
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
 сьомої сесії Помічнянської міської ради

восьмого скликання

м. Помічна                                                                               07 квітня  2021 року

Міський голова:

Добрий день, шановні депутати!
На сесії присутні  –  18 депутатів + 1 міський голова.
Відсутні з поважних причин – 4 депутати
Кворум для проведення сесії є.

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

Засідання  сьомої сесії Помічнянської  міської ради 8 скликання
оголошується відкритим.

      Звучить гімн.

Міський голова:

      На 7-й сесії міської ради  пропонується розглянути наступні питання :

1. Про погодження пропозицій щодо передачі в оренду
теплопостачальних пунктів закладів освіти, культури та міської лікарні, що
перебувають у комунальній власності Помічнянської міської ради.

Інформація міського голови Антошика М.М.

2. 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 начальник фінансового відділу Козирєва С.Г.

3. Про визначення розмірів орендної плати за земельні ділянки
комунальної власності на території Помічнянської міської ради.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ПЕРСЕЙ ПІВІ»  за межами
с. Новопавлівка.

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

5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ЦЕФЕЙ СОЛАР»  за межами
с. Новопавлівка.

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

6. Про відміну рішення сесії від 20.01.2021 року № 118 «Про продаж права
оренди на конкурентних засадах (земельних торгах) на земельну ділянку
комунальної власності».

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

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

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

8. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність гр. Бережній Т.В. та Гаїні С.П.

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

          9. Про затвердження проекту землеустрою гр.Бережному М.І.
Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

10. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Бондаренку В.В.

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

           11. Про затвердження проектів землеустрою та надання земельних
ділянок у власність гр. Бродовій Т.І.

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



12. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Бронзі В.В.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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          13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність гр. Дорожанській Р.М.

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

14. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Дядюрі В.П.

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

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

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

          16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
та надання земельної ділянки у власність гр. Мензелевському О.Я.

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

          17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність гр. Миндрул Т.Д.

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

         18. Про затвердження проекту землеустрою щодо впорядкування території
для містобудівних потреб для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної
культури і спорту в с. Помічна.

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

19. Про  затвердження технічної документації та передачу земельної
ділянки у власність громадянам Ткач Т.В. та Ткачу Ф.Ф.

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



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

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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           21. Про затвердження проекту землеустрою КП «Помічнянський
муніципальний ринок» Помічнянської міської ради (по вул. Перемоги
«Торгівельне містечко»).

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

           22. Про затвердження проекту землеустрою КП «Помічнянський
муніципальний ринок» Помічнянської міської ради (по вул. Осипенко).

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

23. Про  передачу земельної ділянки  на умовах оренди ТОВ «ЗАДОР».
Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

24. Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі)
учасникам АТО/ССО.

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

25. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою  щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Мацолі Д.В.

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

26. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою
щодо відведення  земельної  ділянки в оренду для сінокосіння та випасання
худоби гр. Шиптенку А.В.

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

27. Про  надання дозволів на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Дубініна, біля будинку № 2.

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



28. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, 104, земельна ділянка
11-г.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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29. Про передачу земельної ділянки у власність гр. Філатову Д.Ю.
Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

30. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки на конкурентних засадах (земельних торгах).

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

31. Про поновлення договору оренди земельної ділянки
ФОП Богданову В.Г.

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

32. Про поновлення договору оренди земельної ділянки громадянам
Гуманенку В.С. та Гуманенко З.О.

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

33. Про розгляд клопотання СТОВ «Степ-Агро» щодо внесення змін до
договорів оренди  земельних ділянок.

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

34. Про  резервування земельної ділянки с. Червоний Розділ біля ставу для
загального використання (відпочинку навколо водойми).

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

35. Про розгляд заяви гр. Зайцева В.М.
Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.



36. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського
господарства.

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

37. Про відміну п. 2 рішення сесії від 25.12.2014 року № 1074 «Про
відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки на конкурентних засадах (земельних торгах)».

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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38. Про  надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у постійне користування КП «Помічнянський
муніципальний ринок» Помічнянської міської ради по вул. Перемоги.

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

Чи є які зауваження, зміни, доповнення до порядку денного?
Ставлю запропонований порядок денний сесії на голосування. Прошу

проголосувати. Одноголосно.
Нагадую, що відповідно до Регламенту міської ради час для доповідей на

сесії встановлюється в межах до 1 години, для співдоповідей  до 20 хвилин, для
інформації, виступу – 7 хвилин. Пропонується перерви робити через 2 години
роботи на 20 хвилин. Немає заперечень?

Переходимо до розгляду порядку денного.

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшло звернення ТОВ «ЕЛЬТОП»
м. Кропивницький щодо отримання в оренду теплових пунктів комунальної
власності Помічнянської міської ради та пропозиції Відділу культури, туризму,
молоді та спорту, Відділу освіти виконавчого комітету Помічнянської міської
ради, КНП «Помічнянська міська лікарня» Помічнянської міської ради з даного
питання. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за
даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 1
 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” – 14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 5
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 174 ( додається ).
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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 міського
бюджету на 100000,00 грн., передбачити субвенцію з місцевого бюджету на
встановлення відео спостереження в місті для Добровеличківського відділення
поліції та внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету, тобто
нам 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” – 18
                                       “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” – 2
                                       “проти” – 2
                             “утримались” – 9
не взяли участь у голосуванні _– 6

Рішення не прийнято.



Міський голова :

Шановні депутати, переходимо до наступного питання. 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, з метою створення рівних умов у конкуренції
суб’єктами господарювання на території Помічнянської міської ради та
встановлення єдиного підходу при визначенні ставок орендної плати за земельні
ділянки, враховуючи Протокол засідання комісії з питань будівництва, житлово-
комунального господарства, благоустрою, комунальної власності, транспорту,
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зв’язку та земельних відносин від 18.02.2021 року № 6, нам необхідно визначити
розміри орендної плати за земельні ділянки комунальної власності на території
Помічнянської міської ради. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

Прийнято рішення № 175 ( додається ).

Міський голова :



Шановні  депутати,  до міської ради надійшло клопотання ТОВ «ПЕРСЕЙ
ПІВІ» про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для розміщення, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій
за межами села Новопавлівка Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 176( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшло клопотання ТОВ «ЦЕФЕЙ
СОЛАР» про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств,
установ і організацій за межами села Новопавлівка Новоукраїнського району
Кіровоградської області. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “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 _– 0

Прийнято рішення № 177( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, враховуючи, що 18.03.2021 року земельні торги не
відбулися у зв’язку із відсутністю учасників на земельну ділянку комунальної
власності та можливістю надання дозволів на розробку проектів землеустрою на
частини земельної ділянки площею 7,0200 га за межами с. Новопавлівка, нам
необхідно відмінити рішення четвертої сесії восьмого скликання Помічнянської
міської ради від 20.01.2021 року № 118 «Про продаж права оренди на
конкурентних засадах (земельних торгах) на земельну ділянку комунальної
власності». Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 178 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Акішиної Т.А. 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 м. Помічна по вул. Горького, 81. Нам необхідно



прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _–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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 179 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшли заяви гр. Бережної Т.В. та
Гаїни С.П. про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення)  меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)  для
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будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) в м. Помічна по вул. Партизанська, 20а. Нам
небхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 180 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Бережного М.І.
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 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. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 181 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Бондаренка В.В.
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність (шляхом безоплатної передачі), для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в
м. Помічна по вул. Бабкевича, 1-а. Нам необхідно прийняти відповідне рішення
з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:



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

Прийнято рішення № 182 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшли заяви гр. Бродової Т.І.  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. Помічна по вул. Ткаченка, 140. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 183 ( додається ).



Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Бронзи В.В.  про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва індивідуального
гаража в м. Помічна по вул. Григоренка. Нам необхідно прийняти відповідне
рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 184 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Дорожанської Р.М. 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
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вул. Гагаріна, 194. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 185 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Дядюри В.П. про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства в с. Помічна по
вул. Гагаріна (біля будинку №140). Нам необхідно прийняти відповідне рішення
з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

Прийнято рішення № 186 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Зайченко С.В. 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 м. Помічна по вул. Разіна, 44. Нам необхідно



прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _–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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 187 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява
гр. Мензелевського О.Я. 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 м. Помічна по
вул. Грушевського, 59. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

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” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 188 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Миндрул Т.Д. 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. Коцюбинського, 14. Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 189 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати  нам необхідно затвердити проект землеустрою щодо
впорядкування території для містобудівних потреб для будівництва та
обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту загальною площею
1,2320 га, що знаходиться в с. Помічна Новоукраїнського району
Кіровоградської області та передати дану земельну ділянку відділу культури,
туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Помічнянської міської ради в
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постійне користування. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:



Результати голосування : “за” – 19
                                       “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 _– 0

Прийнято рішення № 190 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшли заяви громадян Ткач Т.В.
та Ткача Ф.Ф. 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. Левка Лук’яненка, 8. Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 18
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 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” – 19
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 191 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла  заява гр. Тищенка В.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 м. Помічна по пров. Гайдамацький, 12. Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 192 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшло клопотання
КП «Помічнянський муніципальний ринок» Помічнянської міської ради про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
постійне користування для будівництва та обслуговування будівель ринкової
інфраструктури в м. Помічна по вул. Перемоги. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

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

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

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

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

Прийнято рішення № 193 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшло клопотання
КП «Помічнянський муніципальний ринок» Помічнянської міської ради про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
постійне користування для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в
м. Помічна по вул. Осипенко. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з
даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

Прийнято рішення № 194 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява ТОВ «ЗАДОР»  про
передачу земельної ділянки, на якій розміщена нежитлова будівля згідно
Договору купівлі-продажу від 27.09.2016 року, в оренду для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі в м. Помічна, вул. Перемоги, 93а. Нам



необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 19
                                       “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” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 195 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшли заяви учасників АТО/ООС
мешканців м. Помічна гр. Гонти С.А., Іванченка В.І., Мущинського Є.В.,
Пасічника Є.В., Пологалова О.М. про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом
безоплатної передачі) для ведення особистого селянського господарства на
території Помічнянської міської ради (ТГ). Нам необхідно прийняти відповідне
рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

Прийнято рішення № 196 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява учасника АТО
гр. Мацоли Д.В. про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (шляхом безкоштовної передачі) для
ведення особистого селянського господарства 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” – 19
                                       “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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 197 ( додається ).

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 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” – 19



                                       “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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 198 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшли заяви гр. Демчука С.В. та гр.
Демчук С.І. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по � вул. Дубініна, біля будинку № 2. Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 199 ( додається ).

Міський голова :



Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Шилюка В.В. про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки безоплатно у власність для будівництва індивідуального гаража в
м. Помічна по вул. Перемоги, 104. Нам необхідно прийняти відповідне рішення
з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

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

Міський голова :

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

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

Прийнято рішення № 200 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Філатова Д.Ю.  про
передачу земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для
будівництва індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, 121 гараж
11-г, у зв’язку із купівлею гаража. Нам необхідно прийняти відповідне рішення
з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

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

Міський голова :



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

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

Прийнято рішення № 201 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, враховуючи Протокол № 9 постійної депутатської
комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства,
благоустрою, комунальної власності, транспорту, зв’язку та земельних відносин
від 30.03.2021 року, про розгляд земельних ділянок, які можуть бути надані
шляхом продажу права оренди на конкурентних засадах (земельних торгах), для
розміщення   об’єктів   торгівлі   ( торгівельних   павільйонів ),   нам   необхідно
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виготовити проекти землеустрою щодо відведення двох земельних ділянок
комунальної власності для розміщення (тимчасової споруди) торгівельного по
вул. Перемоги, біля будинку № 87 та двох земельних ділянок по вул. Перемоги,
вздовж алеї, між будинками № 58 та № 58а. Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “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 _– 0

Прийнято рішення № 202 ( додається ).

Міський голова :



Шановні депутати, до міської ради надійшла заява ФОП Богданова В.Г.
про поновлення договору оренди земельної ділянки, що знаходиться в
м. Помічна, вул. Осипенко, 2-д, наданої для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 203 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Гуманенка В.С. та
Гуманенко З.О. про поновлення договору оренди земельної ділянки, що
знаходиться в м. Помічна, вул. Осипенко, 2-Б, для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з
даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 18
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 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” – 19
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 204 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшло клопотання СТОВ «Степ-
Агро» про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, що
знаходяться на території Помічнянської міської ради Новоукраїнського району
Кіровоградської області, надані для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва, рілля. 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 _– 3
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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” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 205 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, враховуючи Протокол № 9 постійної комісії з питань
будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної
власності, транспорту, зв’язку та земельних відносин від 30 березня 2021 року,
нам необхідно зарезервувати земельну ділянку комунальної власності біля ставу
в с. Червоний Розділ Новоукраїнського району Кіровоградської області для



загального користування (відпочинку навколо водойми). Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 206 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява заяву  гр. Зайцева В.М.
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва
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індивідуального гаража в м. Помічна по пров. Небесної Сотні. 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 _– 3

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

Міський голова :

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

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



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

Прийнято рішення № 207 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява Лагомини І.А. 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” – 19
                                       “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” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 208 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, враховуючи Протокол № 10 постійної депутатської
комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства,
благоустрою, комунальної власності, транспорту, зв’язку та земельних відносин
від 02.04.2021 року в частині передачі земельної ділянки КП «Помічнянський
муніципальний ринок» Помічнянської міської ради в постійне користування для
розміщення ринкової площі в м. Помічна по вул. Осипенко, біля автостанції та у
зв'язку із виробничою необхідністю комунального підприємства, нам необхідно
відмінити п. 2 рішення тридцять сьомої сесії Помічнянської міської ради
шостого скликання від 25.12.2014 року № 1074 «Про відмову у наданні дозволу
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на
конкурентних засадах (земельних торгах)». Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:



Результати голосування : “за” – 18
                                       “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 враховуючи депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

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

Прийнято рішення № 209 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, враховуючи Протокол № 10 постійної депутатської
комісії з питань будівництва, житлово-комунального господарства,
благоустрою, комунальної власності, транспорту, зв’язку та земельних відносин
від 02.04.2021 року про надання дозволу КП «Помічнянський муніципальний
ринок» Помічнянської міської ради на розробку проекту землеустрою щодо
відведення двох земельних ділянок комунальної власності в постійне
користування, розташованих в м. Помічна по вул. Перемоги, вздовж алеї між
будинками №№ 68-70 та 70-72   для розміщення ринкової площі. Хто за даний
проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 19
                                       “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 враховуючи депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.



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

Прийнято рішення № 210 ( додається ).

Міський голова :

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

Звучить гімн.

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК
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