
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
 восьмої сесії Помічнянської міської ради

восьмого скликання

м. Помічна                                                                               12 травня  2021 року

Міський голова:

Добрий день, шановні депутати!
На сесії присутні  –  21 депутат + 1 міський голова.
Відсутні з поважних причин – 1 депутат
Кворум для проведення сесії є.

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

Засідання  восьмої сесії Помічнянської  міської ради 8 скликання
оголошується відкритим.

      Звучить гімн.

Міський голова:

      На 8-й сесії міської ради  пропонується розглянути наступні питання :

1. 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.

2. Про створення юридичної особи Відділ житлово-комунального
господарства, архітектури, містобудування, благоустрою та земельних відносин
Помічнянської  міської ради.

Інформація міського голови Антошика М.М.

3. Про зміну назви відділу «Центр надання соціальних послуг населенню»
виконавчого комітету Помічнянської міської ради, затвердження Положення та
штату відділу соціального захисту та охорони здоров’я Помічнянської міської
ради.



Інформація міського голови Антошика М.М.
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4. Про створення юридичної особи КЗ «Центр надання соціальних послуг»
Помічнянської  міської ради.

Інформація міського голови Антошика М.М.

5. Про затвердження штатного розпису апарату виконкому міської ради.
Інформація міського голови Антошика М.М.

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

Інформація міського голови Антошика М.М.

7. Про зняття автомобіля марки сміттєвоз ВЛІВ МІНІ 12-12 МZ 438121 з
відвалом ВЛІВ 250 (пневматичним) з балансу Помічнянської міської ради та
передача на баланс ККП.

Інформація міського голови Антошика М.М.

8. Про зняття з балансу Помічнянської міської ради футбольного
майданчика на території ЗШ № 1 в м. Помічна по пров. Чехова, 2 та передача на
баланс відділу освіти.

Інформація міського голови Антошика М.М.

9. Про зняття з балансу Помічнянської міської ради товарно-матеріальних
цінностей (роботи/послуги) «Торгівельне містечко» в м. Помічна біля будинку
№ 97 по вулиці Перемоги та передача на баланс КП «Помічнянський
муніципальний ринок».

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

10. Про прийняття в комунальну власність міської ради житлових
будинків, які перебувають на балансі  ПАТ «Помічнянський елеватор».

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

11. Про порушення клопотання щодо пропозиції присвоєння Почесного
звання  «Мати - героїня» гр. Стельмах Н.Я.

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



12. Про надання матеріальної допомоги на поховання учасника ЧАЕС
Чубук А.Л.

Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає заступник міського голови Щербатюк А.С.
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13. Про включення теплопостачальних пунктів (котелень закладів освіти,
культури та міської лікарні), що перебувають у комунальній власності
Помічнянської міської ради до переліку комунального майна, що передається
в оренду через аукціон (перелік першого типу).

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

14. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Ардашеву Д.В.

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

15. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Козій І.В.

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

16. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Новаковському В.О.

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

17. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Петровському С.С.

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

          18. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Скороходу О.М.

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

          19. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
в оренду гр. Сокуренку С.М.

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



20. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки
у власність гр. Козарєзову Є.С.

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

          21. Про затвердження проекту землеустрою ТДВ «Простор-1» щодо
відведення земельної ділянки в оренду по вул. Гагаріна, 66-г.

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

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

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

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

          24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та
надання земельної ділянки у власність гр.Караванській Л.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.Луковському Є.А.

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

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

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

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

Інформація міського голови Антошика М.М.



Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

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

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

        29. Про відміну рішення сесії від 10.07.2002 року № 27 «Про центральну
частину міста»

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

        30. Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, біля будинку № 58.

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

         31. Про  надання дозволу на розроблення проекту землеустрою   щодо
відведення земельної  ділянки гр. Веріч О.В.

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

         32. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної  ділянки гр. Катериничу С.М.

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

         33. Про  надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо
відведення  земельної  ділянки гр. Комарову А.А.

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

         34. Про  надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою  щодо
відведення земельної  ділянки гр. Хоружому О.В.

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

         35. Про  надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки гр. Котовському О.С.

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



         36. Про  надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки гр. Малаховському Ю.Ф.

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

        37. Про  надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок гр. Савенку Г.А.

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

38. Про  надання  дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок гр. Савенко Т.М.
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Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

39. Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Перемоги (на території
колишнього хлібозаводу).

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

40. Про поновлення договору оренди земельної ділянки
ФОП Мельник А.В.

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

41. Про відміну рішення сесії від 07.04.2021 року № 176 та № 177 щодо
відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «ПЕРСЕЙ ПІВІ» та ТОВ «ЦЕФЕЙ
СОЛАР» за межами с. Новопавлівка.

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

42. Про розгляд заяви гр. Арсірія В.В. щодо внесення змін до договорів
оренди земельних ділянок.

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

43. Про розгляд заяви гр. Безим’янного В.О.
Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.



44. Про розгляд заяви гр. Безим’янної Т.В.
Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

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

46. Про розгляд заяви гр. Дешко Н.П.
Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

47. Про розгляд заяви гр. Індієнка О.Й.
Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.
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48. Про розгляд заяви гр. Корецької О.В.
Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

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

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

51. Про розгляд заяви гр. Наконечного М.І.
Інформація міського голови Антошика М.М.
Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А.

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

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

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

проголосувати. Одноголосно.



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

Переходимо до розгляду порядку денного.

Міський голова :

Шановні депутати 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
на 318000,00 грн., передбачити субвенцію з місцевого бюджету для здійснення
монтажу і розводки кисневої станції високої потужності по відділеннях
Добровеличківської ЦРЛ в розмірі 100 000,00 грн. та внести зміни до видаткової
частини загального фонду бюджету, тобто нам необхідно внести зміни до
рішення сесії міської ради від 23.12.2020 року № 81 «Про бюджет
Помічнянської міської територіальної громади на 2021 рік». Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 0

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.
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:

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

Прийнято рішення № 211 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, враховуючи зміни до пункту 3 частини 2 статті 22 та
частини 2 статті 85 Бюджетного кодексу України, нам необхідно внести зміни
до структури міської ради та створити виконавчі органи, які повинні бути
головними розпорядниками бюджетних коштів в органах місцевого



самоврядування та зобов’язані забезпечувати здійснення видатків з місцевого
бюджету.

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно створити юридичну особу – Відділ
житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування, благоустрою
та земельних відносин Помічнянської  міської ради, затвердити Положення та
штатний розпис відділу.  Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21
                                       “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, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.
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Результати голосування : “за” – 9
                                       “проти” – 1
                             “утримались” – 10
не взяли участь у голосуванні _– 2

Рішення не прийнято.

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно змінити назву відділу «Центр надання
соціальних послуг населенню» виконавчого комітету Помічнянської міської
ради на Відділ соціального захисту та охорони здоров’я Помічнянської міської
ради, затвердити Положення та штатний розпис відділу.  Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Результати голосування : “за” – 7
                                       “проти” – 1
                             “утримались” – 12
не взяли участь у голосуванні _– 2

Рішення не прийнято.

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно створити юридичну особу –
Комунальний заклад «Центр надання соціальних послуг» Помічнянської міської
ради, затвердити Положення та штатний розпис КЗ.  Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 16
                                       “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.

10

Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 9
                                       “проти” – 1
                             “утримались” – 6
не взяли участь у голосуванні _– 6

Рішення не прийнято.

Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 13
                                       “проти” – 1
                              “утримались” – 2



 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.

Результати голосування : “за” – 6
                                       “проти” – 1
                             “утримались” – 9
не взяли участь у голосуванні _– 6

Рішення не прийнято.

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно внести зміни до рішення першої сесії
міської ради від 21.11.2017 року № 9 «Про затвердження структури виконавчих
органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів» та
викласти його в новій редакції. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 13
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 2
 не взяли участь у голосуванні _– 6
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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” – 6
                                       “проти” – 1
                             “утримались” – 9
не взяли участь у голосуванні _– 6

Рішення не прийнято.

Міський голова :

Шановні депутати переходимо до наступного питання по порядку
денному. Нам необхідно зняти з балансу Помічнянської міської ради автомобіль



марки сміттєвоз ВЛІВ МІНІ 12-12 МZ 438121 з відвалом ВЛІВ 250
(пневматичним), 2021 року випуску та передати його на баланс Помічнянського
комбінату комунальних підприємств. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 15
                                       “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” –15
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 212 (додається).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно зняти з балансу Помічнянської міської
ради футбольний майданчик 42х22 в м. Помічна по пров. Чехова, 2 на території
Помічнянської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 1 ім. Героя України
Євгена Степановича Березняка та передати його на баланс відділу освіти
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виконавчого комітету Помічнянської міської ради. Хто за даний проєкт рішення
«за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 13
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 9

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 _– 3

Прийнято рішення № 213 (додається).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно зняти з балансу Помічнянської міської
ради товарно-матеріальні цінності (роботи/послуги) «Торгівельне містечко» в
м. Помічна біля будинку № 97 по вулиці Перемоги та передати їх на баланс
КП «Помічнянський муніципальний ринок» Помічнянської міської ради. Хто за
даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 18
                                       “проти” – 1
                              “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” –16
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 5

Прийнято рішення № 214 (додається).
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Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно надати згоду на прийняття в комунальну
власність Помічнянської міської ради житлових будинків, розташованих в
м. Помічна  по вул. Перемоги, 50А, вул. Лесі Українки (колишня
Інтернаціональна), 4 6 та об’єкти соціальної інфраструктури (сарай, резервуар
для води, криниця та водопровідна мережа) до житлових будинків по вул. Лесі
Українки 4, 6, але виключно за умови надання балансоутримувачем - публічним
акціонерним товариством «Помічнянський елеватор» необхідної документації
на вищевказані будинки. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 21



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

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

Міський голова :

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

Результати голосування : “за” –14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 2
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 215 (додається).

Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Стельмах Н.Я. про
присвоєння їй Почесного звання «Мати – героїня» як жінці, що народила та
виховала до 8-річного віку 5 дітей, нам необхідно прийняти відповідне рішення
з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

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

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

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

Результати голосування : “за” –14
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 4
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 216 (додається).



Міський голова :

Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Чубук А.Л. про
надання матеріальної допомоги на поховання чоловіка Чубук Анатолія
Олександровича, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2
категорії, нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за
даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 217 (додається).

Міський голова :

Шановні депутати враховуючи рішення міської ради від 07.04.2021 року
№ 174 «Про погодження пропозиції щодо передачі в оренду  теплопостачальних
пунктів закладів освіти, культури та міської лікарні, що перебувають у
комунальній власності Помічнянської міської ради», нам необхідно внести до
переліку майна комунальної власності Помічнянської міської ради, що
передається в оренду теплопостачальні пункти закладів освіти, культури та
міської лікарні. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 22
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 0
 не взяли участь у голосуванні _– 0

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



Міський голова :

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

Результати голосування : “за” –13
                                       “проти” – 1
                             “утримались” – 6
не взяли участь у голосуванні _– 2

Прийнято рішення № 218 (додається).

Міський голова :

Шановні депутати, переходимо до наступного питання. Для розгляду
земельних питань слово надається  начальнику земельно-екологічного відділу
виконкому міської ради  Тертичній О.А.

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

Міський голова :

Шановні  депутати,  нам необхідно  затвердити проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства за межами с. Новопавлівка Новоукраїнського району
гр. Ардашеву Д.В. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 18
                                       “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” – 20
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 2



Прийнято рішення № 219( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства за межами с. Новопавлівка Новоукраїнського району гр. Козій І.В.
Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

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

Прийнято рішення № 220( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства за межами с. Новопавлівка Новоукраїнського району
гр. Новаковському В.О. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 18
                                       “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.
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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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 221 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського
господарства за межами с. Новопавлівка Новоукраїнського району
гр. Легезі А.В., що діє згідно довіреності від імені гр. Петровського С.С. Хто за
даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 17
                                       “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 _– 5

Прийнято рішення № 222 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки та передачу у власність для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка)  в с. Червоний Розділ по вул. Степова
гр. Скороходу О.М. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 18
                                       “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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 223 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду для розміщення приміщення гаража в
м. Помічна по вул. Гагаріна, 65 А 1 гр. Сокуренку С.М. Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 18
                                       “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 _– 6

Прийнято рішення № 224 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для
будівництва індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Перемоги (на
території колишнього хлібозаводу) гр. Козарєзову Є.С.  Хто за даний проєкт
рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 18
                                       “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 _– 5

Прийнято рішення № 225 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості в м. Помічна по вул. Гагаріна, 66-г
ТДВ Простор-1. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу
проголосувати:

Результати голосування : “за” – 16
                                       “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” – 17
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 5

Прийнято рішення № 226 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати нам необхідно затвердити технічну документацію 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. Виноградна, 53 гр.Бабешку А.С. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 18
                                       “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” – 16
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 227 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію 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. Маліновського, 31 гр. Зелінкевич Г.П. Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:



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

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

Міський голова :

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

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

Прийнято рішення № 228 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно  затвердити технічну документацію 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. Степова, 107 гр. Караванській Л.А. Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “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 _– 5
Прийнято рішення № 229 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію 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. Елеваторська, 25 гр. Луковського Є.А.
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Луковський С.В. – 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” – 19
                                       “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” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 230 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати,нам необхідно затвердити технічну документацію 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, 166 гр. Поборознюку С.С. Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 17
                                       “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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 231 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, нам необхідно  затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в с. Помічна по
вул. Гагаріна, 108 гр. Ткачу А.С. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 18
                                       “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 _– 5

Прийнято рішення № 232 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати  нам необхідно затвердити технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) у власність для будівництва і обслуговування житлового



будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  в с. Помічна по
вул. Коцюбинського, 48 гр. Трофімову О.О. та Фалінській С.В. Хто за даний
проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 19
                                       “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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 233 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшло звернення
гр. Авєкіної Т.М. щодо перегляду або відміни рішення другої сесії
Помічнянської міської ради двадцять четвертого скликання від 10.07.2002 року
№ 27 «Про центральну частину міста», як такого, що вже не відповідає вимогам
часу і прийнятій містобудівній документації. 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 _– 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” – 13
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 4
не взяли участь у голосуванні _– 5

Прийнято рішення № 234 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла  заява гр. Авєкіної Т.М. про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки безоплатно у власність для будівництва індивідуального гаража в
м. Помічна по вул. Перемоги, біля будинку № 58. Нам необхідно прийняти
відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу»
прошу проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 18
                                       “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” – 1
                             “утримались” – 2
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 235 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати,  до міської ради надійшла заява гр.  Веріч О.В.  про
надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність (шляхом безкоштовної передачі) для індивідуального
садівництва в м. Помічна по вул. Шевченка (біля буд. № 17). 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 _– 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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 236 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява учасника АТО
гр. Катеринича С.М. про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом безкоштовної передачі)
для індивідуального садівництва за межами с. Новопавлівка. 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 _– 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” – 18
                                       “проти” – 0



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

Прийнято рішення № 237 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява учасника АТО
гр. Комарова А.А. про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (шляхом безкоштовної передачі) для
індивідуального садівництва в с. Новопавлівка. 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 _– 5

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 _– 5

Прийнято рішення № 238 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява учасника АТО
гр. Хоружого О.В. про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність (шляхом безкоштовної передачі) для
індивідуального садівництва в с. Новопавлівка. 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 _– 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 _– 6

Прийнято рішення № 239 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Котовського О.С.
про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (шляхом безкоштовної передачі) для будівництва
і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) в с. Помічна по вул. Ткаченка, 187. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. 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 _– 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” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 240 ( додається ).

Міський голова :



Шановні депутати, до міської ради надійшла заява
гр. Малаховського Ю.Ф. про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність (шляхом безкоштовної передачі)
для ведення особистого селянського господарства за адресою с. Помічна,
вул. Ткаченка, 111. 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 _– 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” – 15
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 241 ( додається ).
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Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Савенка Г.А. 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.
Червоний Розділ по вул. Лесі України, 12. Нам необхідно прийняти відповідне
рішення з даного питання.

Савенко В.М. – 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” – 17
                                       “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” – 16
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 242 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Савенко Т.М. 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.
Червоний Розділ по вул. Лесі України, 17. Нам необхідно прийняти відповідне
рішення з даного питання.

Савенко В.М. – депутат міської ради повідомив про виникнення конфлікту
інтересів під час розгляду даного питання. (заява додається).

Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 15
                                       “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” – 17
                                       “проти” – 0



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

Прийнято рішення № 243 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заяви гр. Козарєзової І.О.,
Комар І.В., Ливади А.П., Мішньова А.М., Новак І.В., Пендюр Ю.О.,
Ревягіна П.Г., Скорохода О.М., Стадніченко Т.О., Тесленка Є.В.,
Фаєвич Г.П. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, 104 (на території
колишнього хлібозаводу),  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 _– 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” – 1
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 244 ( додається ).

31

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява ФОП Мельник А.В.
про поновлення договору оренди земельної ділянки, що знаходиться в
м. Помічна по вул. Горького, 130 а, для будівництва магазину. 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 _– 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” – 1
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 245 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшло клопотання ТОВ «ПЕРСЕЙ
ПІВІ» та ТОВ «ЦЕФЕЙ СОЛАР»  про відміну рішень Помічнянської міської
ради від 07.04.2021 року № 176, №177 щодо надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
за межами  с. Новопавлівка у зв’язку зі зміною умов та відсутність технічної
можливості реалізації проекту. 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 _– 5

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

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

Результати голосування : “за” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 246 ( додається ).



Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Арсірія В.В. про
внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, що знаходяться на
території Помічнянської міської ради Новоукраїнського району Кіровоградської
області, надані для сінокосіння і випасання худоби,  угіддя «пасовища».  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 _– 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” – 3
не взяли участь у голосуванні _– 5

Прийнято рішення № 247 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Безим’янного В.О.
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, 123-125. Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:
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Результати голосування : “за” – 16
                                       “проти” – 0
                              “утримались” – 1
 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” – 10
                                       “проти” – 1
                             “утримались” – 5
не взяли участь у голосуванні _– 6

Рішення не прийнято.

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Безим’янної Т.В.
про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по пров. Небесної Сотні. Хто за даний
проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 16
                                       “проти” – 1
                              “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” – 11
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 3
не взяли участь у голосуванні _– 8

Рішення не прийнято.
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Міський голова :



Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Дешка В.В. про
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
на території  с. Новопавлівка  по вул. Похитонова, 13. 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 _– 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” – 12
                                       “проти” – 1
                             “утримались” – 3
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 248 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр. Дешко Н.П. про
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
в с. Новопавлівка  по вул. Похитонова. 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 _– 5

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” – 16
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 208 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява  гр. Індієнка О.Й.
зареєстрованого в м. Помічна по вул. Перемоги, 60а кв. 23, про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва індивідуального
гаража в м. Помічна по пров. Деповському, біля стадіону. 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 _– 6

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

Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 1
                             “утримались” – 2
не взяли участь у голосуванні _– 5

Прийнято рішення № 250 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява  гр. Корецької О.В. про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Героїв Крут, біля будинку № 75.
Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання.



36

Корецька О.В. – депутат міської ради повідомила про виникнення
конфлікту інтересів під час розгляду даного питання. (заява додається).

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

Результати голосування : “за” – 16
                                       “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 враховуючи депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.

Результати голосування : “за” – 14
                                       “проти” – 2
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 6

Прийнято рішення № 251 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява  гр. Крусіра В.В.,
зареєстрованого в м. Помічна по пров. Небесної Сотні, 1 кв. 8, про надання
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по пров. Небесної Сотні.   Нам необхідно
прийняти відповідне рішення з даного питання.Хто за даний проєкт рішення «за
основу» прошу проголосувати:

Результати голосування : “за” – 17
                                       “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 враховуючи депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту
рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.
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Результати голосування : “за” – 16
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 5

Прийнято рішення № 252 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява  гр. Максюти А.В. про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Будівельників, 7. 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 _– 5

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

Міський голова :

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

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

Прийнято рішення № 253 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява  гр. Наконечного М.І.
про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
в с. Помічна по вул. Ткаченка, 138. 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 _– 4

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

Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 18
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 4

Прийнято рішення № 254 ( додається ).

Міський голова :

Шановні депутати, до міської ради надійшла заява  гр. Тягаєнка В.П. про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, 99а-101. 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 _– 6

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

Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 15
                                       “проти” – 0
                             “утримались” – 0
не взяли участь у голосуванні _– 7

Прийнято рішення № 255 ( додається ).



Міський голова :

Шановні депутати,  до міської ради надійшла заява  гр.  Шевчука О.В.  про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва
індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, біля будинку № 96. Нам
необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. 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 _– 6

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

Міський голова :

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

Результати голосування : “за” – 15
                                       “проти” – 1
                             “утримались” – 1
не взяли участь у голосуванні _– 5

Прийнято рішення № 256 ( додається ).

Міський голова :

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

Звучить гімн.

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК
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	12. Про надання матеріальної допомоги на поховання учасника ЧАЕС                             Чубук А.Л.
	13. Про включення теплопостачальних пунктів (котелень закладів освіти,
	культури та міської лікарні), що перебувають у комунальній власності
	Помічнянської міської ради до переліку комунального майна, що передається
	в оренду через аукціон (перелік першого типу).
	30. Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Перемоги, біля будинку № 58.
	39. Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Перемоги (на території колишнього хлібозаводу).
	42. Про розгляд заяви гр. Арсірія В.В. щодо внесення змін до договорів
	оренди земельних ділянок.
	Чи є які зауваження, зміни, доповнення до порядку денного?
	Шановні депутати нам необхідно надати згоду на прийняття в комунальну власність Помічнянської міської ради житлових будинків, розташованих в                       м. Помічна  по вул. Перемоги, 50А, вул. Лесі Українки (колишня Інтернаціональна), 4 6 та об’єкти соціальної інфраструктури (сарай, резервуар для води, криниця та водопровідна мережа) до житлових будинків по вул. Лесі Українки 4, 6, але виключно за умови надання балансоутримувачем - публічним акціонерним товариством «Помічнянський елеватор» необхідної документації на вищевказані будинки. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:
	Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Стельмах Н.Я. про присвоєння їй Почесного звання «Мати – героїня» як жінці, що народила та виховала до 8-річного віку 5 дітей, нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:
	Шановні депутати до міської ради надійшла заява гр. Чубук А.Л. про надання матеріальної допомоги на поховання чоловіка Чубук Анатолія Олександровича, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 категорії, нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:
	Шановні депутати враховуючи рішення міської ради від 07.04.2021 року № 174 «Про погодження пропозиції щодо передачі в оренду  теплопостачальних пунктів закладів освіти, культури та міської лікарні, що перебувають у комунальній власності Помічнянської міської ради», нам необхідно внести до переліку майна комунальної власності Помічнянської міської ради, що передається в оренду теплопостачальні пункти закладів освіти, культури та міської лікарні. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:



