
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.,  згідно з кодом ЄДРПОУ 04055021

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

восьмого скликання

м. Помічна                                                                        10 грудня  2020 року

Міський голова:

Добрий день, шановні депутати!
На сесії присутній  –  21 депутат + 1 міський голова.
Кворум для проведення сесії є.

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

Засідання  другої сесії Помічнянської  міської ради 8 скликання
оголошується відкритим.

      Звучить гімн.

Міський голова:

      На 2-й сесії міської ради  пропонується розглянути наступні питання :

1. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 9 та обрання
секретаря Помічнянської міської ради.

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

2. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 10  та обрання
старости Помічнянської ОТГ.

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

3. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 11 та обрання
заступника Помічнянського міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради (соціальна сфера).

mailto:pomichna_m_r@ukr.net


Пропозиція міського голови Антошика М.М.
Інформація голови лічильної комісії Яндовича В.М.
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4. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 12 та обрання
керуючого справами (секретаря) виконкому Помічнянської міської ради.

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

           5. Про внесення змін до рішення міської ради від  21.11.2017 року №  9
« Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності
апарату ради та її виконавчих органів» (зі змінами).

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник фінансового відділу на інвестицій Чіпегіна Т.В.

           6. Про затвердження Регламенту міської ради.
Інформація голови постійної комісії з питань прав людини, законності,

правопорядку, депутатської діяльності, етики  та регламенту Луковського С.В.

           7. Про затвердження Положення про постійні комісії.
Інформація голови постійної комісії з питань прав людини, законності,

правопорядку, депутатської діяльності, етики  та регламенту Луковського С.В.

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

Інформація міського голови Антошика М.М.

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

Інформація міського голови Антошика М.М.

10. 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.

           11. Про внесення змін і доповнень до Положення «Центру надання
соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської
ради.

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

12. Про порядок призначення керівників підприємств, установ та
організацій, що належать до комунальної власності Помічнянської міської ради.



Інформація голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів,
соціального розвитку, інвестицій, побутового і торгівельного обслуговування та
громадського харчування Кучерявої Т.М.
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13. Про попередній розгляд акту поверхневого огляду частково виконаних
робіт з капітального ремонту покрівлі Помічнянської ЗШ № 3 від 04.12.2020
року.

Інформація голови постійної комісії з питань прав людини, законності,
правопорядку, депутатської діяльності, етики  та регламенту Луковського С.В.

14. Про розроблення детального плану території за адресою м. Помічна,
від провулку Павлова до провулку Зв’язку по вулиці Разіна згідно наданого
плану траси для подальшого будівництва КТП-10/0,4 кВ (проектованої ) та для
розміщення опор ПЛ-10 кВ.

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

15. Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 1012 від 09.10.2020
року.

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

16. Про  передачу земельної ділянки  на умовах оренди
гр. Козарєзову Є.С.

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

           17. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою
для обслуговування кладовища Помічнянським ККП.

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

            18. Про  передачу в постійне користування земельних ділянок під
кладовищами КНП «Помічнянський муніципальний центр контролю
благоустрою».

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

19. Про внесення змін до рішення сесії міської ради № 605 від 24 квітня
2020 року.

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



20. Про  поновлення договору оренди  земельної ділянки
гр. Козловському Ю.В.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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21. Про  не поновлення договору оренди  землі з гр. Козловським Ю.В.
Інформація міського голови Антошика М.М.

          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

22. Про поновлення договору оренди земельної ділянки гр. Сухому В.М.
Інформація міського голови Антошика М.М.

          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

23. Про  передачу земельної ділянки  на умовах оренди
гр. Чередніченку М.В.

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

24. Про  надання  дозволу  на розроблення  проєкту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки  в оренду для городництва гр. Шиптенку А.В.

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

25. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва
гр. Шиптенку А.В.

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

26. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського
господарства гр. Зайцеву В.М. та Зайцевій Ю.О.

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

           27. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність гр. Афтенію С.І.

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



28. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Бондар Л.А.

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

29. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Баришніковій Т.В.

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

5

30. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Гетмановій Н.В.

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

31. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Ломашкевич Ю.М. та Нам Вірі.

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

32. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Лагоді В.Д.

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

33. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Манженко В.Д.

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

34. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Пономаренко Л.В.

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

          35. Про затвердження проєкту землеустрою та надання земельних ділянок
у власність гр.Сопілко Л.В.

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

36. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Цісельському А.І.

Інформація міського голови Антошика М.М.



          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

37. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Баришніковій Т.В.

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

38. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Горбачовій О.А.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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39. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду ФОП Зайченко Н.М.

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

40. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканці
м. Помічна Шишковій Л.Ф.

    Інформація міського голови Антошика М.М.

41. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2022 рік.

Інформація міського голови Антошика М.М.

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

Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 1
 не взяли участь у голосуванні _– 4



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
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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 № 9
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
№ 9 про обрання секретаря ради. Хто за даний проєкт рішення «в цілому»
прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 18  ( додається )

Міський голова :



Шановні депутати, для подальшого ведення сесії нам необхідно обрати з
числа депутатів особу, яка буде вести протокол засідання другої 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 другої сесії і переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного.

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно обрати старосту старостинського округу
Помічнянської ОТГ та затвердити протокол лічильної комісії. Хто за даний
проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Шановні депутати, враховуючи протокол громадських обговорень
кандидатів на посаду старости старостинського округу Помічнянської ОТГ (села
Помічна, Новопавлівка та Червоний Розділ) від 04.12.2020 року № 1,
пропонується провести відкрите голосування по кандидатурі на посаду старости
кандидатуру Лейбенка Віталія Володимировича, який набрав найбільшу
кількість голосів по таємному голосуванні в старостинському окрузі.
(Члени лічильної комісії перейшли в окрему кімнату для проведення засідання
комісії та складання протоколу по кандидатурі на посаду старости
старостинського округу Помічнянської ОТГ).

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 № 10
лічильної комісії та оголосити  результати виборів старости старостинського
округу Помічнянської ОТГ.  ( протокол додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити протокол лічильної комісії
№ 10 про обрання старости старостинського округу Помічнянської ОТГ. 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 № 19 ( додається )

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно обрати заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради (соціальна сфера)  та затвердити
протокол лічильної комісії. 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, пропоную на посаду заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради (соціальна сфера) Щербатюка
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Артема Сергійовича. (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. – депутат  міської ради, голова лічильної комісії

Шановні депутати, дозвольте мені ознайомити вас з протоколом № 11
лічильної комісії та оголосити  результати голосування по кандидатурі
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
(протокол додається).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити протокол лічильної комісії
№ 11 про обрання заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради (соціальна сфера). 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 № 20  ( додається )

Міський голова :

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

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

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.
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Яндович В.М. –  голова лічильної комісії

Шановні депутати, дозвольте мені ознайомити вас з протоколом № 12
лічильної комісії та оголосити  результати виборів керуючого справами
(секретаря) виконкому міської ради ( протокол додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити протокол лічильної комісії
№ 12 про обрання керуючого справами (секретаря) виконкому міської ради. Хто
за даний проєкт рішення «в цілому» прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 21 ( додається )

Міський голова :



Шановні депутати враховуючи рекомендації постійної комісії з питань
бюджету, фінансів, соціального розвитку, інвестицій, побутового і
торгівельного обслуговування та громадського харчування від 30.11.2020 року,
нам необхідно внести зміни до рішення першої сесії міської ради від 21.11.2017
року № 9 «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної
чисельності апарату ради та її виконавчих органів». 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, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення
будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

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

Прийнято рішення № 22 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити регламент Помічнянської
міської ради восьмого скликання. 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, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.



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

Прийнято рішення № 23 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити Положення про постійні
комісії Помічнянської  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

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” – 22
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 24 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати враховуючи рішення міської ради «Про внесення змін
до рішення Помічнянської міської ради № 22 від 10.12.2020 року «Про внесення
змін до рішення міської ради від 21.11.2017 року № 9 «Про затвердження
структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її
виконавчих органів» та рекомендації постійної комісії з питань бюджету,
фінансів, соціального розвитку, інвестицій, побутового і торгівельного
обслуговування та  громадського харчування, нам необхідно створити
виконавчий орган ради – фінансовий відділ Помічнянської міської ради та
затвердити Положення про нього. 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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 2
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 25 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати для більш ефективної діяльності ради та її
виконавчих органів нам необхідно затвердити Положення про Службу у справах
дітей виконавчого комітету Помічнянської 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

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” – 19
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 2
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 26 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно внести зміни до дохідної частини
загального та спеціального фонду міського бюджету, в тому числі зменшити



дохідну частину загального фонду бюджету на 341434 грн.,  а саме за рахунок
коштів Субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи,
придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; збільшити дохідну
частину загального фонду бюджету на 100084 грн., а саме за рахунок коштів
Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної
загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету на 75984 грн., за рахунок коштів Субвенції з
місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету на
24100 грн. Також необхідно внести зміни до видаткової частини загального
фонду міського бюджету, 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” – 20
                                       “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, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

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

Прийнято рішення № 27 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати враховуючи зауваження тимчасової депутатської
комісії з питань перевірки діяльності ЦНСПН виконавчого комітету
Помічнянської міської ради, нам необхідно внести зміни та доповнення до
Положення Центру надання соціальних послуг населенню виконавчого комітету
Помічнянської міської ради, затвердженого рішенням двадцять другої сесії
міської ради від 21.12.2018 року № 467 та викласти його в новій редакції. Хто за
даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20



                                       “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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 28 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати з   метою   вдосконалення   порядку призначення,
звільнення   та  погодження  контрактів  керівників підприємств,  установ і
організацій,  що належать  до  комунальної  власності Помічнянської міської
ради нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. 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.
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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” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 4



не взяли участь у голосуванні _– 1
Прийнято рішення № 29 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати враховуючи акт поверхневого огляду частково
виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі Помічнянської
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів № 3 Помічнянської міської ради
Кіровоградської області від 04.12.2020 року нам необхідно прийняти відповідне
рішення з даного питання. 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, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

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

Прийнято рішення № 30 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати на ваш розгляд вдруге виноситься питання  про
надання дозволу на розроблення детального плану території за адресою
м. Помічна, від провулку Павлова до провулку Зв’язку по вулиці Разіна згідно
наданого плану траси для подальшого будівництва КТП-10/0,4 кВ
(проектованої) та для розміщення опор ПЛ-10 кВ. гр. Шматкової А.Г., нам
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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 _– 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” – 2
                                       “проти” – 9
                             “утримались” – 6
не взяли участь у голосуванні _– 5

Рішення не прийнято.

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. Дриги О.Д. про
внесення змін до рішення сесії міської ради № 1012 від 09.10.2020 року «Про
передачу земельної ділянки на умовах оренди гр. Дригі О.Д.», нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. 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.
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Міський голова :

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



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

Прийнято рішення № 31 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Козарєзова Є.С.
про передачу земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості в м. Помічна по вул. Гагаріна, 56-з, 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 _– 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” – 22
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 32 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати враховуючи розпорядження Помічнянського міського
голови від 03.08.2020 року № 175-р «Про передачу комунального майна з
балансу Помічнянського ККП на баланс КНП «Помічнянський муніципальний
центр контролю благоустрою» в частині передачі кладовищ, затверджене
рішенням сесії Помічнянської міської ради від 25.11.2020 року № 16, нам
необхідно припинити право постійного користування Помічнянському ККП на
земельну ділянку для обслуговування кладовища загальною площею 9,3753 га.
Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:
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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” – 22
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 33 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати враховуючи попереднє рішення міської ради, нам
необхідно передати в постійне користування КНП «Помічнянський
муніципальний центр контролю благоустрою» земельні ділянки для
обслуговування кладовища загальною площею 15,0294 га. 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” – 22
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 34 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшло клопотання Помічнянської
ЗШ №1 імені Героя України Березняка Євгена Степановича Помічнянської
міської ради про внесення зміни до рішення двадцять п’ятої сесії восьмого
скликання від 24.04.2019 року № 605 «Про затвердження проекту землеустрою
та передача земельних ділянок в постійне користування Помічнянській ЗШ I-II
ступенів.» та передачу земельних ділянок в постійне користування для
обслуговування закладів освіти. 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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 35 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшов лист-повідомлення від
гр. Козловського Ю.В. про поновлення договору оренди земельної ділянки за
межами села Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області,
наданої для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, строком на
25 років. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. 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.
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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” – 2
                                       “проти” – 19
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 0

Рішення не прийнято.

Міський голова :

Шановні депутати у зв’язку з тим, що попереднє рішення щодо
поновлення договору оренди земельної ділянки за межами села Помічна
Новоукраїнського району Кіровоградської області гр. Козловському Ю.В.,
пропонується доручити виконавчому комітету Помічнянської міської ради в
особі міського голови направити лист-повідомлення про прийняте рішення «Про
не поновлення договору оренди землі з гр. Козловським Ю.В.». 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” – 22
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 36 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Сухого В.М. про
поновлення договору оренди земельної за межами села Помічна
Новоукраїнського району Кіровоградської області, наданої для ведення



товарного сільськогосподарського виробництва. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:
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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” – 22
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 37 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява
гр. Чередніченка М.В.  про передачу земельної ділянки в оренду для розміщення
приміщення контори в м. Помічна по вул. Гагаріна, 65-е. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. 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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0



не взяли участь у голосуванні _– 1
Прийнято рішення № 38 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява
гр. Шиптенка А.В.  про надання дозволу на розробку  проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду за межами  с. Червоний Розділ.
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 _– 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” – 3
                                       “проти” – 19
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Рішення не прийнято.

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява
гр. Шиптенка А.В.  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва поблизу
с. Червоний Розділ. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. 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” – 21
                                       “проти” – 1
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 39 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшли заяви громадян
Зайцева В.М. та Зайцевої Ю.О. про надання  дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства на території с. Помічна. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. 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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 40 ( додається ).

Міський голова :



Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Афтенія С.І. про
затвердження технічної документації 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, 42. Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “проти” – 1
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 1
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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” – 22
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 41 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Бондар Л.А. про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в м. Помічна по вул. Разіна, 80. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. 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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 42 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Баришнікової Т.В.
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. Хмельницького, 79. 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 _– 2

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

Міський голова :

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

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

Прийнято рішення № 43 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Гетманової Н.В.
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд



(присадибна ділянка) в м. Помічна по вул. Холодноярська, 34. 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 _– 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” – 22
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 44 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшли заяви громадян
Ломашкевич Ю.М. та Нам Віри 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. Виноградна, 25/1. 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 _– 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” – 22
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 45 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Лагоди В.Д. про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в м. Помічна по вул. Маліновського, 4. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:
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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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 46 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Манженко В.Д.
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. Ярослава Мудрого, 34. Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. 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” – 22
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 47 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Пономаренко Л.В.
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в м. Помічна по вул. Транспортна, 11. 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 _– 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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 48 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Сопілко Л.В. про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського
господарства в с. Новопавлівка по вул. Похитонова, 21. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. 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.
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Міський голова :

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

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

Прийнято рішення № 49 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Цісельського А.І.
про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд



(присадибна ділянка) в м. Помічна по вул. Кутузова, 65. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. 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” – 21
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 50 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Баришнікової Т.В.
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для ведення
індивідуального садівництва  в м. Помічна, вул. Хмельницького, 79. Нам
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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 _– 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” – 22
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 51 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Горбачової О.А.
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, 45. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. 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 № 52 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява ФОП Зайченко Н.М.
про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для будівництва і обслуговування будівель торгівлі в
м. Помічна на Базарній площі, 38 а. Нам необхідно прийняти відповідне рішення
з даного питання. 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” – 22
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 53 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява Шишкової Л.Ф. щодо
надання одноразової матеріальної допомоги на лікування доньки Заїки Марії
Володимирівни, 24.04.2008 року народження. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. 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, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.
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Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 54 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати з метою реалізації регуляторної політики,
спрямованої на вдосконалення правового регулювання господарських та
адміністративних відносин,  недопущення прийняття економічно недоцільних та



неефективних регуляторних актів, усунення перешкод для розвитку
господарської діяльності, нам необхідно затвердити план діяльності з
підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 20
                                       “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” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 55 ( додається ).

Міський голова :

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

Звучить гімн.

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК
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