
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
 шостої сесії Помічнянської міської ради

восьмого скликання

м. Помічна                                                                               04 березня  2021 року

Міський голова:

Добрий день, шановні депутати!
На сесії присутні  –  19 депутатів + 1 міський голова.
Відсутні з поважних причин – 3 депутати
Кворум для проведення сесії є.

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

Засідання  шостої сесії Помічнянської  міської ради 8 скликання
оголошується відкритим.

      Звучить гімн.

Міський голова:

      На 6-й сесії міської ради  пропонується розглянути наступні питання :

1. Про затвердження протоколу лічильної комісії № 20 та обрання
керуючого справами (секретаря) виконкому Помічнянської міської ради.

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

         2. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 року № 80
«Про затвердження штатного розпису апарату виконкому міської ради».

Інформація міського голови Антошика М.М.

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

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник фінансового відділу Козирєва С.Г.

4. Про внесення доповнень до Плану діяльності з підготовки проєктів



регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого рішенням міської ради від
10.12.2020 року № 55.

Інформація міського голови Антошика М.М.
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5. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 року № 8
«Про затвердження складу постійних комісій міської ради і обрання голів».

Інформація міського голови Антошика М.М.

6. Про внесення змін до рішення міської ради від 25.11.2020 року № 13
«Про затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради».

Інформація міського голови Антошика М.М.

7. Про  внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 року № 77
«Про організацію харчування окремих  категорій дітей та встановлення вартості
харчування одного діто-дня в дитячих садках».

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

8. Про затвердження перспективного плану роботи міської ради на 2021
рік.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає секретар міської ради Фідальго І.В.

9. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканцю
м. Помічна Проданець В.А.

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

10. Про відміну дії рішення від 23.12.2020 року № 92 «Про перетворення
юридичної особи «Центр надання соціальних послуг населенню» виконкому
Помічнянської міської ради у КУ«Центр надання соціальних послуг населенню»
Помічнянської міської ради».

Інформація міського голови Антошика М.М.

11. Про зміну назви Центру надання соціальних послуг населенню
виконавчого комітету Помічнянської міської ради, затвердження Положення та
штату КЗ «Центр надання соціальних послуг» Помічнянської міської ради.

Інформація міського голови Антошика М.М.

          12. Про затвердження Програми фінансування видатків на компенсаційні
виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом та залізничним
транспортом загального користування на приміських маршрутах, та надання
пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян Помічнянської
міської ради на 2021 рік.

Інформація міського голови Антошика М.М.



         13. Про реорганізацію КЗ «Помічнянська міська дитяча бібліотека»
шляхом приєднання до КЗ «Центральна бібліотека» виконавчого комітету
Помічнянської міської ради.

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

Яценко В.В.
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14. Про порушення клопотання щодо присвоєння Почесного звання
«Мати - героїня» гр. Пойченко В.В.

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

15. 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.

16. Про надання дозволу на розроблення технічної документації  із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності.

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

17. Про розгляд заяви гр. Юренка Ю.В.
Інформація міського голови Антошика М.М.

          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

18. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність.

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

19. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 04.06.2020
року № 917.

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

20. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 09.09.2020
року № 981.

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

21. Про затвердження документу державного планування «Коригування
(оновлення та внесення змін) генерального плану, плану зонування міста
Помічна Добровеличківського району Кіровоградської області та звіту про



стратегічну екологічну оцінку.
Інформація міського голови Антошика М.М.

          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

22. Про поновлення договору оренди земельної ділянки ТОВ «Епсілон».
Інформація міського голови Антошика М.М.

          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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          23. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельних ділянок
у власність гр.Альохіну А.О.

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

24. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр . Андрусяк В.А.

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

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

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

26. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Бельмезі П.Г.

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

27. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Гаращенку В.Я.

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

28. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельних ділянок
у власність гр. Гашковій Ю.В.

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

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

Інформація міського голови Антошика М.М.



          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

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

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

31. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Денисенко О.С.

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

5

32. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Дорожанському В.П.

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

33. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Кармазенко О.С.

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

           34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність гр.Медведєвій Г.М.

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

35. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр . Ніязовій А.А.

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

36. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Попадіну В.С.

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

37. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Тягаєнку С.Л.

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



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

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

39. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Шавлову В.М.

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

           40. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр.Щербаковій О.О.

Інформація міського голови Антошика М.М.
          Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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41. Про   надання   дозволу   на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) ТОВ «ГРИОЛ».

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

42. Про  надання  дозволу   на розроблення  проекту землеустрою   щодо
відведення  земельних  ділянок гр. Дорожанській К.В.

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

43. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо
відведення  земельних ділянок гр. Дудку В.В.

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

44. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок гр. Огирь С.С.

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

45. Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража гр. Омельченку С.О.

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

46. Про затвердження Програми «Фінансова підтримка на покриття з



битків від господарської діяльності комунальним підприємствам на 2021 рік».
Інформація міського голови Антошика М.М.

          Доповідає начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової
звітності – головний бухгалтер Горобець С.А.

Чи є які зауваження, зміни, доповнення до порядку денного?
Надійшла пропозиція щодо внесення до порядку денного питання про

затвердження Програми «Фінансова підтримка на покриття збитків від
господарської діяльності комунальним підприємствам на 2021 рік».

Пропонується розглянути дане питання останнім по порядку денному.
Інші пропозиції будуть? Немає?

Ставлю запропонований порядок денний сесії на голосування. Прошу
проголосувати. Одноголосно.

Нагадую, що відповідно до Регламенту міської ради час для доповідей на
сесії встановлюється в межах до 1 години, для співдоповідей  до 20 хвилин, для
інформації, виступу – 7 хвилин. Пропонується перерви робити через 2 години
роботи на 20 хвилин. Немає заперечень?

7

Переходимо до розгляду порядку денного.

Міський голова :

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

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

Міський голова :

Шановні депутати, на посаду керуючого справами (секретаря) виконкому
міської ради пропоную кандидатуру Тертичної Світлани Олегівни. (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 № 20
лічильної комісії та оголосити  результати виборів керуючого справами
(секретаря) виконкому міської ради ( протокол додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити протокол лічильної комісії
№ 20 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 № 129  ( додається )

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно внести зміни до рішення третьої сесії
Помічнянської міської ради 8-го скликання від 23.12.200 року № 80 «Про
затвердження штатного розпису апарату виконкому міської ради» та викласти
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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.

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” – 4
                             “утримались” – 5
не взяли участь у голосуванні _– 0

Рішення не прийнято.

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 4087089,13 грн. та внести зміни до видаткової частини загального та
спеціального фондів міського 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” – 20
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 0

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
Враховуючи, що даний проєкт рішення містить декілька частин (статей),

пропонується проводити голосування по частинах (постатейно).

Міський голова :

Шановні депутати, враховуючи результати постатейного голосування,
зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення, 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 _– 1

Прийнято рішення № 130 ( додається ).

Міський голова :

Шановні  депутати,  нам необхідно внести доповнення до Плану
діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого
рішенням другої сесії Помічнянської міської ради 8-го скликання від 10.12.2020
року № 55 та викласти його в новій редакції. 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 № 131 ( додається ).

Міський голова :

Шановні  депутати,  відповідно до рішення четвертої сесії Помічнянської
міської ради від 20.01.2021 року № 97 «Про затвердження протоколу лічильної
комісії № 17 та обрання секретаря Помічнянської міської ради»,  нам необхідно
внести зміни до пункту 5 рішення першої сесії Помічнянської міської ради від
25.11.2021 року № 8 «Про затвердження складу постійних комісії міської ради і
обрання голів». 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” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 132( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно внести зміни до рішення першої сесії
Помічнянської міської ради 8-го скликання від 25.11.2020 року № 13 «Про
затвердження персонального складу виконавчого комітету міської ради» та
викласти його в новій редакції. 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 № 133( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно внести зміни до рішення третьої сесії
Помічнянської міської ради 8-го скликання від 23.12.2020 року № 77 «Про
організацію харчування окремих категорій дітей та встановлення вартості
харчування одного діто-дня в дитячих садках» та викласти його в новій редакції.
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.
11

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 № 134 ( додається ).

Міський голова :



Шановні депутати, нам необхідно затвердити перспективний план  роботи
Помічнянської міської ради на  2021 рік. 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, 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 № 135 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява Проданець В.А. щодо
надання одноразової матеріальної допомоги на лікування сина Проданець Сергія
Володимировича, 18.07.2018 року народження,  який є інвалідом дитинства. 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 _– 4
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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” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 136 ( додається ).



Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно відмінити дію рішення третьої сесії
Помічнянської міської ради 8-го скликання від 23.12.2020 року № 92 «Про
перетворення юридичної особи «Центр надання соціальних послуг населенню»
виконкому Помічнянської міської ради у комунальну установу «Центр надання
соціальних послуг населенню» Помічнянської міської ради». 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 № 137 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно змінити назву «Центр надання
соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської
ради на комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Помічнянської
міської ради, затвердити положення та штатний розпис комунального закладу.
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” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 3

Прийнято рішення № 138 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити Програму фінансування
видатків на компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним та
залізничним транспортом загального користування на приміських маршрутах, та
надання пільг з оплати послуг зв’язку окремим категоріям громадян
Помічнянської міської ради на 2021 рік. 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 № 139 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно реорганізувати комунальний заклад
«Помічнянська міська дитяча бібліотека» шляхом приєднання до комунального
закладу «Центральна бібліотека» виконавчого комітету Помічнянської міської
ради. 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 № 140 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Пойченко В.В.,
про присвоєння їй Почесного звання «Мати – героїня» як жінці, що народила та
виховала до 8-річного віку 5 дітей. 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, 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 № 141 ( додається ).
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Міський голова :



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

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

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшли заяви учасників АТО/ССО
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для ведення
особистого селянського господарства на території старостинського округу сіл
Помічна, Червоний Розділ, Новопавлівка Помічнянської міської ради. 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

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

Міський голова :

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

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

Прийнято рішення № 142 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно виготовити технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності загальною
площею 7,2621 га на п’ять земельних ділянок орієнтовною площею 1,4524 га  за
рахунок земель сільськогосподарського призначення за межами села Помічна
Новоукраїнського району Кіровоградської області. Хто за даний проєкт рішення
«за основу» прошу проголосувати:
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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” – 16
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 143 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Юренка Ю.В. про
надання в оренду земельної ділянки під артезіанською свердловиною в
м. Помічна по вул. Шевченка, 25. 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 _– 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” – 15
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 144 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшли заяви гр. Лагомини А.О.,
Лагомини І.В.,. Тендюка А.В., Юренка Ю.В., Юренко С.Л. про надання дозволів
на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки. 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 _– 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” – 14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 145 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно внести змін до пункту 1 рішення
тридцять дев’ятої сесії Помічнянської міської ради 8-го скликання від
04.06.2020 року № 917 «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Мєркунову О.М. Хто за
даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 6

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” – 14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 146 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно внести змін та доповнення до пункту 1
рішення сорок четвертої сесії Помічнянської міської ради 8-го скликання від
09.09.2020 року № 981 «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПрАТ «Кіровоградобленерго».
Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 12
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 8

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” – 12
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 147 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити документ державного
планування «Коригування (оновлення та внесення змін) генерального плану,
План зонування міста Помічна Добровеличківського району Кіровоградської
області» та звіт  про стратегічну екологічну оцінку. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

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.
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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” – 13
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 148 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшло клопотання ТОВ «Епсілон»
про поновлення договору оренди земельної ділянки, що знаходиться в
м. Помічна, Базарна площа, 1, наданої для розміщення аптеки. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:

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

Результати голосування : “за” – 13
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 149 ( додається ).

Міський голова :



Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Альохіна А.О. про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) та для індивідуального садівництва в
м. Помічна по вул. Гастелло, 4. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з
даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 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, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення
будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

Результати голосування : “за” – 13
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 150 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Андрусяк В.А. про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність (шляхом безоплатної передачі), для індивідуального садівництва в
м. Помічна по вул. Героїв Крут, 80. Нам необхідно прийняти відповідне рішення
з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

Результати голосування : “за” – 13
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 151 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Батенко І.П. 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. Перемоги, 35. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:

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

Результати голосування : “за” – 13
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 152 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Бельмеги П.Г. про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства за межами



населених пунктів Помічнянської міської ради, як учаснику АТО. Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

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.
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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” – 13
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 153 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Гаращенка В.Я.
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність (шляхом безоплатної передачі), для індивідуального садівництва в
м. Помічна, вул. Чкалова, 53. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з
даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 12
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 8

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” – 13
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 154 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати,  до міської ради надійшла заява гр.  Гашкової Ю.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) та
для індивідуального садівництва в м. Помічна по вул. Маліновського, 20. Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. 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, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення
будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

Результати голосування : “за” – 13
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 155 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла  заява гр. Горбачової О.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. Героїв Крут, 45. Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Результати голосування : “за” – 13
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 156 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Горбачова В.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. Героїв Крут, 43. Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 6

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” – 14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 157 ( додається ).



Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Денисенко О.С.
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва індивідуального
гаража в м. Помічна по вул. Перемоги (між будинками № 58 та № 60-а). Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 6

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” – 13
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 158 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Дорожанського В.П. 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. Гагаріна, 207-а. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 6



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” – 14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 159 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Кармазенко О.С.
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність (шляхом безоплатної передачі), для індивідуального садівництва в
м. Помічна, вул. Небесної Сотні, 125. Нам необхідно прийняти відповідне
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рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 6

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” – 14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 160 ( додається ).

Міський голова :



Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Медведєвої Г.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 м. Помічна по вул. Маяковського, 14. Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 6

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” – 14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 161 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Ніязової А.А. про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)  в с. Помічна по вул. Гагаріна, 17. Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 6

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” – 14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 162 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Попадіна В.С. про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність (шляхом безоплатної передачі) для індивідуального садівництва в
м. Помічнапо вул. Лесі Українки, 53. Нам необхідно прийняти відповідне
рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 6

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” – 14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 163 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Тягаєнка С.Л.  про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва індивідуального
гаража в м. Помічна по вул. Будівельників, біля будинку № 7. Нам необхідно



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

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

Результати голосування : “за” – 13
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 164 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Чернієнка О.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. Транспортна, 8. Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. 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, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення
будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

Результати голосування : “за” – 13



                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 165 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Шавлова В.М.  про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва індивідуального
гаража в м. Помічна по вул. Будівельників, 7, гараж 48-г. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:

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

Результати голосування : “за” – 13
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 166 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Щербакової О.О.
про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та
передачу у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в м. Помічна по
вул. Перемоги, 10. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 0



                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 6

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” – 14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 167 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшло клопотання ТОВ «ГРИОЛ»
про встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
в м. Помічна по вул. Перемоги, 62, як користувачу даної ділянки згідно
договору оренди землі. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного
питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 6

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” – 14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 168 ( додається ).

Міський голова :



Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Дорожанської К.В.
про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність (шляхом безкоштовної передачі) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства в
с. Помічна по вул. Гагаріна, 196. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з
даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 6

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” – 14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 169 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Дудка В.В. про
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність (шляхом безкоштовної передачі) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства в
с. Помічна по вул. Гагаріна, 193а. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з
даного питання. 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, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення
будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

Результати голосування : “за” – 13
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 170 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Огирь С.С. про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність (шляхом безкоштовної передачі) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства в с.
Помічна по вул. Ткаченка, 183. Нам необхідно прийняти відповідне рішення з
даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 6

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” – 14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 171 ( додається ).
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Міський голова :



Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Омельченка С.О.
про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва індивідуального
гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, 76, гараж 6-г. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання.

Омельченко С.О. – депутат міської ради повідомив про виникнення
конфлікту інтересів під час розгляду даного питання. (заява додається).

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

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

Результати голосування : “за” – 13
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 172 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити Програму «Фінансова
підтримка на покриття з битків від господарської діяльності комунальним
підприємствам на 2021 рік». Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 6

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” – 14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 173 ( додається ).

Міський голова :

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

Звучить гімн.

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК
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