
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
 п’ятої сесії Помічнянської міської ради

восьмого скликання

м. Помічна                                                                                 08 лютого 2021 року

Міський голова:

Добрий день, шановні депутати!
На сесії присутній  –  15 депутатів + 1 міський голова.
Кворум для проведення сесії є.

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

Засідання  п’ятої сесії Помічнянської  міської ради 8 скликання
оголошується відкритим.

      Звучить гімн.

Міський голова:

      На 5-й сесії міської ради  пропонується розглянути наступні питання :

1. Про  згоду на безоплатне прийняття  у комунальну власність
територіальних  громад, розташованих на території ліквідованого
Добровеличківського району КНП «Добровеличківська ЦРЛ»
Добровеличківської районної ради Кіровоградської області.

Інформація міського голови Антошика М.М.

2. Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2020 рік.
Інформація міського голови Антошика М.М.

          Доповідає спеціаліст з питань планування видатків галузей бюджетної
сфери фінансового відділу Чіпегіна Т.В.

3. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 року № 81
«Про бюджет Помічнянської міської територіальної громади на 2021 рік».

Інформація міського голови Антошика М.М.



          Доповідає спеціаліст з питань планування видатків галузей бюджетної
сфери фінансового відділу Чіпегіна Т.В.
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4. Про  затвердження раніше прийнятих рішень виконкому міської ради.
Інформація міського голови Антошика М.М.

5. Про внесення змін Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку
та додержання тиші в громадських місцях в місті Помічна, затверджених
рішенням Помічнянської міської ради від 19.03.2010 року № 647.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає заступник міського голови з питань виконавчих органів ради

(житлово-комунальна сфера) Хрущ І.В.

6. Про закріплення виборчих округів за депутатами міської ради.
Інформація секретаря міської ради Фідальго І.В.

Чи є які зауваження, зміни, доповнення до порядку денного? Зауваження,
доповнення 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 до міської ради надійшов лист директора
КНП «Добровеличківська ЦРЛ»  Гинькута П.В. від  01.02.2021 року № 53/01-16
про ініціювання безоплатної передачі КНП «Добровеличківська ЦРЛ»
Добровеличківської районної ради Кіровоградської області із спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Новоукраїнського району у комунальну
власність територіальних громад, розташованих на території ліквідованого
Добровеличківського району. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з
даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 16
                                       “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, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.
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Результати голосування : “за” – 16
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 123 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити звіт про виконання міського
бюджету за 2020 рік. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 12
                                       “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, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

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

Прийнято рішення № 124 ( додається ).

Міський голова :

Шановні  депутати,  за    рахунок   залучення   вільних    залишків,    що
склалися  по загальному фонду станом на 01.01.2021 року в сумі 6387089,13 грн.
нам необхідно збільшити видаткову частину загального фонду на 2300000 грн.,
внести  зміни  до  видаткової  частини  загального  та спеціального фондів
міського бюджету, тобто необхідно внести зміни до рішення сесії міської ради
від  23.12.2020 року №  81  «Про бюджет Помічнянської міської територіальної



громади на 2021 рік». Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 16
                                       “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.
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Міський голова :

Шановні депутати, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

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

Прийнято рішення № 125( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, в період між сесіями були прийняті рішення
виконкому міської ради, які підлягають затвердженню на сесії міської ради.
Прошу вас ознайомитися з даними рішеннями (зачитує  рішення). Хто за даний
проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 126 ( додається ).



Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно внести зміни до Правил благоустрою,
забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в громадських місцях в місті
Помічна, затверджених рішенням Помічнянської міської ради від 19.03.2010
року № 647. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 16
                                       “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, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

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

Прийнято рішення № 127( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно закріпити виборчі округи за депутатами
Помічнянської міської ради. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 16
                                       “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” – 16
                                       “проти” – 0



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

Прийнято рішення № 128 ( додається ).

Міський голова :

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

Звучить гімн.

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК
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