
ПОМІЧНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

М І С Ь К А   Р А Д А

П Р О Т О К О Л
 четвертої сесії Помічнянської міської ради

восьмого скликання

м. Помічна                                                                                 20 січня  2021 року

Міський голова:

Добрий день, шановні депутати!
На сесії присутній  –  20 депутатів + 1 міський голова.
Кворум для проведення сесії є.

     У кого яка думка щодо початку сесії? Розпочати. Хто за те, щоб розпочати
четверту сесію Помічнянської міської ради 8 скликання прошу проголосувати.
Проти ? Утримались ? Одноголосно.

Засідання  четвертої сесії Помічнянської  міської ради 8 скликання
оголошується відкритим.

      Звучить гімн.

Міський голова:

      На 4-й сесії міської ради  пропонується розглянути наступні питання :

1. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 17 та обрання
секретаря Помічнянської міської ради.

Пропозиція міського голови Антошика М.М.
Інформація голови лічильної комісії Яндовича В.М.

2. Про затвердження Програми надання одноразової матеріальної
допомоги жителям Помічнянської ОТГ на 2021 рік.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає заступник міського голови Щербатюк А.С.

3. Про внесення змін до програми відшкодування вартості проїзду хворим
з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території
Помічнянської ОТГ та отримують програмний гемодіаліз на 2021 рік.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає заступник міського голови Щербатюк А.С.
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4. Про преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної
допомоги міському голові у 2021 році.

Інформація голови постійної депутатської комісії з питань бюджету,
фінансів, соціального розвитку, інвестицій, побутового і торгівельного
обслуговування та громадського харчування Кучерявої Т.М.

5. Про затвердження Положення Комунальної установи «Центр надання
соціальних послуг населенню» Помічнянської міської ради.

Інформація міського голови Антошика М.М.

6. Про відкриття дитячого відділу в КЗ «Центральна бібліотека»
виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту

Яценко В.В.

7. Про направлення звернення до Міністерства культури та інформаційної
політики України щодо погодження злиття бібліотечних закладів.

  Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту

Яценко В.В.

8. Про надання матеріальної допомоги на лікування Сохіну А.О.
  Інформація міського голови Антошика М.М.
 Доповідає заступник міського голови Щербатюк А.С.

9. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Грущак М.Т.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

10. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Даценку О.В.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

11. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Казбановій Г.Д.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.



12. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Кобернюку М.П.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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13. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Орді П.М.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

14. Про  надання  дозволу   на розроблення  проєкту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки  гр. Ардашеву Д. В.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

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

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

16. Про  надання  дозволу   на розроблення  проєкту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки  гр. Лясковцю А.В.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

17. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Новаковському В.О.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

18. Про  надання  дозволу на розроблення  проєкту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Петровському С.С.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

19. Про  надання  дозволу на розроблення  проєкту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Пруденко О.С.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

20. Про  передачу земельної ділянки  на умовах оренди
ФОП Зайченко Н.М.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.



          21. Про припинення договору оренди землі з АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».
Інформація міського голови Антошика М.М.

          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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          22. Про  продаж права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)
на земельну ділянку  комунальної власності.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

          23. Про  продаж права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах)
на земельну ділянку  комунальної власності.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

24. Про  затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж
земельної ділянки в м. Помічна по вул. Осипенко, 2-м.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

25. Про  затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж
земельної ділянки в м. Помічна по вул. Енергетиків.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

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

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

Чи є які зауваження, зміни, доповнення до порядку денного?
Надійшла пропозиція від голови постійної комісії з питань прав людини,

законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики  та регламенту
Луковського С.В. щодо внесення до порядку денного питання «Про звернення
до Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів України та НКРЕКП з
протестом щодо підняття тарифів на електроенергію та комунальні послуги».
Пропонується розглянути дане питання останнім по порядку денному. Інші
пропозиції будуть? Немає?

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, нам необхідно обрати секретаря ради та затвердити
протокол лічильної комісії. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 18
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Міський голова :

Шановні депутати, відповідно до статей 26, 50 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», міський голова вносить на розгляд ради
пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради. Секретар ради
обирається з числа депутатів міської ради на строк повноважень ради, працює в
раді на постійній основі.

Згідно пункту 3 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», обов'язково проводиться таємне голосування по кандидатурі на посаду
секретаря ради.

Пропоную кандидатуру Фідальго Поррата Ірини Вікторівни на посаду
секретаря міської ради.

(Члени лічильної комісії перейшли в окрему кімнату для проведення
засідання комісії, виготовили бюлетені, підготували скриньку, провели
голосування ). Фідальго Поррата І.В. – депутат  міської ради, кандидат на
посаду секретаря міської ради  оголосила про можливий конфлікт інтересів, не
отримала бюлетень для голосування та не брала участі у таємному голосуванні.
(заява додається)

Слово надається депутату міської ради, голові лічильної комісії
Яндовичу В.М.

Яндович В.М. – депутат  міської ради, голова лічильної комісії

Шановні депутати, дозвольте мені ознайомити вас з протоколом № 17
лічильної комісії та оголосити результати виборів секретаря ради
(протокол по кандидатурі Фідальго Поррата І.В. додається).



Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити протокол лічильної комісії
№ 17 про обрання секретаря ради. Хто за даний проєкт рішення «в цілому»
прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 97  ( додається )
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Міський голова :

Шановні депутати, прошу Фідальго Поррата І.В. зайняти місце секретаря
для подальшого ведення сесії.

Продовжуємо роботу четвертої сесії і переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного.

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити програму надання
одноразової матеріальної допомоги жителям Помічнянської міської
територіальної громади на 2021 рік.  Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

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



Прийнято рішення № 98 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно внести зміни до Програми
відшкодування вартості проїзду хворим з хронічною нирковою недостатністю,
які проживають на території Помічнянської об’єднаної територіальної громади
та отримують програмний гемодіаліз на 2021 рік, затвердженої рішенням
третьої сесії міської ради 8-го скликання від 23.12.2020 року № 65 та викласти її
в новій редакції. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 0
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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 _– 1

Прийнято рішення № 99 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, переходимо до питання про  преміювання,
встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги міському голові у
2021 році. Я хочу повідомити, що не буду брати участь у голосуванні з даного
питання в зв’язку з конфліктом інтересів.

Секретар міської ради Фідальго І.В. наголосила, що дане питання вже
розглядалося на бюджетній сесії міської ради 23.12.2020 року, на якій депутати
міської ради не дійшли згоди щодо відсотків надбавки та премії міському
голові, рішення не набрало достатньої кількості голосів, тому сьогодні нам
необхідно прийняти рішення для можливості нарахування заробітної плати
міському голові в тому числі вже в січні поточного року.

Міський голова :



Шановні депутати нам необхідно на цій сесії прийняти рішення з даного
питання.  Хто за проєкт рішення з питання про  преміювання, встановлення
надбавок та надання матеріальної допомоги міському голові у 2021 році «за
основу» прошу проголосувати:

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

Міський голова :

Шановні депутати, по питанню про  преміювання, встановлення надбавок
та надання матеріальної допомоги міському голові у 2021 році слово надається
голові постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціального
розвитку, інвестицій, побутового і торгівельного обслуговування та
громадського харчування Кучерявій Т.М.
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Кучерява Т.М. – голова постійної депутатської комісії з питань бюджету,
фінансів, соціального розвитку, інвестицій, побутового і торгівельного
обслуговування та громадського харчування

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення по питанню про
преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги
міському голові у 2021 році. В проєкт рішення внесено:  встановити міському
голові надбавку в розмірі  25 % до посадового окладу з урахуванням надбавки за
ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років. Виплачувати
помісячно премію у розмірі 50 % та допомогу на оздоровлення в розмірі
посадового окладу та для вирішення соціально-побутових питань в розмірі
середньомісячної заробітної плати. Ми пропонуємо 25% надбавки та 25 %
премії.

Яндович В.М. –депутат міської ради, голова лічильної комісії

Шановні депутати, враховуючи розмір надбавок і премій, які встановлено
головам місцевих рад наших найближчих сусідніх громад, пропоную
встановити міському голові надбавку в розмірі  50 % до посадового окладу з
урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та
вислугу років та премію у розмірі 100 %.



Кучерява Т.М. – запропонувала провести по даному питанню рейтингове
голосування відповідно до статті 61 Регламенту Помічнянської міської ради,
затвердженого рішенням другої сесії міської ради від 10.12.2020 року № 23.

Міський голова :

Шановні депутати, хто за те, щоб провести рейтингове голосування по
питанню преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної
допомоги міському голові у 2021 році. Прошу проголосувати шляхом підняття
руки.

За результатами підрахунку голосів лічильної комісії:

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

                             не взяли участь у голосуванні _– 1 (Антошик М.М.)

Міський голова :

Шановні депутати, переходимо до рейтингового голосування по питанню
преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги
міському голові у 2021 році. На ваш розгляд виносяться проєкти рішень з
трьома альтернативними пропозиціями щодо розміру надбавки та премії
міському голові:
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1) встановити міському голові надбавку в розмірі  25 % до посадового
окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого
самоврядування та вислугу років. Виплачувати помісячно премію у розмірі
25 % ; (пропозиція депутата Кучерявої Т.М.)

2) встановити міському голові надбавку в розмірі  25 % до посадового
окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого
самоврядування та вислугу років. Виплачувати помісячно премію у розмірі
50 %; (запропонований проєкт рішення)

3) встановити міському голові надбавку в розмірі  50 % до посадового
окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого
самоврядування та вислугу років. Виплачувати помісячно премію у розмірі
100 %.(пропозиція депутата Яндовича В.М.)

Міський голова :

Шановні депутати, переходимо до рейтингового голосування та голосуємо
за проєкт рішення з першою пропозицією (тобто 25% надбавки та 25% премії).
Прошу проголосувати шляхом підняття руки.



За результатами підрахунку голосів лічильної комісії:

Результати голосування : “за” – 8
Міський голова :

Голосуємо за проєкт рішення з другою пропозицією (тобто 25% надбавки
та 50% премії). Прошу проголосувати шляхом підняття руки.

За результатами підрахунку голосів лічильної комісії:

Результати голосування : “за” – 0

Міський голова :

Голосуємо за проєкт рішення з третьою пропозицією (тобто 50% надбавки
та 100% премії). Прошу проголосувати шляхом підняття руки.

За результатами підрахунку голосів лічильної комісії:

Результати голосування : “за” – 11

                                                                     “утримались” – 1
                            не взяли участь у голосуванні _– 1 (Антошик М.М.)

Депутат Кучерява Т.М.   запропонувала внести в проєкт рішення
надбавку 50% та премію 100% та проголосувати за дане рішення «в цілому».

Міський голова виніс дану пропозицію на голосування «в цілому» за
допомогою електронної системи голосування.
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Результати голосування : “за” – 11
                                       “проти” – 6
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 3

Депутат Кучерява Т.М.   оголосила, що рішення не прийнято, в зв’язку з
тим, що рішення вважається прийнятим, якщо за нього  проголосує більше
половини депутатів від загального складу ради, тобто потрібно 12 голосів.

Секретар ради Фідальго І.В. повідомила, що відповідно до статті 61
Регламенту Помічнянської міської ради: «…Голосування з питань порядку
денного, а також інших питань, що вимагають вирішення радою, може бути
простим, рейтинговим, поіменним, таємним…».

Погодитись з депутатом Кучерявою Т.М. можливо у разі, якщо б
проводилось просте голосування, а враховуючи, що простим голосуванням
(20 голосів «за») було вирішено, що цей проєкт рішення буде прийматися



рейтинговим голосуванням, то відповідно до статті 61 Регламенту
Помічнянської міської ради, затвердженого рішенням другої сесії міської ради
від 10.12.2020 року № 23:

«…Рейтингове голосування проводиться для визначення найбільш
прийнятного рішення. Рейтинговим є голосування, при якому на голосування
вноситься кілька альтернативних пропозицій. При цьому прийнятою вважається
пропозиція (альтернатива), яка отримала більшість голосів “за” незалежно від
співвідношення до кількості осіб, які прийняли участь у голосуванні…»

Під час голосування більшість голосів «за» отримала третя пропозиція,
тобто 50% надбавки та 100% премії, тому вважаємо прийнятим проєкт рішення з
третьою пропозицією відповідно до рейтингового голосування за даний проєкт
рішення.

Також згідно цієї ж статті :
  «…Рейтингове голосування може застосовуватись за умови підтримки

не менш як половини депутатів ради…»
В нашому випадку за проєкт рішення з надбавкою 50% та премією 100%

проголосувало 11 депутатів, що є половиною від загального складу
депутатського корпусу.

Враховуючи, що відповідно до статті 68 Регламенту Помічнянської
міської ради:

«Рішення міської ради вважається прийнятим, якщо за нього подано
більшість голосів, від загального складу міської ради, крім особливих випадків,
передбачених законодавством та цим регламентом.»

Отже, коли ми проголосували за те, що проєкт рішення «Про
преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги
міському голові у 2021 році» будемо приймати рейтинговим голосуванням, цим
ми підтвердили особливий випадок (ст. 68 Регламенту), який викладений в
статті 61 Регламенту Помічнянської міської ради, тобто «…прийнятою
вважається пропозиція (альтернатива), яка отримала більшість голосів “за”…».
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Отже, рішення з даного питання  прийнято відповідно до процедури
рейтингового голосування, тобто Результати голосування наступні :

за першу пропозицію (тобто 25% надбавки та 25% премії):    “за” – 8

за другу пропозицію (тобто 25% надбавки та 50% премії) :    “за” – 0

за третю пропозицію (тобто 50% надбавки та 100% премії): “за” – 11

                                                                                        “утримались” – 1

          (Антошик М.М.) не взяли участь у голосуванні – 1
Прийнято рішення № 100 ( додається ).

Міський голова :



Шановні  депутати,  нам необхідно затвердити Положення Комунальної
установи «Центр надання соціальних послуг населенню» Помічнянської міської
ради. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

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” – 2
                                       “проти” – 6
                             “утримались” – 11
не взяли участь у голосуванні _– 2

Рішення не прийнято.

Міський голова :

Шановні депутати, надійшла пропозиція від голови постійної депутатської
комісії з питань охорони здоров’я та соціального захисту Корецької О.В., яка
запропонувала доопрацювати дане питання та розглянути його на наступній
сесії міської ради. Інші пропозиції будуть? Немає. Переходимо до розгляду
наступного питання.
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Міський голова :

Шановні  депутати,  з метою оптимізації роботи КЗ «Центральна
бібліотека» пропонується відкрити  дитячий відділ в Комунальному закладі
«Центральна бібліотека» виконавчого комітету Помічнянської міської ради. Хто
за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

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 _– 1

Прийнято рішення № 101( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно направити звернення від імені
депутатського корпусу Помічнянської міської ради до  Міністерства культури та
інформаційної політики України про злиття Комунального закладу
«Помічнянська міська дитяча бібліотека» з Комунальним закладом «Центральна
бібліотека»  виконавчого комітету Помічнянської міської ради. Хто за даний
проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

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 _– 0

Прийнято рішення № 102( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява Сохіна А.О. щодо
надання одноразової матеріальної допомоги на лікування онкологічного
захворювання. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання.
Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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



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 _– 0

Прийнято рішення № 103 ( 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. Грущак М.Т. 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. Вороного, 9. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 7
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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 _– 1

Прийнято рішення № 104 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Даценка О.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 пров. Виноградний, 20. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 18
                                       “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” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 105 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Казбанової Г.Д.
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
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обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в м. Помічна по вул. Затишна, 28. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:



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

Прийнято рішення № 106 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Кобернюка М.П.
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. Вороного, 3. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “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” – 20



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

Прийнято рішення № 107 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Орди П.М. 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. Чкалова, 14. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 108 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява учасника АТО
гр. Ардашева Д.В. 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. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

Прийнято рішення № 109 ( 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 для ведення особистого селянського
господарства за межами с. Новопавлівка. Нам необхідно прийняти відповідне
рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

Прийнято рішення № 110 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява учасника АТО
гр. Лясковця А.В. 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
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рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

Прийнято рішення № 111 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява учасника АТО
гр. Новаковського В.О. 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. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

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



не взяли участь у голосуванні _– 2
Прийнято рішення № 112 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява учасника АТО
гр. Петровського С.С. 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. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 113 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Пруденко О.С. про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для ведення індивідуального
садівництва  в м. Помічна, вул. Героїв Крут, 154. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 114 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява ФОП Зайченко Н.М.
про передачу земельної ділянки в оренду для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі в м. Помічна, Базарна площа, 38-А, на якій знаходиться
належний їй магазин. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 18
                                       “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” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 115 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшло клопотання АКБ
«ІНДУСТРІАЛБАНК» про  припинення договору оренди землі від 02.05.2019
року у зв’язку із продажем нежитлового приміщення. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:



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

Прийнято рішення № 116 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, враховуючи рішення міської ради від 02.10.2015 року
№ 1221 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду шляхом продажу права оренди на конкурентних засадах
(земельних торгах)» та інвестиційну привабливість земельної ділянки, нам
необхідно продати право оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) на
земельну ділянку по вул. Січових Стрільців, 1-г. Хто за даний проєкт рішення
«за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “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” – 12
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 1



не взяли участь у голосуванні _– 8
Прийнято рішення № 117 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, враховуючи рішення міської ради від 19.02.2020 року
№ 835  «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду шляхом продажу права оренди на конкурентних засадах
( земельних торгах )»  та  інвестиційну  привабливість  земельної  ділянки,  нам
необхідно продати право оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) на
земельну ділянку в с. Новопавлівка. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 18
                                       “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” – 2
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 118 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити звіт про експертну
грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення,
розташованої в м. Помічна по вул. Осипенко, 2-м, що передана в оренду
ФОП Василевській А.В.,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 119 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити звіт про експертну
грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення,
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розташованої в м. Помічна по вул. Енергетиків, що передана в оренду
ФОП Кравченко К.А.  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Хто
за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 120 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити перелік земельних ділянок,
право оренди яких підлягає продажу на конкурентних засадах (земельних
торгах) у 2021 році. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

Прийнято рішення № 121 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно схвалити звернення депутатів
Помічнянської міської ради 8 скликання до Президента України, Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
про висловлення протесту проти зростання цін на електроенергію та комунальні
послуги, а також висловити вимоги щодо врегулювання ситуації, яка склалася
на території Помічнянської територіальної громади.
Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 17
                                       “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 _– 1

Прийнято рішення № 122 ( додається ).



Міський голова :

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

Звучить гімн.

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК
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