
ПОМІЧНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

М І С Ь К А   Р А Д А

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

восьмого скликання

м. Помічна                                                                        23 грудня  2020 року

Міський голова:

Добрий день, шановні депутати!
На сесії присутній  –  19 депутатів + 1 міський голова.
Кворум для проведення сесії є.

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

Засідання  третьої сесії Помічнянської  міської ради 8 скликання
оголошується відкритим.

      Звучить гімн.

Міський голова:

      На 3-й сесії міської ради  пропонується розглянути наступні питання :

1. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 14 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 № 15 та обрання
керуючого справами (секретаря) виконкому Помічнянської міської ради.

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

3. Про  затвердження програми  соціально – економічного розвитку
Помічнянської ОТГ на 2021 рік.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник фінансового відділу на інвестицій Чіпегіна Т.В.
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4. Про затвердження Комплексної програми учасників/ць
антитерористичної операції, учасників/ць операції об’єднаних сил, членів/кинь
їх сімей та членів/кинь сімей загиблих – мешканців/ок Помічнянської громади з
дотриманням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та затвердження
Положення про  порядок надання грошової допомоги на 2021 рік.

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

5. Про  затвердження Програми та Положення про надання матеріальної
допомоги учасникам/цям бойових дій на території інших держав, мешканців/ок
Помічнянської громади на 2021-2023 роки з дотриманням рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків.

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

6. Про затвердження міської програми підтримки учасників/ць ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС- мешканців/ок Помічнянської громади
на 2021 рік з дотриманням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

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

7. Про  затвердження  міської програми та Положення щодо боротьби  з
онкологічними захворюваннями на 2021  рік.

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

8. Про затвердження міської програми   боротьби   з патологічними
захворюваннями дітей віком до 1 року на 2021 рік.

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

9. Про затвердження Програми медикаментозного забезпечення жителів
Помічнянської ОТГ із трансплантованими органами на 2021- 2026 роки.

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

10. Про затвердження Програми відшкодування вартості проїзду хворим з
хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території
Помічнянської ОТГ та отримують програмний гемодіаліз на 2021 рік.

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



11. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканці
м. Помічна Івановій Тетяні Миколаївні.

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

12. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканці
м. Помічна Стасій Любові Василівні.

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

13. Про затвердження міської цільової програми «Доступна медицина» на
2021-2023 роки на території Помічнянської ОТГ.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає головний лікар ЦПМСД Чорнобай І.М.

14. Про  затвердження Програми соціальної підтримки сімей з дітьми та
осіб, які опинились в складних життєвих обставинах на 2021-2022 роки.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає в. о. начальника  ЦНСПН Тарасенко Н.С.

15. Про  затвердження   Програми  розвитку освіти Помічнянської
об’єднаної   територіальної громади на 2021-2025 роки.

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

16. Про  затвердження   Програми  розвитку культури, туризму, молоді та
спорту Помічнянської об’єднаної   територіальної громади на 2021-2025 роки.

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

Яценко В.В.

17. Про затвердження міської комплексної програми профілактики
злочинності і правопорушень на 2021-2025 роки на території Помічнянської ОТГ.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає т.в.о. начальника Добровеличківського ВП Новоукраїнського

ВП ГУНП Мниха А.О.

18. Про затвердження програми запобігання та реагування на надзвичайні
ситуації (події) техногенного та природного характеру на території
Помічнянської міської ради  на  2021-2025 роки.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає заступник міського голови Хрущ І.В.



19. Про затвердження програми благоустрою населених пунктів
Помічнянської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025 роки.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає заступник міського голови Хрущ І.В.
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20. Про  затвердження програми поводження з твердими побутовими
відходами на території Помічнянської громади на 2021-2025 роки.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає заступник міського голови Хрущ І.В.

21. Про затвердження Програми сприяння   у   створенні   та забезпечення
функціонування ОСББ на території Помічнянської громади на 2021-2025 роки.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає заступник міського голови Хрущ І.В.

22. Про затвердження Програми «Фонд на виконання депутатських
повноважень».

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

23. Про  організацію харчування окремих  категорій дітей та встановлення
вартості харчування одного діто-дня в дитячих садках.

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

24. Про безкоштовне харчування учнів загальноосвітніх навчальних
закладів.

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

25. Про затвердження загальної чисельності апарату виконавчого комітету
Помічнянської міської ради та її виконавчих органів.

Інформація міського голови Антошика М.М.

26. Про затвердження штатного розпису апарату виконкому міської ради.
Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник фінансового відділу на інвестицій Чіпегіна Т.В.



27. Про оплату праці міського голови у 2021 році.
Інформація голови постійної комісії з питань бюджету, фінансів,

соціального розвитку, інвестицій, побутового і торгівельного обслуговування та
громадського харчування Кучерявої Т.М.

28. Про міський бюджет на 2021 рік.
Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник фінансового відділу на інвестицій Чіпегіна Т.В.

29. Про  короткотермінові позики для покриття тимчасових касових
розривів загального фонду міського бюджету.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник фінансового відділу на інвестицій Чіпегіна Т.В.
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30. Про  покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій, проведення
державної реєстрації актів цивільного стану, вчинення дій щодо ведення
погосподарського обліку на виконуючого обов’язки старости.

Інформація міського голови Антошика М.М.

31. Про затвердження Положення про преміювання, встановлення
надбавок  та надання матеріальної  допомоги працівникам апарату
Помічнянської міської ради та її виконавчих органів.

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

32. Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за
пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті
приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету на 2021 рік.

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

33. Про затвердження Порядку виявлення, обліку та набуття у комунальну
власність  Помічнянської ОТГ майна відумерлої спадщини  та безхазяйного
майна.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає заступник міського голови Хрущ І.В.

34. Про передачу майна КНП «Помічнянська міська лікарня» по
вул. Перемоги, 89 на баланс відділу культури, туризму, молоді та спорту.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає заступник міського голови Хрущ І.В.



35. Про прийняття в комунальну власність міської ради службової
квартири № 13 по вул. Лесі Українки, 4.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає заступник міського голови Хрущ І.В.

36. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника
комунального закладу  загальної середньої освіти Помічнянської міської ради у новій
редакції.

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

37. Про затвердження нової редакції Положення про відділ освіти
виконавчого комітету Помічнянської міської ради.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає заступник міського голови Щербатюк А.С.
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38. Про внесення змін до Положення про відділ культури, туризму, молоді
та  спорту  виконавчого  комітету Помічнянської  міської  ради.

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

Яценко В.В.

39. Про перетворення юридичної особи «Центр надання соціальних послуг
населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської ради на комунальну
установу «Центр надання соціальних послуг населенню» Помічнянської міської
ради.

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

40. Про  резервування земельних ділянок для учасників АТО на території
Помічнянської міської ради.

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

41. Про   надання   дозволу   на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості).

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

42. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду гр. Сокуренку С.М.



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

43. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо
відведення  земельної ділянки гр. Ткачу А.С.
           Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

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.

7

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” – 15
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 5

Міський голова :

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

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

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

(Члени лічильної комісії перейшли в окрему кімнату для проведення
засідання комісії, виготовили бюлетені, підготували скриньку, провели
голосування ). Фідальго Поррата І.В. – депутат  міської ради, кандидат на



посаду секретаря міської ради  оголосила про можливий конфлікт інтересів, не
отримала бюлетень для голосування та не брала участі у таємному голосуванні.
(заява додається)

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

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

Шановні депутати, дозвольте мені ознайомити вас з протоколом № 14
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
№ 14 про обрання секретаря ради. Хто за даний проєкт рішення «в цілому»
прошу проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 16
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 56  ( 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 третьої сесії і переходимо до розгляду наступного
питання порядку денного.

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” – 18



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

Міський голова :

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

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

Яндович В.М. –  голова лічильної комісії

Шановні депутати, дозвольте мені ознайомити вас з протоколом № 15
лічильної комісії та оголосити  результати виборів керуючого справами
(секретаря) виконкому міської ради ( протокол додається ).
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Міський голова :

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

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

Прийнято рішення № 57 ( додається )

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити програму соціально-
економічного розвитку Помічнянської об’єднаної територіальної громади на
2021 рік.  Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 18
                                       “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” – 17
                                       “проти” – 1
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 58 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити Комплексну програму
підтримки учасників/ць антитерористичної операції, учасників/ць операції
об’єднаних сил, членів/кинь їх сімей та членів/кинь сімей загиблих –
мешканців/ок Помічнянської громади на 2021 рік з дотриманням рівних прав і
можливостей жінок і чоловіків  та Положення про порядок надання їм грошової
допомоги. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 13
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 7

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

Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 16
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 59 ( додається ).



Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити Програму про надання
матеріальної допомоги учасникам/цям бойових дій на території інших держав,
мешканців/ок Помічнянської громади на 2021-2023 роки з дотриманням рівних
прав і можливостей жінок і чоловіків та Положення про надання їм матеріальної
допомоги. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 16
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

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

Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 60 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати затвердити міську програму підтримки учасників/ць
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС- мешканців/ок Помічнянської
громади на 2021 рік з дотриманням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.
Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 17
                                       “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, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 61 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити Програму боротьби з
онкологічними захворюваннями та Положення про призначення і виплату
одноразової грошової допомоги мешканцям Помічнянської громади, що мають
онкологічні захворювання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 16
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 4

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

Міський голова :

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення
будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.
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Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 62 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити  міську  програму боротьби з
патологічними захворюваннями дітей віком до 1 року та Положення про
призначення і виплату одноразової матеріальної допомоги дітям віком до 1



року,  що мають патологічні захворювання. Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

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

Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 63 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити  програму
медикаментозного забезпечення жителів Помічнянської ОТГ із
трансплантованими органами на 2021- 2026 роки. Хто за даний проєкт рішення
«за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

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

Шановні депутати, 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 _– 1

Прийнято рішення № 64 ( додається ).



Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити програму відшкодування
вартості проїзду хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають
на території Помічнянської об’єднаної територіальної громади та отримують
програмний гемодіаліз на 2021 рік. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “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 _– 1

Прийнято рішення № 65 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Іванової Тетяни
Миколаївни щодо надання одноразової матеріальної допомоги на
відшкодування вартості пам’ятника загиблому сину, учаснику АТО/ООС. 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 _– 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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 66 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Стасій Л.В. щодо
надання одноразової матеріальної допомоги на відшкодування вартості
пам’ятника загиблому сину, учаснику АТО/ООС. 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 _– 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 _– 1

Прийнято рішення № 67 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити міську цільову  програму
«Доступна медицина» на 2021-2023 роки на території Помічнянської об’єднаної
територіальної громади. 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 _– 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” – 19
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 68 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити Програму соціальної
підтримки сімей з дітьми та осіб, які опинилися у складних життєвих
обставинах на 2021-2022 роки. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

Прийнято рішення № 69 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити Програму розвитку освіти
Помічнянської об’єднаної територіальної громади на 2021-2025  роки. Хто за
даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

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

Міський голова :

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

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

Прийнято рішення № 70 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити Програму розвитку
культури, туризму, молоді та спорту Помічнянської об’єднаної територіальної
громади на 2021-2025 роки. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

Прийнято рішення № 71 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, з метою поліпшення стану захисту прав і свобод
громадян, зменшення рівня злочинності на території Помічнянської ОТГ, нам
необхідно затвердити міську комплексну програму профілактики злочинності і
правопорушень на 2021-2025 роки на території Помічнянської. Хто за даний
проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 15
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 5

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” – 2
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 72 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити програму запобігання та
реагування на надзвичайні ситуації (події) техногенного та природного
характеру на території Помічнянської об’єднаної територіальної громади на
2021-2025 роки. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 17
                                       “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, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.
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Результати голосування : “за” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 73 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити програму благоустрою
населених пунктів Помічнянської  об’єднаної територіальної громади на 2021-
2025 роки. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 74 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, з метою координації дій органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання для забезпечення
реалізації загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими
відходами та державної політики в цій сфері, підвищення ресурсозбереження,
зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і
здоров'я людей, нам необхідно затвердити Програму поводження з твердими
побутовими відходами на території Помічнянської громади на 2021-2025 роки.
Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 17



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

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

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

Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 75 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити Програму сприяння у
створенні та забезпечення функціонування об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків на території Помічнянської об’єднаної
територіальної громади на період 2021-2025 роки. Хто за даний проєкт рішення
«за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 18
                                       “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 _– 3

Прийнято рішення № 76 ( додається ).

Міський голова :



Шановні депутати, для розгляду наступного питання слово надається
голові постійної комісії з питань прав людини, законності, правопорядку,
депутатської діяльності, етики  та регламенту Луковському С.В.

Луковський С.В. - голова постійної комісії з питань прав людини,
законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики  та регламенту.
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Шановні депутати, з метою оперативного вирішення питань соціально-
економічного характеру безпосередньо за ініціативи та під контролем депутатів
міської ради, пропоную на Ваш розгляд проєкт Програми «Фонд на виконання
депутатських повноважень» (зачитує Програму).

Міський голова :

Шановні депутати, ви мали можливість ознайомитися з проектом 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 _– 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” – 11
                                       “проти” – 1
                             “утримались” – 6
не взяли участь у голосуванні _– 2

Рішення не прийнято.

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно вирішити питання організації
харчування окремих категорій дітей та встановити вартість харчування одного
діто-дня  і вирішити питання надання пільг по оплаті за перебування дітей у
дитячих садках, визначити вартість харчування і надати пільги категоріям дітей,



передбачені чинним законодавством. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 18
                                       “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.
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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 _– 1

Прийнято рішення № 77 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно звільнити   від    плати    за  харчування
в загальноосвітніх школах міста дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, які
залишилися без батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей
потерпілих від Чорнобильської катастрофи та дітей, батьки яких є учасниками
АТО, ООС. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “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 _– 1

Прийнято рішення № 78( додається ).



Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити загальну чисельність
апарату виконавчого комітету Помічнянської міської ради та її виконавчих
органів. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “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, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 2
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 79 додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити штатний розпис апарату
виконавчого комітету Помічнянської міської  ради на 2021 рік. Хто за даний
проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “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” – 16
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 3
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 80 додається ).



Міський голова :

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

Міський голова :

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

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

                                       не взяли участь у голосуванні _– 4 (в т.ч. Антошик М.М.)
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Міський голова :

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

Кучерява Т.М. – голова постійної депутатської комісії з питань бюджету,
фінансів, соціального розвитку, інвестицій, побутового і торгівельного
обслуговування та громадського харчування.

Шановні депутати, нам необхідно прийняти рішення по оплаті праці
міського голови у 2021 році. В проєкті рішення вказано встановити міському
голові надбавку в розмірі  25 % до посадового окладу з урахуванням надбавки за
ранг посадової особи місцевого самоврядування та вислугу років. Виплачувати
помісячно премію у розмірі 50 % та допомогу на оздоровлення та для вирішення
соціально-побутових питань в розмірі посадового окладу.

Пропоную встановити  надбавку в розмірі  25 %  і премію у розмірі 25 %.

Міський голова :

Шановні депутати, кожен депутат мав можливість висловити власну
думку з даного питання. Після тривалого обговорення питання, даний проєкт
рішення виноситься на голосування «в цілому»

Результати голосування : “за” – 11
                                       “проти” – 1
                             “утримались” – 5

                                      не взяли участь у голосуванні _– 3 (в т.ч. Антошик М.М.)



Рішення не прийнято.

Міський голова :

Шановні депутати, по питанню затвердження міського бюджету на 2021
рік слово надається начальнику фінансового відділу Помічнянської міської ради
Чіпегіній Т. В.

Чіпегіна Т.В. – начальник фінансового відділу Помічнянської міської
ради ознайомила депутатів з проєктом рішення про затвердження міського
бюджету Помічнянської ОТГ на 2021 рік.

Міський голова :

Шановні депутати, ви мали нагоду ознайомитися з проектом рішення з
даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 17
                                       “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, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

Результати голосування : “за” – 15
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 4
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 81 додається ).

Міський голова :

Шановні  депутати,  нам  необхідно  доручити  фінансовому відділу
Помічнянської  міської   ради   в особі начальника відділу укладати угоди на
отримання короткотермінових позик з органами Державного казначейства в
Кіровоградській області в разі виникнення тимчасових касових розривів
міського бюджету на фінансування захищених статей. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:



Результати голосування : “за” – 19
                                       “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” – 16
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 3
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 82( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно покласти обов’язки на старосту
старостинського округу Помічнянської ОТГ (села: Помічна, Червоний Розділ,
Новопавлівка), як посадову особу органу місцевого самоврядування та члена
виконавчого комітету Помічнянської міської ради із вчинення нотаріальних дій,
проведення державної реєстрації актів цивільного стану, вчинення дій щодо
ведення погосподарського обліку. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

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



не взяли участь у голосуванні _– 0
Прийнято рішення № 83( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити Положення про
преміювання, встановлення надбавок та надання матеріальної допомоги
працівникам апарату Помічнянської міської ради та її виконавчих органів. По
даному питанню слово надається голові постійної депутатської комісії з питань
бюджету, фінансів, соціального розвитку, інвестицій, побутового і
торгівельного обслуговування та громадського харчування Кучерявій Т.М.

Кучерява Т.М. – голова постійної депутатської комісії з питань бюджету,
фінансів, соціального розвитку, інвестицій, побутового і торгівельного
обслуговування та громадського харчування ознайомила депутатів з проектом
рішення по даному питанню.

Міський голова :

Шановні депутати, ви мали нагоду ознайомитися з проектом рішення з
даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 20
                                       “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 _– 1

Прийнято рішення № 84( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, з метою забезпечення перевезення пільгових категорій
населення Помічнянської громади залізничним транспортом приміського
сполучення, нам необхідно затвердити Порядок здійснення компенсаційних



виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному
транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету у 2021
році. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

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

Міський голова :

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

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

Прийнято рішення № 85( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, з метою врегулювання питань щодо виявлення, обліку
та набуття у комунальну власність  Помічнянської міської об’єднаної
територіальної громади майна відумерлої спадщини та безхазяйного майна, нам
необхідно затвердити Порядок виявлення, обліку та набуття у комунальну
власність Помічнянської об’єднаної територіальної громади майна відумерлої
спадщини та безхазяйного майна. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “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” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 1

Прийнято рішення № 86( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшло клопотання
КНП «Помічнянська міська лікарня» Помічнянської міської ради щодо передачі
майна КНП «Помічнянська міська лікарня» по вул. Перемоги, 89 на баланс
відділу культури, туризму, молоді та спорту, нам необхідно прийняти відповідне
рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 16
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 1
 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.
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Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 87( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно надати згоду на прийняття в
комунальну власність Помічнянської міської ради службової двокімнатної
квартири  № 13, розташованої в м. Помічна по вул. Лесі Українки, 4, загальною
площею 39,59 м²  з первісною балансовою вартістю 200000,00 грн та визначити
Помічнянську міську раду балансоутримувачем вищевказаного майна. Хто за
даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “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 _– 1

Прийнято рішення № 88 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити Положення про конкурс на
посаду керівника комунального закладу  загальної середньої освіти   Помічнянської
міської ради  у новій редакції. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

Прийнято рішення № 89 ( додається ).

Міський голова :



Шановні депутати, нам необхідно внести зміни до Положення про відділ
освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради та затвердити його в
новій редакції. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 16
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 1
 не взяли участь у голосуванні _– 3

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

Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 3
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 90 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно внести зміни до Положення про відділ
культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Помічнянської
міської ради та викласти його 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 _– 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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 0

Прийнято рішення № 91 ( додається ).



Міський голова :

Шановні депутати, з метою забезпечення виконання  завдань основних
напрямків державної соціальної політики в частині підтримки найвразливіших
верств населення та забезпечення надання безперебійних, своєчасних,
кваліфікованих соціальних послуг жителям громади нам необхідно . Хто за
даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 92 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, для розгляду земельних питань слово надається
начальнику земельно-екологічного відділу виконкому міської ради
Тертичній О.А.

Тертична О.А. доповіла про основні ключові моменти заяв та звернень,
які надійшли до міської ради.
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Міський голова :

Шановні депутати, враховуючи  пропозиції постійної комісії з питань
будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою, комунальної
власності, транспорту, зв’язку та земельних відносин від 22 грудня 2020 року
(протокол № 2), нам необхідно зарезервувати земельну ділянку орієнтовною
площею 7,5 га із земель сільськогосподарського призначення за межами села



Новопавлівка для виділення земельних ділянок учасникам АТО, які набули
статус учасників бойових дій  рекомендованою площею (фіксованим розміром)
1,5 га  для ведення особистого селянського господарства. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 93 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Циза В.А. про
об’єднання земельних ділянок комунальної власності, на яких знаходиться
належне йому майно: магазин, з подальшою передачею земельної ділянки на
умовах оренди, 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 _– 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 _– 1

Прийнято рішення № 94 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Сокуренка С.М.
про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для розміщення приміщення гаража в м. Помічна по
вул. Гагаріна, 65 А 1. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 3

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

Міський голова :

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

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

Прийнято рішення № 95 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява учасника АТО
гр. Ткача А.С. про надання дозволу на розробку  проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (шляхом безкоштовної передачі) для
індивідуального садівництва в  с. Помічна по  вул. Гагаріна, 108. Хто за даний
проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 17
                                       “проти” – 1



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

Прийнято рішення № 96 ( додається ).

Міський голова :

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

Звучить гімн.

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК


	D:\Мои документы\СЕСІЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ\2020р нове скликання 25.10.2020\03 - 23.12.2020р. - бюджетна\Протокол.doc
	ПОМІЧНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА
	М І С Ь К А   Р А Д А
	П Р О Т О К О Л
	Міський голова:

	Кворум для проведення сесії є.
	Міський голова:

	3. Про  затвердження програми  соціально – економічного розвитку Помічнянської ОТГ на 2021 рік.
	11. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканці                                    м. Помічна Івановій Тетяні Миколаївні.
	12. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканці                             м. Помічна Стасій Любові Василівні.
	15. Про  затвердження   Програми  розвитку освіти Помічнянської об’єднаної   територіальної громади на 2021-2025 роки.
	16. Про  затвердження   Програми  розвитку культури, туризму, молоді та спорту Помічнянської об’єднаної   територіальної громади на 2021-2025 роки.
	21. Про затвердження Програми сприяння   у   створенні   та забезпечення функціонування ОСББ на території Помічнянської громади на 2021-2025 роки.
	23. Про  організацію харчування окремих  категорій дітей та встановлення вартості харчування одного діто-дня в дитячих садках.
	25. Про затвердження загальної чисельності апарату виконавчого комітету Помічнянської міської ради та її виконавчих органів.
	35. Про прийняття в комунальну власність міської ради службової квартири № 13 по вул. Лесі Українки, 4.
	40. Про  резервування земельних ділянок для учасників АТО на території
	Шановні депутати нам необхідно затвердити Програму про надання матеріальної допомоги учасникам/цям бойових дій на території інших держав, мешканців/ок Помічнянської громади на 2021-2023 роки з дотриманням рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та Положення про надання їм матеріальної допомоги. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:



