
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Міський голова :

           Шановні депутати,  до міської ради надійшла заява
гр. Малька М.Г. про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства у разі зміни цільового призначення за межами населеного пункту
колишньої Помічнянської сільської ради Новоукраїнського району
Кіровоградської області, розробленого ТОВ «БАЗИС-КОНЕКТ», як учаснику
АТО. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за
даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 844 ( додається ).

Міський голова :

           Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Попадіна В.С. про затвердження технічної документації 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. Лесі Українки, 53. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Хто за даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.
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Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 845 ( додається ).

Міський голова :

           Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Руденка О.В. про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства в с. Червоний Розділ по вул. Лесі Українки. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проект рішення
«за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 20
                                       “проти” – 0



                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 846 ( додається ).

Міський голова :

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
громадян Тимченко Н.М. та Тимченка Р.С. про затвердження технічної
документації 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. Хмельницького, 76. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Хто за даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 847 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Шатненко В.А. про затвердження технічної документації 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. Партизанська, 57. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Хто за даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4



Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 848 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Щербини Ю.О.  про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, 121, гараж  11-г.
Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний
проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 849 ( додається ).

Міський голова :



Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Янковського В.О.  про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Енергетиків, 6, гараж 9-г.
Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний
проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.
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Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 850 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Андрусяк В.А. про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для
ведення індивідуального садівництва  в м. Помічна по  вул. Героїв Крут, 80.
Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний
проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 851 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
учасника АТО гр. Зайкова С.Ю. про надання дозволу на розробку  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства за межами с. Новопавлівка.
Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Проєкт рішення
у вас є. Прошу проголосувати.
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Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 852 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
учасника АТО гр. Іваненка В.О. про надання дозволу на розробку  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом
безкоштовної передачі) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) в с. Червоний Розділ по
вул. Степова. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання.
Хто за даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 853 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Кармазенко О.С. про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі)
для ведення індивідуального садівництва в м. Помічна по вул. Небесної
Сотні, 125. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто
за даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4
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Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 854 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
учасника АТО гр. Козій І.В. про надання дозволу на розробку  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом
безкоштовної передачі) для індивідуального садівництва в с. Новопавлівка по
вул. Вишнева. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання.
Хто за даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21



                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 855 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
учасника АТО гр. Литвиненка О.А. про надання дозволу на розробку  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства  за межами  с. Новопавлівка.
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Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний
проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 856 ( додається ).



Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
учасника АТО гр. Мельника О.В. про надання дозволу на розробку  проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом
безкоштовної передачі) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) в с. Червоний Розділ по
вул. Степова. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання.
Хто за даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 857 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Ткаченка Д.В. про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для
ведення індивідуального садівництва  в м. Помічна, біля будинку № 161 по
вул. Хмельницького. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Хто за даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 0
                             “утримались” – 2
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 858 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Тягаєнка С.Л. про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Будівельників, біля будинку № 7.
Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний
проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.
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Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 859 ( додається ).

Міський голова :

           Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Холявка В.А. про надання дозволу на розробку  проєкту 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, 192. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Проєкт рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 860 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити звіт про експертну грошову
оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення, розташованої
в м. Помічна по вул. Перемоги, 62, що передана в оренду                              ТОВ
«Гриол» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Хто за даний
проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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.
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Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 861 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшло клопотання
ПрАТ «Кіровоградобленерго» про зменшення ставки орендної плати згідно
рішення сесії міської ради № 807 від 21.12.2019 року на земельні ділянки за
адресою: вул. Толстого, 27-33, 36-38 с. Помічна на 3%. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проект рішення
«за основу» прошу проголосувати:



Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 862 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Кравченко Н.І. про
затвердження технічної документації 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. Маліновського, 60. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проект рішення
«за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3
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Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 863 ( додається ).



Міський голова :

Шановні депутати, переходимо до розгляду питання внесеного головою
постійної депутатської комісії з питань забезпечення законності, правопорядку,
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян Луковського С.В. «Про
розгляд акту обстеження ремонту приміщення КНП «Помічнянська міська
лікарня». Пропонується звернутися до Управління служби безпеки України в
Кіровоградській області з приводу перевірки законності підписання  актів
виконаних робіт по капітальному ремонту поліклінічного відділення
комунального некомерційного підприємства «Помічнянська міська лікарня»
ТОВ «Науково-виробничого підприємства УкрСпецБудЕкспертиза». Хто за
даний проект рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Кожен депутат мав можливість 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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 3
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 864 ( додається ).
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Міський голова :

      Шановні депутати,  всі питання порядку денного сесії розглянуто.
Нагадую про необхідність подання декларації за 2019 рік з урахуванням

змін у законодавстві (Пам’ятка про декларування 2020 та Пам’ятка із
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів).

Які будуть зауваження, пропозиції щодо роботи сесії? Немає. Дозвольте
роботу тридцять сьомої сесії міської ради 8 скликання вважати закінченою.
Звучить гімн.



Міський голова                                                                     Микола АНТОШИК
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