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

восьмого скликання

м. Помічна                                                                        25 листопада  2020 року

Згідно статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
першу сесію відкриває і веде голова Помічнянської міської територіальної
виборчої комісії  Попадін Людмила Вікторівна.

Голова міської територіальної виборчої комісії

       Шановні присутні, на  першу  сесію міської ради восьмого скликання
запрошувались депутати міської ради минулого скликання та новообрані
депутати міської ради.

            За списком депутатів 8 скликання – 22 депутати.
         Присутній  –  21 депутат + 1 міський голова

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

Засідання  першої сесії Помічнянської  міської ради 8 скликання
оголошується відкритим.

      Звучить гімн.

Інформація голови Помічнянської міської територіальної виборчої комісії
про підсумки вибрів депутатів Помічнянської міської ради та Помічнянського
міського голови і визнання їх повноважень (додається) (рішення  1, 2).

Продовжує вести першу сесію міської ради восьмого скликання міський
голова  Антошик М.М.

Міський голова  Антошик Микола Миколайович привітав новообраних
депутатів міської ради та продовжив роботу першої сесії міської ради восьмого
скликання.

mailto:pomichna_m_r@ukr.net


2

Міський голова:

      На 1-й сесії міської ради  пропонується розглянути наступні питання :

 1. Про початок повноважень депутатів Помічнянської міської ради.
Інформація голови міської територіальної виборчої комісії Попадін Л.В.

2. Про початок повноважень Помічнянського міського голови.
Інформація голови міської територіальної виборчої комісії Попадін Л.В.

3. Про утворення лічильної комісії Помічнянської міської ради.
Пропозиція міського голови Антошика М.М.

4. Про затвердження протоколу лічильної комісії Помічнянської міської
ради № 1 про обрання голови, секретаря та членів лічильної комісії.

Інформація голови лічильної комісії Яндовича В.М.

5. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 2, 3 та обрання
секретаря Помічнянської міської ради.

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

6. Про утворення постійних комісій Помічнянської міської ради.
Пропозиція міського голови Антошика М.М.

7. Про затвердження складу постійних комісій міської ради і обрання
голів.

Пропозиція міського голови Антошика М.М.

8. Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів.

Інформація міського голови Антошика М.М.

9. Про затвердження штатного розпису апарату виконкому міської ради на
2021 рік.

Інформація міського голови Антошика М.М.

10. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 4  та обрання
заступника Помічнянського міського голови  з питань діяльності виконавчих
органів ради (соціальна сфера).

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



11. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 5   та обрання
заступника Помічнянського міського голови  з питань діяльності виконавчих
органів ради (житлово-комунальна сфера).
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Пропозиція міського голови Антошика М.М.
Інформація голови лічильної комісії Яндовича В.М.

12. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 6 та обрання
керуючого справами (секретаря) виконкому Помічнянської міської ради.

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

13. Про утворення виконавчого комітету міської ради.
Пропозиція міського голови Антошика М.М.

14. Про затвердження персонального складу виконавчого комітету
міської ради.

Пропозиція міського голови Антошика М.М.

15. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 7 та обрання
старости старостинського округу Помічнянської ОТГ.

Пропозиція міського голови Антошика М.М.

16. Про оплату праці міського голови.
Інформація голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
соціального розвитку, інвестицій, побутового і торгівельного
обслуговування та  громадського харчування Кучерявої Т.М.

17.  Про затвердження Положення  про Службу у справах дітей
виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

Інформація міського голови Антошика М.М.

18. Про створення фінансового відділу Помічнянської міської ради та
затвердження Положення про нього.

Інформація міського голови Антошика М.М.

19. Про затвердження раніше прийнятих розпоряджень міського голови
та рішень виконкому міської ради.

Інформація міського голови Антошика М.М.

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

Інформація міського голови Антошика М.М.



Доповідає начальник фінансового відділу на інвестицій Чіпегіна Т.В.

Чи є які зауваження, зміни, доповнення до порядку денного?
Надійшла пропозиція від депутата міської ради Кучерявої Т.М., яка

запропонувала зняти з розгляду порядку денного наступні питання :
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8. Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів.

9. Про затвердження штатного розпису апарату виконкому міської ради на
2021 рік.

17. Про затвердження Положення  про Службу у справах дітей
виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

 18. Про створення фінансового відділу Помічнянської міської ради та
затвердження Положення про нього.

Пропонується перенести дані питання на розгляд наступної сесії міської
ради. Інші пропозиції будуть? Немає? Ставлю запропонований порядок денний
сесії без 8, 9, 17 та 18 питань на голосування. Прошу проголосувати.
Одноголосно. Переходимо до розгляду порядку денного.

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.

Для обрання секретаря ради необхідно створити лічильну комісію. У кого
будуть які пропозиції?

Надійшла пропозиція утворити лічильну комісію у складі 4-х чоловік, а
саме: Баранова Світлана Леонідівна, Болтян Сергій Іванович, Луковський
Сергій Васильович та Яндович Володимир Миколайович.

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

Результати голосування : “за” – 22
                                       “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. Хто за пропозицію, щоб утворити лічильну комісію у такому
складі прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.
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Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 1
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 3 ( додається ).

Міський голова :

Лічильна комісія повинна провести своє перше засідання. Виготовити
бюлетені для голосування, провести голосування і оголосити протокол
результатів голосування.

(Члени лічильної комісії перейшли в окрему кімнату для проведення
першого засідання комісії, виготовили бюлетені, підготували скриньку, провели
голосування ).

Міський голова :

Слово надається депутату міської ради  Яндовичу В.М.

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

Шановні депутати, дозвольте мені оголосити протокол № 1 лічильної
комісії  про обрання голови та членів лічильної комісії (протокол № 1
додається).

Міський голова :

Шановні депутати, ви ознайомилися з протоколом № 1 лічильної комісії,
які будуть пропозиції. Затвердити? Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 22
                                       “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” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 4 ( додається )
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Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно обрати секретаря ради та затвердити
протокол лічильної комісії. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

Міський голова :

Шановні депутати, 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 № 2
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
№ 2 про обрання секретаря ради. Хто за даний проєкт рішення «в цілому»
прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 5  ( додається )

Міський голова :

Слово надається депутату міської ради Луковському С.В.
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Луковський С.В. – депутат міської ради

Шановні депутати, згідно пункту 2 статті 50 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» «1. … Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради
може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального
складу відповідної ради у разі, якщо:  … 2) рада не підтримала кандидатуру на
посаду секретаря ради, запропоновану відповідним сільським, селищним,
міським головою;…». Тому, просимо винести на розгляд сесії кандидатуру
депутата Помічнянської міської ради 8-го скликання Кучерявої Т.М. на посаду
секретаря ради – відповідно до депутатського звернення від 25.11.2020 року за
підписом 12 депутатів.

Міський голова :

Шановні депутати, враховуючи депутатське звернення пропоную
кандидатуру Кучерявої Тетяни Миколаївни на посаду секретаря міської ради,
тобто нам необхідно затвердити протокол № 3 лічильної комісії по виборам
секретаря ради. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

 (Члени лічильної комісії перейшли в окрему кімнату для проведення
засідання комісії, виготовили бюлетені, підготували скриньку, провели
голосування). Кучерява Т.М.– 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.



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 № 3
лічильної комісії та оголосити результати виборів секретаря ради
(протокол по кандидатурі Кучерявої Т.М. додається).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити протокол лічильної комісії
№ 3 про обрання секретаря ради. Хто за даний проєкт рішення «в цілому»
прошу проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 6  ( додається )

Міський голова :

Шановні депутати, для подальшого ведення сесії нам необхідно обрати з
числа депутатів особу, яка буде вести протокол засідання першої сесії.

Пропоную кандидатуру Фідальго Поррата Ірини Вікторівни. Інші
пропозиції будуть? Немає?  Прошу депутата міської ради Фідальго Поррата І.В.
зайняти місце секретаря для подальшого ведення сесії.

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

Міський голова :

Шановні депутати, відповідно до затвердженого порядку денного нам
необхідно утворити постійні депутатські комісії міської ради. Є пропозиція
утворити 5 наступних комісій міської ради :

- з питань прав людини, законності, правопорядку, депутатської
діяльності, етики  та регламенту;

- з питань бюджету, фінансів, соціального розвитку, інвестицій,



побутового і торгівельного обслуговування та  громадського харчування;
- з питань будівництва, житлово-комунального господарства,

благоустрою, комунальної власності,  транспорту, зв'язку та земельних
відносин;

- з питань освіти, культури, молоді та спорту;
- з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення.

Хто за те, щоб утворити  5  постійних комісій міської ради, прошу
проголосувати за даний проєкт рішення «за основу» :

Результати голосування : “за” – 22
                                       “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, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення
будуть? Немає. Хто за пропозицію, щоб утворити 5 постійних комісій у такому
складі прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

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

Прийнято рішення № 7 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити склад постійних
депутатських комісій міської ради та обрати голів цих комісій. Проект рішення
у вас є. Прошу проголосувати за даний проєкт рішення «за основу» :

Результати голосування : “за” – 21
                                       “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. Хто за пропозицію, щоб затвердити склад постійних
депутатських комісій міської ради та обрати голів цих комісій, прошу
проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

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

Прийнято рішення № 8 ( додається )

Міський голова :

Шановні депутати, пропоную на посаду заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради (соціальна сфера) Щербатюка
Артема Сергійовича. (Члени лічильної комісії перейшли в окрему кімнату для
проведення засідання комісії, виготовили бюлетені, підготували скриньку,
провели голосування ).
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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 № 4
лічильної комісії та оголосити  результати голосування по кандидатурі
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
(протокол додається).

Міський голова :

Шановні депутати, ви ознайомилися з протоколом № 4 лічильної комісії
про результати голосування по кандидатурі заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, які будуть пропозиції. Затвердити?  Хто за
даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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



Міський голова :

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

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

Прийнято рішення № 9  ( додається )

Міський голова :

Шановні депутати, відповідно до статей 26, 51 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»  та статті 10 Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування», заступники міського голови обираються на
посаду за пропозицією міського голови. Тому я пропоную на посаду заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради (житлово-
комунальна сфера) Хрущ Ірину Валентинівну. (Члени лічильної комісії
перейшли в окрему кімнату для проведення засідання комісії, виготовили
бюлетені, підготували скриньку, провели голосування ).

Слово надається  депутату міської ради, голові лічильної комісії
Яндовичу В.М.
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Яндович В.М. – депутат  міської ради, голова лічильної комісії

Шановні депутати, дозвольте мені ознайомити вас з протоколом № 5
лічильної комісії та оголосити  результати голосування по кандидатурі
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
(протокол додається).

Міський голова :

Шановні депутати, ви ознайомилися з протоколом № 5 лічильної комісії
про результати голосування по кандидатурі заступника міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради, які будуть пропозиції. Затвердити?  Хто за
даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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



Міський голова :

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

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

Прийнято рішення № 10  ( додається )

Міський голова :

Шановні депутати, на посаду керуючого справами (секретаря) виконкому
міської ради пропоную кандидатуру Рудої Марини Леонідівни. (Члени лічильної
комісії перейшли в окрему кімнату для проведення засідання комісії,
виготовили бюлетені, підготували скриньку, провели голосування ).

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

Яндович В.М. –  голова лічильної комісії

Шановні депутати, дозвольте мені ознайомити вас з протоколом № 6
лічильної комісії та оголосити  результати виборів керуючого справами
(секретаря) виконкому міської ради ( протокол додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити протокол № 6 лічильної
комісії по виборам керуючого справами (секретаря) виконкому міської ради.

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

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

Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0



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

Прийнято рішення № 11 ( додається )

Міський голова :

Шановні депутати, відповідно до статті 51 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» нам необхідно утворити виконавчий комітет,
визначити його чисельність та персональний склад. Я пропоную утворити
виконавчий комітет у складі 19 чоловік. Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:

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

Міський голова :

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

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

Прийнято рішення № 12  ( додається )
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Міський голова :

Шановні депутати, пропоную затвердити наступний персональний склад
виконавчого комітету міської ради: міський голова, секретар ради, заступники
міського голови, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету,
Горобець С.А., Козаченко С.П., Коноваленко М.А., Ломашкевич І.М.,
Моклюк О.Д., Османова Н.Б., Семашко Н.В., Тошина В.А., Федорченко Р.О.,
Чіпегіна Т.В., Чорнобай І.М., Янчук Д.В., Яценко В.В., староста
старостинського округу Помічнянської ОТГ. Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0



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

Міський голова :

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

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

Прийнято рішення № 13  ( додається )

Міський голова :

Шановні депутати, на посаду старости старостинського округу
Помічнянської ОТГ (села  Помічна, Новопавлівка та Червоний Розділ),
пропоную кандидатуру Чорновірової Любові Борисівни. (Члени лічильної
комісії перейшли в окрему кімнату для проведення засідання комісії,
виготовили бюлетені, підготували скриньку, провели голосування ).

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

Яндович В.М. –  голова лічильної комісії

Шановні депутати, дозвольте мені ознайомити вас з протоколом № 7
лічильної комісії та оголосити  результати виборів старости старостинського
округу Помічнянської ОТГ.  ( протокол додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити протокол № 7 лічильної
комісії по виборам старости старостинського округу Помічнянської ОТГ. Хто за
даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

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 _– 2

Прийнято рішення № 14 ( додається )

Міський голова :

Шановні депутати, переходимо до наступного питання по оплаті праці
міського голови. Враховуючи наявність конфлікту інтересів,  не беру участі у
голосуванні. (заява додається)

Міський голова :

Шановні депутати, хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0

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

Міський голова

Шановні депутати, по питанню оплати праці міського голови слово
надається голові постійної комісії  з питань бюджету, фінансів, соціального
розвитку, інвестицій, побутового і торгівельного обслуговування та
громадського харчування Кучерявій Т.М.

Кучерява Т.М. – голова постійної комісії  з питань бюджету, фінансів,
соціального розвитку, інвестицій, побутового і торгівельного обслуговування та
громадського харчування.
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Шановні депутати, відповідно Постанови Кабінету Міністрів України від
09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів», пропонується встановити міському голові надбавку в розмірі
250 % до посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи
місцевого самоврядування та вислугу років. Виплачувати помісячно премію у
розмірі 25 %.
          Виплачувати допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу та



для вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної
заробітної плати.

Розміри виплат, встановлених цим рішенням діють до кінця 2020 року та
змінюються в разі зміни чинного законодавства.

Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 15
                                       “проти” – 1
                              “утримались” – 0

                                       не взяли участь у голосуванні _– 6 (в т.ч. Антошик М.М.)

Прийнято рішення № 15  ( додається )

Міський голова :

Шановні депутати, в період між сесіями було прийнято розпорядження
міського голови та рішення виконавчого комітету міської ради, які підлягають
затвердженню на сесії міської ради. Прошу вас ознайомитися з даними
рішенням та розпорядженнями (зачитує  рішення та розпорядження). Хто за
даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 22
                                       “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.
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Результати голосування : “за” – 19
                                      “проти” – 0
                            “утримались” – 2
не взяли участь у голосуванні – 1

Прийнято рішення № 16 ( додається ).

Міський голова :



Шановні депутати нам необхідно збільшити дохідну частину
спеціального фонду міського бюджету на 30500 грн. за рахунок коштів від
продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території та внести зміни до видаткової частини загального і
спеціального фондів міського бюджету. Також нам необхідно визнати
одержувачем коштів міського бюджету в сумі 58000 грн. Помічнянський
ЦПМСД та в сумі 45000 грн. КП «Помічнянський муніципальний ринок», тобто
нам необхідно внести зміни до рішення сесії міської ради від 21.12.2019 року
№ 797 «Про міський бюджет на 2020 рік». Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “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, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

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

Прийнято рішення № 17 ( додається ).

Міський голова :

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

Звучить гімн.

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК
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