
 

 

ПОМІЧНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

П Р О Т О К О Л   

 дев’ятої сесії Помічнянської міської ради  

восьмого скликання 

 

від 30 червня  2021 року        № 9 
 

Міський голова:  
 

Добрий день, шановні депутати!        

На сесії присутні  –  17 депутатів + 1 міський голова. 

Відсутні з поважних причин – 5 депутатів 

Кворум для проведення сесії є.  
 

     У кого яка думка щодо початку сесії? Розпочати. Хто за те, щоб розпочати 

дев’яту сесію Помічнянської міської ради 8 скликання прошу проголосувати. 

Проти ? Утримались ? Одноголосно. 
 

Засідання  дев’ятої сесії Помічнянської  міської ради 8 скликання 

оголошується відкритим. 
 

      Звучить гімн. 
 

Міський голова:  
      

      На 9-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  затвердження раніше прийнятих рішень виконкому міської ради. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник фінансового відділу Козирєва С.Г. 
 

3. Про внесення змін до рішення № 922 від 10.07.2020 року «Про 

встановлення єдиного податку на території Помічнянської ОТГ на 2021 рік». 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник фінансового відділу Козирєва С.Г. 

 

4. Про внесення змін до рішення № 923 від 10.07.2020 року «Про 

встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки на території Помічнянської ОТГ на 2021 рік». 

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

 

5. Про внесення змін до рішення від 10.07.2020 року № 925 «Про 

встановлення ставок та пільг зі сплати транспортного  податку на 2021 рік». 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник фінансового відділу Козирєва С.Г. 

 

6. Про внесення змін до рішення № 926 від 10.07.2020 року «Про 

встановлення туристичного збору на 2021 рік». 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник фінансового відділу Козирєва С.Г. 

 

7. Про встановлення на території Помічнянської  міської територіальної 

громади  податку на майно (в частині плати за землю) та пільг зі сплати 

земельного податку юридичним та фізичним особам.   

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

8. 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. 

 

9. Про створення юридичної особи КЗ «Центр надання соціальних послуг»  

Помічнянської  міської ради.   

Інформація міського голови Антошика М.М. 

 

10. Про створення юридичної особи Відділ житлово-комунального 

господарства, архітектури, містобудування, благоустрою та земельних відносин 

Помічнянської  міської ради.  

Інформація міського голови Антошика М.М. 

 

11.  Про затвердження штатного розпису апарату виконкому міської ради.   

Інформація міського голови Антошика М.М. 
 

12. 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. 
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13. Про відміну дії рішення міської ради від 08.02.2021 року № 127 «Про 

внесення змін до Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку та 

додержання тиші в громадських місцях в місті Помічна, затверджених рішенням 

Помічнянської міської ради від 19.03.2010 року № 647».   

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає заступник міського голови Хрущ І.В.  

                        

  14. Про дозвіл на оформлення документів на продаж транспортних засобів 

КНП «Помічнянська міська лікарня». 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

 

15. Про  схвалення звернення до Кабінету Міністрів України щодо 

врегулювання проблемних питань оновленого механізму отримання житлових 

субсидій. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 
 

16. Про намір передачі в оренду  приміщення комунальної власності  

Помічнянської міської ради по вул. Перемоги, 109 в м. Помічна.  

Інформація міського голови Антошика М.М. 
 

17. Про  надання  одноразової матеріальної  допомоги мешканці                                            

м. Помічна гр.Уперенко О.В. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

 Доповідає заступник міського голови Щербатюк А.С. 

 

18. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через «Центр надання адміністративних послуг» Помічнянської міської ради   

у новій редакції.  

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник відділу ЦНАП Болтян Д.С. 

 

19. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Лесі 

Українки, 2 «г» № 4 гр. Веселусі К.О. 

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 для будівництва індивідуального гаража в м. Помічна по                                              

вул. Дубініна, біля будинку № 2 гр. Демчук С.І. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 
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21. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаража в м. Помічна по                                                       

вул. Дубініна, біля будинку № 2 гр. Демчуку С.В. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 
 

22. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки 

у власність для будівництва індивідуального гаража в м. Помічна по                                                      

пров. Новий гр. Угріну В.В. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 
 

          23. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки 

у власність гр. Лясковцю А.В. 

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. Мацолі Д.В. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 
 

25. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки 

у власність гр. Мельнику О.В. 

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. Олійник І.Б. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 
 

           27. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельних ділянок 

в оренду ПрАТ «Кіровоградобленерго». 

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.Сидоренко О.В. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 
 

          29. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельних ділянок 

у власність гр. Шевченку С.В. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 
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         30. Про затвердження технічної документації із землеустрою та відмова у 

наданні земельної ділянки у власність гр. Білоконь Л.А. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

          31. Про затвердження технічної документації із землеустрою та надання 

земельної ділянки у власність гр. Веріч О.В. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою та надання 

земельної ділянки у власність гр. Гріцу С.М. та гр. Гріц І.І. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

33. Про  затвердження технічної документації по нормативній грошовій 

оцінці земельної ділянки ПрАТ «Кіровоградобленерго». 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

          34. Про затвердження технічної документації із землеустрою та надання 

земельної ділянки у власність гр.Марковій Н.В. та гр. Маркову В.І. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

          35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

надання земельної ділянки у власність гр.Москаленку А.Д. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

          36. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення  (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та 

надання земельних ділянок у власність гр. Панасенко О.В. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

          37. Про затвердження технічної документації із землеустрою та передача 

земельної ділянки в оренду гр. Прядко С.М. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

          38. Про затвердження технічної  документації із землеустрою та передача 

земельної ділянки в оренду громадянам Ткач Т.В. та Ткачу Ф.Ф. 
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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. Лесі Українки, біля будинку № 4 а. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 
 

40. 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) гр. Зубенку А.Ю. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 
 

41. 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) гр. Кобець А.В. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 
 

42. 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)  гр. Лейзеровичу Р.Р.  

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 
 

  43. 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 № 56. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 
 

 44. 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) гр. Федорченку Р.О. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 
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45. Про  надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва 

індивідуального гаража в м. Помічна по вул. Лесі Українки, біля будинку № 2. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 
 

46. Про  надання  дозволу   на розроблення  проекту землеустрою  щодо 

відведення  земельних  ділянок гр. Людвік Т.А.  

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

47. Про  надання  дозволу  на розроблення  проекту землеустрою щодо 

відведення  земельних ділянок гр. Медведєвій О.В. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

48. Про  надання  дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо  

відведення  земельних  ділянок гр. Омельченку П.О.  

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

49. Про  надання дозволу на розроблення  проекту землеустрою   щодо  

відведення  земельної  ділянки гр. Ткаченко К.П. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

50. Про проведення інвентаризації масивів земель сільськогосподарського  

призначення (під польовими дорогами та земельними ділянками, 

розташованими уздовж масиву). 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

          51. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) із 

земель колишнього КСП «Мир» гр. Михальській Є.Ф. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

52. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації  із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки по вул.  Небесної Сотні, 124. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

53. Про  надання згоди на передачу в суборенду земельних ділянок. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 
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54. Про розгляд заяви гр. Безим’янного В.О. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

55. Про розгляд заяви гр. Безим’янної Т.В. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

56 Про розгляд заяви гр. Ведмідя О.В. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

57. Про розгляд заяви гр. Дешко Н.П. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

58. Про розгляд заяви гр. Мазуренка Д.Е. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

59. Про передачу земельної ділянки на умовах оренди гр. Діденко Д.С. 

Інформація міського голови Антошика М.М. 

Доповідає начальник земельно-екологічного відділу Тертична О.А. 

 

 

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

Міський голова : 

 

Шановні депутати, надійшла пропозиція питання з 8 по 12 порядку 

денного розглянути після земельних питань. Хто за дану пропозицію, прошу 

проголосувати. Одноголосно. 

Ставлю запропонований порядок денний сесії зі змінами 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, нам необхідно збільшити  дохідну та видаткову 

частини загального фонду в сумі 745751,00 грн. (за рахунок  дотації з місцевого 

бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з  



9 

 

державного бюджету – 358300,00 грн., за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

середньої освіти "Нова українська школа" – 254151,00 грн., субвенції з 

державного бюджету на здійснення підтримки  окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я  - 133300,00 грн.) та збільшити  дохідну і видаткову 

частини спеціального фонду 88011,00 грн.  за рахунок субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

середньої освіти "Нова українська школа" та збільшити видаткову частину 

спеціального фонду на 88011,00 грн. і внести зміни до видаткової частини 

загального фонду бюджету, тобто нам необхідно внести зміни до рішення сесії 

міської ради від 23.12.2020 року № 81 «Про бюджет Помічнянської міської 

територіальної громади на 2021 рік». Хто за даний проєкт рішення «за основу» 

прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

 
Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

 

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” – 2 
не взяли участь у голосуванні _– 1 

Прийнято рішення № 257 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, в період між сесіями було прийнято рішення 

виконкому міської ради, яке підлягає затвердженню на сесії міської ради. 

Прошу вас ознайомитися з цим рішенням (зачитує  рішення). Хто за даний 

проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

 
Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  
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Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  

 
Результати голосування : “за” – 15 
                                      “проти” – 0 

                            “утримались” – 2 
не взяли участь у голосуванні – 1 

Прийнято рішення № 258 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати,  з метою наповнення бюджету Помічнянської 

міської  територіальної громади, відповідно до Закону України №466-ІХ від 

16.01.2020 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому законодавстві», нам необхідно внести зміни до 

рішення міської ради від 10.07.2020 року №922 «Про встановлення єдиного 

податку на території Помічнянської ОТГ на 2021 рік» 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 _– 1 

 
Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення  

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  

 
Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 259 ( додається ). 
 
Міський голова : 

 

 Шановні депутати, з метою наповнення бюджету Помічнянської міської  

територіальної громади, відповідно до Закону України №466-ІХ від 16.01.2020 

року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві», нам необхідно внести зміни до рішення міської 

ради від 10.07.2020 року №923 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати  
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податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 

Помічнянської ОТГ на 2021 рік» 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 _– 1 

 
Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення  

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  

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

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

Прийнято рішення № 260 ( додається ). 
 

Міський голова : 
 

          Шановні депутати, з метою наповнення бюджету Помічнянської міської  

територіальної громади, відповідно до Закону України №466-ІХ від 16.01.2020 

року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення 

адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у 

податковому законодавстві», нам необхідно внести зміни до рішення міської 

ради від 10.07.2020 року №925 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати 

транспортного податку на 2021 рік» 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 _– 1 

 
Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення  

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
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Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 261 ( додається ) 
 
Міський голова : 
 

    Шановні депутати, з метою наповнення бюджету Помічнянської  

міської територіальної громади, відповідно до Закону України №466-ІХ від 

16.01.2020 року «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 

вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 

неузгодженостей у податковому законодавстві», нам необхідно внести  №926 

«Про встановлення туристичного збору на 2021 рік» 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 _–1 

 
Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення  

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
  

Результати голосування : “за” – 16 

                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 262 ( додається ) 
 

Міський голова : 
 

 Шановні депутати, нам необхідно встановити на території  

Помічнянської  міської територіальної громади  податок на майно (в частині  

плати за землю) та пільг зі сплати земельного податку юридичним та фізичним 

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

 
Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

 
Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання. 
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Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення  

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 263 ( додається ). 
 

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, враховуючи лист державної регуляторної служби 

України від 24.05.2021 року №2790/0/20-21 «Щодо втрати чинності рішення», 

нам необхідно Відмінити дію  рішення  п’ятої сесії Помічнянської міської ради 

від 08.02.2021 року №127 «Про внесення змін до Правил благоустрою, 

забезпечення чистоти, порядку та додержання тиші в громадських місцях в 

м.Помічна, затверджених рішенням Помічнянської міської ради від 19.03.2010 

року №647». Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

 
Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

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

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

Прийнято рішення № 264 (додається). 
 

Міський голова : 

 

Шановні депутати до міської ради надійшло подання адміністрації                            

КНП «Помічнянська міська лікарня» Помічнянської міської ради про дозвіл на 

оформлення документів на продаж транспортних засобів:  УАЗ – 3152-01, 1988 

року випуску, УАЗ – 3152-01, 1990 року випуску та УАЗ – 3962, 1990 року 

випуску, які не придатні для подальшої експлуатації. Нам необхідно прийняти  
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відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» 

прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 15 
                                       “проти” – 0 

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

 
Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту 

рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” –17 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 265 (додається). 
 

Міський голова : 

 

Шановні депутати до міської ради надійшов депутатський запит депутата 

міської ради Бондаренка В.В. про погодження тексту звернення депутатів 

Помічнянської міської ради до Кабінету Міністрів України стосовно 

врегулювання проблемних питань оновленого механізму отримання житлових 

субсидій, враховуючи, що  з 01 травня 2021 року Урядом запроваджено нові 

правила з призначення житлових субсидій. Нам необхідно прийняти відповідне 

рішення з цього питання та направити це звернення до Кабінету Міністрів 

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

 
Результати голосування : “за” – 17 
                                       “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.  
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Результати голосування : “за” –14 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 266 (додається). 
 

Міський голова : 

 

Шановні депутати до міської ради надійшов лист відділу культури, 

туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Помічнянської міської ради від 

02.06.2021 року № 01-33/27 щодо передачі в оренду приміщення дитячої 

бібліотеки, розташованого в м. Помічна по вул. Перемоги, 109                                          

ГО Помічнянський жіночий центр «Сучасна жінка». Нам необхідно прийняти 

відповідне рішення з цього питання. Хто за даний проєкт рішення «за основу» 

прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

 
Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту 

рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

  Результати голосування : “за” –2 
                                       “проти” – 0 

                             “утримались” – 8 
не взяли участь у голосуванні _– 8 

Рішення не прийнято. 
 

Міський голова : 

 

Шановні депутати до міської ради надійшла заява Уперенко О.В. щодо 

надання одноразової матеріальної допомоги, 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 _– 1 

 
Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  
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Міський голова : 

 

Шановні депутати, враховуючи зміни, пропозиції, доповнення до проєкту 

рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” –18 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 267 (додається). 
 

Міський голова : 

 

Шановні депутати нам необхідно затвердити Перелік адміністративних 

послуг, які надаються через «Центр надання адміністративних послуг» 

Помічнянської міської ради,  у новій редакції. Хто за даний проєкт рішення «за 

основу» прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 18 
                                       “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” –11 
                                       “проти” – 0 

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

Рішення не прийнято. 
 

Міський голова :  

 

Шановні депутати, переходимо до наступного питання. Для розгляду 

земельних питань слово надається  начальнику земельно-екологічного відділу 

виконкому міської ради  Тертичній О.А. 

 

Тертична О.А. доповіла про основні ключові моменти заяв та звернень, 

які надійшли до міської ради. 
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Міський голова : 

 

Шановні  депутати,  нам необхідно  затвердити проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для 

будівництва індивідуальних гаражів в м.Помічна по вул.Лесі Українки,2 «г»                     

№4 гр.Веселусі К.О. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу 

проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 14 
                                       “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” – 0 
не взяли участь у голосуванні _– 3 

Прийнято рішення № 268( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати, нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних 

гаражів в м.Помічна по вул.Дубініна, біля будинку №2 гр.Демчук С.І. Хто за 

даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

 
Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення. 

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 
 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
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Результати голосування : “за” – 19 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 269( додається ). 
 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних 

гаражів в м. Помічна по вул. Дубініна, біля будинку № 2 гр. Демчуку С.В. Хто 

за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

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

 
Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, враховуючи  зміни, пропозиції, доповнення до проєкту 

рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 270 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для 

будівництва індивідуальних гаражів в м.Помічна по пров.Новий гр.Угріну В.В. 

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

 
Результати голосування : “за” – 18 
                                       “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.  

 

 



 

19 

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 _– 4 

Прийнято рішення № 271 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки та передачу у власність для ведення особистого 

селянського господарства за межами с.Новопавлівка гр.Лясковцю А.В. Хто за 

даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 272 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для ведення особистого селянського 

господарства за межами с.Червоний Розділ гр. Мацолі Д.В. Хто за даний проєкт 

рішення «за основу» прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

                              “утримались” – 0 
 не взяли участь у голосуванні _– 0 
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Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, 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 _– 1 

Прийнято рішення № 273 ( додається ). 
 
Міський голова : 

 

 Шановні депутати нам необхідно затвердити проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 

с.Червоний Розділ по вул.Степова Новоукраїнського району учаснику 

АТО/ООС гр.Мельнику О.В. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу 

проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

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

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання. 

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 274 ( 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  
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(присадибна ділянка)  в м.Помічна по вул.Левка Лук’яненка,48 гр.Олійник І.Б.  

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

 
Результати голосування : “за” – 18 
                                       “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” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 275 ( додається ). 
 
Міський голова : 

 

 Шановні депутати нам необхідно затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії в  м. Помічна по вул. Разіна ПрАТ «Кіровоградобленерго». 

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

 
Результати голосування : “за” – 17 
                                       “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” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 276 ( додається ). 
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Міський голова : 

 

 Шановні депутати, нам необхідно затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

для ведення особистого селянського господарства в с.Новопавлівка, 

вул.Вишнева, 16а гр.Сидоренко О.В. Хто за даний проєкт рішення «за основу» 

прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 277 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати, нам необхідно  затвердити проект землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та 

для ведення особистого селянського господарства в с.Помічна по                               

вул.Ткаченка,92 гр.Шевченку С.В. Хто за даний проєкт рішення «за основу» 

прошу проголосувати:  
 

Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  
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Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 278 ( 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.Набережна,34 гр.Білоконь Л.А.  Хто за даний проєкт рішення «за основу» 

прошу проголосувати: 
 

Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

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

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 279 ( 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.Шевченка,17 гр.Веріч О.В. 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 _– 1 

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 280 ( 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.Левка Лук’яненка,53 та передачі її у власність громадян Гріца С.М. та                                    

Гріц І.І. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

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

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  
 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 281 ( додається ). 
 
 
 
 



 
25 

 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати  нам необхідно затвердити технічну по нормативній 

грошовій оцінці земельної ділянки загальною площею 0,0855 га для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії на території Помічнянської міської ради за 

межами населеного пункту ПрАТ «Кіровоградобленерго». Хто за даний проєкт 

рішення «за основу» прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 282 ( 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.Ярослава Мудрого,4 гр. Маркову В.І. та Марковій Н.В. Хто за даний проєкт 

рішення «за основу» прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  
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Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

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

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

Прийнято рішення № 283 ( додається ). 
 
Міський голова : 

 

 Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) та надання земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)  в м.Помічна по вул.Транспортна,9 гр.Москаленку А.Д. 

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

Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 
 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 284 ( додається ). 
 

Міський голова : 
 

 Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічні документації із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) та надання земельних ділянок у власність для будівництва і 

обслуговування житлових  будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибні ділянки) в м.Помічна по вул.Грушевського,90 та                                    

пров.Степовий,3 гр.Панасенко О.В.  Хто за даний проєкт рішення «за основу» 

прошу проголосувати:  
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Результати голосування : “за” – 14 
                                       “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 _– 2 

Прийнято рішення № 285 ( додається ). 
 
Міський голова : 

 

 Шановні депутати, нам необхідно затвердити технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення  (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  та передачу земельної 

ділянки в оренду строком на 20 років в м.Помічна по пров.Робітничому, 15 

гр.Прядко С.М. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 18 
                                       “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” – 14 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 286 ( 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) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  та передачу земельної 

ділянки в оренду строком на 49 років в м.Помічна по вул.Левка Лук’яненка,8 

гр.Ткач Т.В. та Ткача Ф.Ф. Хто за даний проєкт рішення «за основу» прошу 

проголосувати:  

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

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

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 287 ( додається ). 
 
Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр.Герасименко І.Л. про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки безоплатно у власність для будівництва індивідуального гаража в 

м.Помічна по вул.Лесі Українки, біля будинку №4 а. 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 _– 1 

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  
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Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

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

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

Прийнято рішення № 288 ( додається ). 
 
Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр.Зубенка А.Ю. про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки безоплатно у власність для будівництва індивідуального гаража в 

м.Помічна по вул.Перемоги,   ділянка №29. 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 _– 0 

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 289 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява                                                            

гр.Кобець А.В. про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва 

індивідуального гаража в м.Помічна по вул.Перемоги (на території колишнього 

хлібозаводу)   ділянка №12. 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 _– 0 

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 290 ( додається ). 
 
Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр.Лейзеровича Р.Р. 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). 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 _– 1 

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

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

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

Прийнято рішення № 291 ( додається ). 
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Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр.Полуєва С.В. про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки безоплатно у власність для будівництва індивідуального гаража в                                                 

м. Помічна по вул. Перемоги, біля будинку № 56. 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 _– 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” – 1 
не взяли участь у голосуванні _– 0 

Прийнято рішення № 292 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр.Федорченка Р.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 (на території колишнього хлібозаводу). 

Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний 

проєкт рішення «за основу» прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 15 
                                       “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.  
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Результати голосування : “за” – 16 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 293 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр.Чоботар А.П. про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки безоплатно у власність для будівництва індивідуального гаража в 

м.Помічна по вул.Лесі Українки, біля будинку №2. 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 _– 1 

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 294 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр.Людвік Т.А. про 

надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства в                              

с. Новопавлівка по вул.Вишнева,16. 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 _– 0 
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Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, 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 _– 1 

Прийнято рішення № 295 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр.Медведєвої О.В. про 

надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) та для ведення особистого селянського господарства в 

с.Помічна, вул.Ткаченка,156а.  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 _– 2 

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 296 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр.Омельченка П.О. 

про надання дозволу на розробку  проекту землеустрою щодо відведення  
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земельних ділянок у власність (шляхом безоплатної передачі) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) в с.Помічна по вул.Ткаченка,33. 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 _– 2 

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 297 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр.Ткаченко К.П. про 

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність (шляхом безоплатної передачі) для ведення особистого 

селянського господарства в с. Новопавлівка по вул. Похитонова, 8. 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 _– 1 

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
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Результати голосування : “за” – 9 
                                       “проти” – 1 

                             “утримались” – 8 
не взяли участь у голосуванні _– 0 

Рішення не прийнято. 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати, з, метою формування земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення під польовими дорогами та земельними 

ділянками, розташованими уздовж масиву, внесення відомостей до Державного 

земельного кадастру та визначення  власників та/або користувачів земельних 

ділянок, суміжних із земельними ділянками під  польовими дорогами, 

враховуючи що формування земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення під польовими дорогами здійснюється при проведенні 

інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення, нам 

необхідно розробити технічну документацію із землеустрою щодо 

інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення (під 

польовими дорогами та земельними ділянками, розташованими уздовж масиву), 

що знаходяться за межами населених пунктів Помічнянської міської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. Хто за даний проєкт рішення 

«за основу» прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

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

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 298 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява гр.Михальської Є.Ф. 

про виділення в натурі (на місцевості) земельної частки (паю) із земель 

колишнього КСП «Мир». Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного 

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

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

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту рішення 

будуть? Немає. Прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

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

                             “утримались” – 3 
не взяли участь у голосуванні _– 1 

Прийнято рішення № 299 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява  РЕЛІГІЙНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ 

ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ «ДІМ ЄВАНГЕЛІЯ» МІСТА ПОМІЧНА» про 

надання дозволу на поділ земельної ділянки комунальної власності, що 

перебуває в постійному користуванні в м. Помічна по вул.Небесної Сотні,124 у 

зв'язку із необхідністю зміни цільового призначення частини земельної ділянки. 

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 _– 0 

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні враховуючи депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту 

рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

Результати голосування : “за” – 18 
                                       “проти” – 0 

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

Прийнято рішення № 300 ( додається ). 
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Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшли заяви  гр.Білокінь Н.В.  про 

надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки під розміщення 

торгівельного павільйону в м.Помічна по пров.Чехова,2а та ФОП Богданова В.Г.  

про надання згоди на передачу в суборенду земельної ділянки під розміщення 

торгівельного павільйону в м.Помічна по вул.Осипенко,2-д.   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 _– 2 

 

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” – 0 
не взяли участь у голосуванні _– 1 

Прийнято рішення № 301 ( додається ). 
 
Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла 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:  

 
Результати голосування : “за” – 17 
                                       “проти” – 0 

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

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  
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Міський голова : 

 

Шановні враховуючи депутати, 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 _– 1 

Прийнято рішення № 302 ( додається ). 
 

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. 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 _– 1 

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні враховуючи депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту 

рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

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

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

Прийнято рішення № 303 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява  гр. Ведмідя 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.Будівельників, біля будинку №7. 

Нам необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний 

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

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

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні враховуючи депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту 

рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

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

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

Прийнято рішення № 304 ( 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. 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 _– 0 

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  

 

Міський голова : 

 

Шановні враховуючи депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту 

рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

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

                             “утримались” – 3 
не взяли участь у голосуванні _– 1 

Прийнято рішення № 305 ( додається ). 
 
 
 
 
 
 



 
40 

 

Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява  гр.Мазуренка Д.Е. 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.Лобановського, 2А. Нам необхідно 

прийняти відповідне рішення з даного питання. Хто за даний проєкт рішення «за 

основу» прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 15 
                                       “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 враховуючи депутати, 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 _– 1 

Прийнято рішення № 306 ( додається ). 
 
 
Міський голова : 

 

 Шановні депутати, до міської ради надійшла заява  гр.Діденко Д.С. про 

передачу земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації 

приміщення вагової в м. Помічна по вул. Гагаріна,66-г. 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 _– 1 

 

Проєкт рішення у вас є, переходимо до обговорення.  

Кожен депутат мав можливість висловити власну думку з даного питання.  
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Міський голова : 

 

Шановні враховуючи депутати, зміни, пропозиції, доповнення до проєкту 

рішення, прошу проголосувати «в цілому» за даний проєкт рішення.  
 

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

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

Прийнято рішення № 307 ( додається ). 
 

Міський голова : 

 

Шановні депутати, повертаємося до розгляду питань з 8 по 12 порядку 

денного. Наголошуємо, що відповідно  змін до пункту 3 частини 2 статті 22 та 

частини 2 статті 85 Бюджетного кодексу України, головними розпорядниками 

бюджетних коштів в органах місцевого самоврядування є виключно виконавчі 

органи, які зобов’язані забезпечувати здійснення видатків з місцевого бюджету, 

тому нам необхідно внести зміни до структури міської ради та створити 

виконавчі органи. 

 

Міський голова : 

 

  Шановні депутати, для виконання покладених на територіальні громади 

делегованих повноважень, 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” – 13 
                                       “проти” – 0 

                              “утримались” – 2 
 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” – 9 
                                       “проти” – 1 

                             “утримались” – 5 
не взяли участь у голосуванні _– 3 

Рішення не прийнято. 
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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” – 13 
                                       “проти” – 0 
                              “утримались” – 2 
 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” – 9 
                                       “проти” – 1 

                             “утримались” – 5 
не взяли участь у голосуванні _– 3 

Рішення не прийнято. 
 

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” – 13 
                                       “проти” – 2 

                              “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” – 9 
                                       “проти” – 1 

                             “утримались” – 5 
не взяли участь у голосуванні _– 3 

Рішення не прийнято. 
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Міський голова : 

 

Шановні депутати, враховуючи що нами не прийняті рішення про 

створення виконавчих органів, як головних розпорядників коштів, тобто змін до 

штатного розпису та структури міської ради не внесено, тому наступні два 

питання виносити на розгляд сесії не доцільно. Пропонується зняти їх з порядку 

денного. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати:  

 
Результати голосування : “за” – 15 
                                       “проти” – 0 

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

 

Міський голова : 

 

Шановні депутати знімаємо з порядку денного питання № 11 та № 12.  

 

Міський голова : 

 

      Шановні депутати,  всі питання порядку денного сесії розглянуто. Які 

будуть зауваження, пропозиції? Немає. Дозвольте роботу дев’ятої сесії міської 

ради  8 скликання рахувати закінченою. 

 

Звучить гімн. 

 

 

 

Міський голова                                                                       Микола АНТОШИК 

 


