
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 першої сесії Помічнянської міської ради

восьмого скликання

м. Помічна                                                                              20 вересня 2019 року

Всього депутатів  - 26 депутатів
Були присутніми  - 22 депутати
Відсутні з поважних причин - 4 депутати

Міський голова:

     Добрий день шановні депутати !
     На сесії присутні 22 депутати. Кворум для проведення сесії є. Тридцять
перша сесія міської ради оголошується відкритою.
     Звучить гімн.

      На 31-й сесії міської ради  пропонується розглянути наступні  питання :

1. Про  розгляд депутатського запиту депутата міської ради
Безпалька Ю.О.

Інформація міського голови Антошика М.М.

2. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 року № 459
«Про міський бюджет на 2019 рік».(кошти на капремонт лікарні).

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

3. Про затвердження раніше прийнятих розпоряджень міського голови.
Інформація секретаря ради Фідальго І.В.

4. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканці
м. Помічна Поберецькій О.М.

Інформація міського голови Антошика М.М.

mailto:pomichna_m_r@ukr.net


5. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканцю
м. Помічна Сагайдак О.В.

Інформація міського голови Антошика М.М.
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6. Про затвердження розміру плати за навчання та встановлення пільг по
оплаті за навчання учнів Помічнянської музичної школи на 2019-2020
навчальний рік.

Інформація міського голови Антошика М.М.

7. Про внесення змін до  Стратегії розвитку Помічнянської ОТГ на 2018-
2019 роки.

Інформація міського голови Антошика М.М.

8. Про утворення комітету з реалізації Стратегії розвитку Помічнянської
міської ради на 2019-2028 роки.

Інформація міського голови Антошика М.М.

9. Про затвердження Програми підвищення кваліфікації кадрів органів
місцевого самоврядування Помічнянської міської ради на 2019-2022 роки.

Інформація міського голови Антошика М.М.

10. Про затвердження Програми підтримки та розвитку молоді та
молодіжної політики Помічнянської об’єднаної територіальної громади на
2019-2022 роки «Агенти змін».

Інформація міського голови Антошика М.М.

11. Про затвердження міської програми інформатизації Помічнянської
міської ради на 2019 - 2022 роки.

Інформація міського голови Антошика М.М.

12. Про внесення змін до рішення сесії міської ради  від 08.02.2019 року
№ 531.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

13. Про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в
м. Помічна по вул. Перемоги, 62 ТОВ «Гріол».

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

14. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) із
земель колишнього КСП «Мир» Вихристенко В.М.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель в м.Помічна по вул. Енергетиків.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.



16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель по вул. Перемоги під розміщення парку (біля Скорботної
матері).

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель по вул. Перемоги під розміщення парку «Літнього».

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель по вул. Грушевського під розміщення парку.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель по вул. Перемоги під розміщення Скверу Небесної Сотні,
Скверу Афганців.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель по вул. Перемоги та вул. Перемоги, 64 під розміщення
Палацу культури та скверу Європейського.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель по вул. Перемоги, 91  під розміщення приміщення
міської ради.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель по вул. Січових Стрільців, 1.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

23. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земель за межами с. Помічна.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

24. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Бегезі П.А.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

25. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Богуславській А.А. та гр. Карамановій Н.О.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.



26. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Дорчинцю М.М.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

27. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Єричук М.М.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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28. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки та надання земельних ділянок у власність  гр.Журову І.В.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність гр.Івахнову П.А.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

30. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Кириченко Ю.В.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

31. Про  затвердження проекту землеустрою та передачу земельної
ділянки у власність гр. Кириченку Ю.В.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

32. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Кравченко В.В. та гр. Батурі Л.М.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

33. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Крижановському Б.М.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

34. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Лисенко Л.Ф.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

35. Про  затвердження технічної документації та передачу земельних
ділянок у власність гр. Лукачовій Г.Г.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

36. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Яндовичу В.М., гр. Яндович Н.М., гр. Яндович О.В., гр
Яндовичу В.В.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.



37. Про  затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної
ділянки в м. Помічна по вул. Героїв Крут, 51-а.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

38. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо
відведення  земельних  ділянок гр. Альохіну А.О.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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39. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо
відведення  земельних ділянок гр. Бойку О.В.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

40. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Гаращенку В.Я.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

41. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо
відведення  земельних  ділянок гр. Гашковій Ю.В.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

42. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Дінул М.А.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

43. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Огір Л.І.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

44. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Чирві О.М.

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

              Чи є які зауваження, зміни, доповнення до порядку денного?

Ставлю запропонований порядок денний 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, до міської ради надійшов депутатський запит депутата
міської ради Безпалька Ю.О. щодо ситуації, яка склалася у колективі
КНП «Помічнянський ЦПМСД». Пропонується направити даний депутатський
запит  заступнику міського голови з питань виконавчих органів ради (соціальна
сфера) Щербатюку А.С. для відповідного реагування з подальшим наданням
відповіді депутату міської ради. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.
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Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 685 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно збільшити дохідну частину
загального фонду міського бюджету на 1100000,00  грн., за рахунок коштів
субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на
підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету, внести зміни до видаткової частини загального фонду, до міської
комплексної програми профілактики злочинності і правопорушень на 2016-
2020 роки в частині фінансування. Також нам необхідно виділити субвенцію з
місцевого бюджету державному бюджету на : виконання  міської  програми
профілактики  злочинності  і правопорушень  на  2019 рік в сумі 80000 грн. для
Добровеличківського відділення поліції Новоукраїнського відділу ГУНП в
Кіровоградській області (на придбання будівельних матеріалів, меблів,
комп’ютерної техніки та  на оплату послуг з поточного  ремонту   приміщення
поліцейської станції); виділити субвенцію з місцевого бюджету
Добровеличківському районному бюджету в  6482  грн. на утримання
Добровеличківського РВК (для придбання капітального обладнання) та внести
зміни до видаткової частини спеціального фонду, тобто нам необхідно внести
зміни до рішення сесії міської ради від  21.12.2018 року №  459  «Про міський
бюджет на 2019 рік».  Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 2
                              “утримались” – 4
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 686 ( додається ).

Секретар  ради :



Шановні депутати, в період між сесіями було прийнято розпорядження
міського голови, яке підлягає затвердженню на сесії міської ради. Прошу вас
ознайомитися з даним розпорядженням (зачитує розпорядження). Проект
рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                      “проти” – 0
                            “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні – 2

Прийнято рішення № 687 ( додається ).
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Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява Поберецької О.М.
щодо надання одноразової матеріальної допомоги на лікування онкологічної
хвороби, нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Проект
рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні   – 2

Прийнято рішення № 688 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява Сагайдак О.В. щодо
надання одноразової матеріальної допомоги на лікування, нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 689 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити розмір плати за навчання та
встановити пільги  по оплаті за навчання в Помічнянській дитячій музичній
школі для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківської опіки та піклування,
дітей інвалідів, дітей з багатодітних сімей, дітей, батьки яких є учасниками



АТО, ООС та дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та
звільнити від 50% оплати за навчання в Помічнянській музичній школі дітей з
малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону
України «Про державну допомогу малозабезпеченим сім’ям», дітей з числа
переселенців зі сходу України. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 690 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити Стратегію розвитку
Помічнянської міської об’єднаної територіальної громади на 2019-2028 роки зі
змінами. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.
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Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 691 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно утворити Комітет з реалізації
Стратегії розвитку Помічнянської міської ради на 2019-2028 роки, затвердити
його склад та Положення про Комітет з реалізації Стратегії розвитку
Помічнянської міської ради на 2019-2028 роки. Проект рішення у вас є.
Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 692 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, з метою професійного зростання кадрового потенціалу
шляхом удосконалення системи навчання, урізноманітнення форм і методів
навчання та підвищення кваліфікації працівників сфери управління, нам
необхідно затвердити Програму підвищення кваліфікації кадрів органів
місцевого самоврядування Помічнянської міської ради на 2019-2022 роки.
Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21



                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 693 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити програму підтримки та
розвитку молоді та молодіжної політики Помічнянської об’єднаної
територіальної громади на 2019-2022 роки «Агенти змін».  Проект рішення у
вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 694 ( додається ).
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Міський голова:

Шановні депутати, з метою забезпечення збалансованого розвитку міста,
нам необхідно затвердити Програму інформатизації Помічнянської міської ради
на 2019-2022 роки. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 695 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, для розгляду земельних питань слово надається
начальнику земельно-екологічного відділу 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, на підставі роз’яснень щодо передачі в постійне
користування балансоутримувачам комунального майна, нам необхідно внести
зміни до пункту 2 рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання
Помічнянської міської ради від 08.02.2019 року № 531 «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель та передачу
земельної ділянки в постійне користування КЗ «Помічнянський міський центр



фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».  Проект рішення у вас є.
Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 696 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшло клопотання ТОВ «Гриол»
про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі в м. Помічна по вул. Перемоги, 62, що
перебуває в оренді. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 697 ( додається ).
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Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Вихристенко В.М.
про виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) із земель
колишнього КСП «Мир». Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 698 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо інвентаризації земель в м. Помічна по вул. Енергетиків.
Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 699 ( додається ).



Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо інвентаризації земель в м. Помічна по вул. Перемоги під
розміщення парку (біля Скорботної матері). Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

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

Прийнято рішення № 700 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо інвентаризації земель в м. Помічна по вул. Перемоги під
розміщення парку «Літнього». Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 701 ( додається ).
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Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо інвентаризації земель в м. Помічна по вул. Грушевського під
розміщення парку. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 702 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо інвентаризації земель в м. Помічна по вул. Перемоги під
розміщення Скверу Небесної Сотні та Скверу Афганців. Проект рішення
у вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 703 ( додається ).



Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо інвентаризації земель в м. Помічна по вул. Перемоги та
вул. Перемоги, 64 під розміщення Палацу культури та скверу Європейського.
Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 704 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо інвентаризації земель в м. Помічна по вул. Перемоги, 91  під
розміщення приміщення міської ради. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

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

Прийнято рішення № 705 ( додається ).
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Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо інвентаризації земель в м. Помічна по вул. Січових
Стрільців, 1 під розміщення Помічнянського ККП. Проект рішення у вас є.
Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 706 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо інвентаризації земель на території Помічнянської міської
ради за межами с. Помічна. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 20



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

Прийнято рішення № 707 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Помічна по
вул. Шевцової, 7 гр. Бегезі П.А. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 708 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Помічна по
пров. Першотравневому, 3 гр. Богуславській А.А. та Карамановій Н.О. Проект
рішення у вас є. Прошу проголосувати.
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Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 709 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в с Червоний Розділ по  вул. Лесі Українки, 21
гр. Дорчинцю М.М. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

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



Прийнято рішення № 710 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства в с. Новопавлівка гр. Єричук М.М.
Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 711 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки та надання 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. Ткаченка, 2 гр. Журову І.В. Проект рішення у
вас є. Прошу проголосувати.

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

Прийнято рішення № 712 ( 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) у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в с. Помічна
по вул. Набережна, 9 гр. Івахнову П.А. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 713 ( додається ).



Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Помічна по
вул. Вовченка, 53 гр. Кириченку Ю.В. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 714 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для
будівництва індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, 86А,
гараж 2-г гр. Кириченку Ю.В. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 715 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
( на  місцевості )   для   будівництва   і   обслуговування   житлового   будинку,
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Помічна по
вул. Небесної Сотні, 137 гр. Кравченко В.В. та Батурі Л.М. Проект рішення у
вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 716 ( додається ).

Міський голова:



Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Помічна по
вул. Хмельницького, 223 гр. Крижановському Б.М. Проект рішення у вас є.
Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 717 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Помічна по
вул. Небесної Сотні, 56 гр. Лисенко Л.Ф. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 718 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення
індивідуального садівництва в м. Помічна по вул. Небесної Сотні, 64
гр. Лукачовій Г.Г. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.
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Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 719 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі



(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в м. Помічна по
вул. Виноградна, 46 гр. Яндовичу В.М., Яндович Н.М., Яндович О.В.,
Яндовичу В.В. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 720 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, нам необхідно затвердити звіт про експертну грошову
оцінку земельної ділянки, що перебуває в комунальній власності, для
будівництва і обслуговування будівель торгівлі, в м. Помічна, вул. Героїв
Крут, 51-а та продати її Сажієнко П.І. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 721 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Альохіна А.О. про
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва в  м. Помічна по
вул. Гастелло, 4. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання.
Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 722 ( додається ).
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Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Бойка О.В. про
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд



(присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва в  м. Помічна по
вул. Суворова, 4. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 723 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Гаращенка В.Я. про
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для індивідуального
садівництва в  м. Помічна по вул. Чкалова, 16, у зв’язку із відсутністю будинку
на земельній ділянці. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 724 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Гашкової Ю.В. про
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва в  м. Помічна по
вул. Маліновського, 20. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 725 ( додається ).
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Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Дінул М.А. про
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної



ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі)   для індивідуального
садівництва в  м. Помічна по вул. Небесної Сотні, 137. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу
проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 726 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Огір Л.І. про
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність (шляхом безкоштовної передачі) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в  с. Червоний Розділ по  вул. Лесі Українки, 18. Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Проект рішення у
вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 727 ( додається ).

Міський голова:

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. гр. Чирви О.М. про
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)   в  м. Помічна по вул. Хмельницького, 183/16, у зв’язку із
відсутністю будинку на земельній ділянці. Нам необхідно прийняти відповідне
рішення з даного питання. Проект рішення у вас є. Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 728 ( додається ).
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Міський голова :



      Шановні депутати,  переходимо до розгляду різних питань.
До міської ради надійшло клопотання адміністрації Помічнянської

загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 2 та заява Тертичної Г.В. щодо
надання одноразової матеріальної допомоги на лікування Кулаковського
Віталія Юрійовича, 2008 року народження, який перебуває в обласній дитячій
лікарні в м. Кропивницький з діагнозом, який передбачає довготривале та
дорого вартісне лікування. Пропонується надати Тертичній Г.В., яка є бабусею
Кулаковського Віталія Юрійовича, 2008 року народження матеріальну
допомогу на лікування у розмірі 10 000 гривень. Хто за дану пропозицію прошу
проголосувати. Утримались. Проти. Немає? Прошу проголосувати.

Результати голосування : “за” – 18
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 5

Прийнято рішення № 729 ( додається ).

Міський голова :

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

Міський голова                                                                                   Антошик М.М.
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