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МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   

 

 

31.08.2021                                         Михайлівка                                                 № 12 

 

пленарного засідання 

 

десятої позачергової сесії сільської ради VІІІ скликання 

 

 

Актовий зал Михайлівського Будинку культури 

 

10 год. 00 хв. 

 

 

Сільський голова               - ПЛУЖНИК Тарас Анатолійович 

 

Секретар сільської ради    - ЛУЦЕНКО Наталія Андріївна 

 

 

Обрано депутатів до сільської ради             -  22  

 

Взяли участь у роботі сесії                            -  16 

(список реєстрації депутатів додається) 

 

 

У роботі пленарного засідання беруть участь: 

 

- староста Жаботинського старостинського округу ДАВИДЕНКО Юрій 

Олексійович; 

 

- староста Райгородського старостинського округу ЗЕЛЕНА Ірина 

Костянтинівна; 

 

- староста Ревівського старостинського округу КОРЕЦЬКА Наталія Павлівна; 

 

- начальник фінансового відділу сільської ради БІЛИК Катерина Миколаївна; 



- начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та 

господарської діяльності виконкому сільської ради СОБОЛЕНКО Наталія 

Михайлівна; 

 

- начальник відділу освіти, молоді, спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я 

виконкому сільської ради ГЛАГОЛА Іван Іванович; 

 

- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності, економічного 

розвитку та господарської діяльності виконкому сільської ради  ВАКУЛЕНКО 

Надія Іванівна; 

 

- спеціаліст ІІ категорії відділу земельних відносин, житлово – комунального 

господарства, архітектури та містобудування виконкому сільської ради ЯВНЮК 

Валентина Володимирівна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пленарне засідання десятої позачергової сесії Михайлівської сільської 

ради VІІІ скликання відкриває сільський голова Т. А. ПЛУЖНИК. 

 

Сільський голова: 

 

Доброго дня, шановні депутати, запрошені! 

 

Поіменна реєстрація засвідчила, що у пленарному засіданні десятої 

позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання приймають 

участь 14 депутатів. У відповідності з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» сесія ради є повноважною. Десяту 

позачергову сесію сільської ради VІІІ скликання оголошую відкритою. 
 

Звучить Державний Гімн України. 

 

         На розгляд десятої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання пропонується наступний порядок денний: 

 

Порядок денний: 

 

1. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р.                      

№ 2 - 1/VIII «Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 

2021 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

2. Про Прогноз бюджету Михайлівської сільської територіальної громади 

на 2022 - 2024 роки. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2 - 6/VІІІ 

«Про затвердження штатного розпису працівників установ, що знаходяться на 

утриманні Михайлівської сільської ради на 2021 рік» (зі змінами та 

доповненнями, внесеними рішеннями сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 8/VІІІ,  

від 26.02.2021 № 4 - 8/VІІІ, від 23.04.2021 № 5 - 4/VІІІ, від 09.07.2021                               

№ 8 - 5/VІІІ, від 06.08.2021 № 9 - 8/VІІІ). 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

4. Про внесення доповнень до Положення про преміювання працівників 

Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

5. Про зміну засновника та перейменування закладів дошкільної освіти. 



Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, спорту, 

сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської ради. 

6. Про Програму підтримки заходів мобілізаційної підготовки та 

мобілізації на території відповідальності п`ятого відділу Черкаського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2021 рік. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

7. Про надання дозволу ТОВ «Союзпостачзбут - 2000» на виготовлення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних  будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, розташованими 

на адміністративній території Михайлівської сільської ради Черкаського 

(Кам`янського) району Черкаської області в с. Райгород. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 
8. Про внесення змін до рішення сільської ради від 16.11.2018 р. № 12 - 13/VІІ 

«Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки гр. Кучер Л.Д., Величко А.О., Журбі М.В.». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельної ділянки площею 0,0427 га кадастровий номер 

7121886000:01:001:0146. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

10. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам у власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельний пай). 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 



13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва громадянину Круть І.І. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

14. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки ТДВ «Золотоніський маслоробний 

комбінат». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

15. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

16. Про внесення змін до Договору оренди землі від 18.06.2021 року, з 

кадастровим номером 7121884000:02:000:1574, укладеного з громадянином 

Гандзюрою Володимиром Петровичем. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

17. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок з кадастровим номером 

7121885000:02:001:0052 для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

громадянам. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Різне. 

 

Сільський голова: 

 

Ставлю на голосування про затвердження порядку денного за основу. 



Голосували: 

          за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

 

          Дякую, порядок денний приймається за основу. 

 
Шановні депутати! 

Необхідно внести зміни до порядку денного десятої позачергової сесії 

сільської ради та включити додаткові питання, які не були розглянуті на 

засіданні постійних комісій але потребують термінового вирішення: 

20. Про внесення змін до Договору оренди землі від 05.12.2015 року 

Гречаного Олександра Івановича. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

21. Про затвердження проектної документації по проекту «Капітальний 

ремонт приміщення зали для глядачів у Будинку культури за адресою: Черкаська 

обл., Кам`янський р-н, с. Ревівка, вул. Воронкова,8» (коригування). 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим 

номером 7121884000:02:000:1587. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

 

Сільський голова: 

 

Ставлю на голосування дану пропозицію. 

Голосували: 

          за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Дякую, приймається. 

 

          У кого є ще зміни, доповнення до порядку денного? 

          Немає. 

          Ставлю на голосування про затвердження порядку денного зі змінами та в 

цілому. 

          Голосували: 

          за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

 

          Порядок денний приймається. 

1. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р.                      

№ 2 - 1/VIII «Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 

2021 рік». 

2. Про Прогноз бюджету Михайлівської сільської територіальної громади 

на 2022 - 2024 роки. 



3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2 - 6/VІІІ 

«Про затвердження штатного розпису працівників установ, що знаходяться на 

утриманні Михайлівської сільської ради на 2021 рік» (зі змінами та 

доповненнями, внесеними рішеннями сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 8/VІІІ,  

від 26.02.2021 № 4 - 8/VІІІ, від 23.04.2021 № 5 - 4/VІІІ, від 09.07.2021 № 8 - 5/VІІІ, 

від 06.08.2021 № 9 - 8/VІІІ). 

4. Про внесення доповнень до Положення про преміювання працівників 

Михайлівської сільської ради. 

5. Про зміну засновника та перейменування закладів дошкільної освіти. 

6. Про Програму підтримки заходів мобілізаційної підготовки та 

мобілізації на території відповідальності п`ятого відділу Черкаського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2021 рік. 

7. Про надання дозволу ТОВ «Союзпостачзбут - 2000» на виготовлення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних  будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, розташованими 

на адміністративній території Михайлівської сільської ради Черкаського 

(Кам`янського) району Черкаської області в с. Райгород. 
8. Про внесення змін до рішення сільської ради від 16.11.2018 р. № 12 - 13/VІІ 

«Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки гр. Кучер Л.Д., Величко А.О., Журбі М.В.». 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельної ділянки площею 0,0427 га кадастровий номер 

7121886000:01:001:0146. 

10. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам у власність. 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам. 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельний пай). 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва громадянину Круть І.І. 

14. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду земельної ділянки ТДВ «Золотоніський маслоробний 

комбінат». 

15. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність. 

16. Про внесення змін до Договору оренди землі від 18.06.2021 року, з 

кадастровим номером 7121884000:02:000:1574, укладеного з громадянином 

Гандзюрою Володимиром Петровичем. 

17. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 



відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби. 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок з кадастровим номером 

7121885000:02:001:0052 для ведення особистого селянського господарства. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

громадянам. 

20. Про внесення змін до Договору оренди землі від 05.12.2015 року 

Гречаного Олександра Івановича. 

21. Про затвердження проектної документації по проекту «Капітальний 

ремонт приміщення зали для глядачів у Будинку культури за адресою: Черкаська 

обл., Кам`янський р-н, с. Ревівка, вул. Воронкова,8» (коригування). 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим 

номером 7121884000:02:000:1587. 

 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Необхідно затвердити регламент роботи сесії: 

для доповідей з питань порядку денного                               -  до 20 хв. 

для виступів                                                                               -  до 05 хв. 

для довідок і зауважень                                                            -  до 02 хв. 

 

Перерву робити через кожні 2 години роботи сесії на 15 хвилин. 

 

Ставлю на голосування про затвердження регламенту роботи сесії. 

          Голосували: 

          за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Регламент роботи сесії приймається. 

 

Шановні депутати! 

На пленарному засіданні сесії сільської ради відсутні члени Лічильної 

комісії Терешко В.П., Удод І.В., Шевчук Л.І. Пропоную внести зміни та 

включити до складу Лічильної комісії на період проведення десятої позачергової 

сесії сільської ради депутатів сільської ради: 

- Кужиль Анну Сергіївну; 

- Олефіра Олександра Миколайовича. 

 

Ставлю на голосування дану пропозицію. 

Голосували: 

          за - 13, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2. 

          Дякую, приймається. 

 

Прибула депутат сільської ради Шкворець Н.В. 

          Переходимо до розгляду питань порядку денного. 



1. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р.                      

№ 2 - 1/VIII «Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 

2021 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 24.12.2020 р. № 2 - 1/VIII «Про бюджет Михайлівської 

сільської територіальної громади на 2021 рік». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 1/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р. № 2 - 1/VIII «Про 

бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 2021 рік» 

приймається, додається. 

Прибув депутат сільської ради Градінович Ф.Г. 

2. Слухали: Про Прогноз бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади на 2022 - 2024 роки. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 



Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про Прогноз бюджету 

Михайлівської сільської територіальної громади на 2022 - 2024 роки». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 2/VІІІ «Про 

Прогноз бюджету Михайлівської сільської територіальної громади на 2022 - 

2024 роки» приймається, додається. 

3. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020   

№ 2 - 6/VІІІ «Про затвердження штатного розпису працівників установ, що 

знаходяться на утриманні Михайлівської сільської ради на 2021 рік» (зі змінами 

та доповненнями, внесеними рішеннями сільської ради від 22.01.2021                            

№ 3 - 8/VІІІ, від 26.02.2021 № 4 - 8/VІІІ, від 23.04.2021 № 5 - 4/VІІІ, від 09.07.2021 

№ 8 - 5/VІІІ, від 06.08.2021 № 9 - 8/VІІІ). 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2 - 6/VІІІ «Про затвердження штатного 

розпису працівників установ, що знаходяться на утриманні Михайлівської 

сільської ради на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями 

сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 8/VІІІ, від 26.02.2021 № 4 - 8/VІІІ, від 

23.04.2021 № 5 - 4/VІІІ, від 09.07.2021 № 8 - 5/VІІІ, від 06.08.2021 № 9 - 8/VІІІ)». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 3/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2 - 6/VІІІ «Про 



затвердження штатного розпису працівників установ, що знаходяться на 

утриманні Михайлівської сільської ради на 2021 рік» (зі змінами та 

доповненнями, внесеними рішеннями сільської ради від 22.01.2021                            

№ 3 - 8/VІІІ, від 26.02.2021 № 4 - 8/VІІІ, від 23.04.2021 № 5 - 4/VІІІ, від 09.07.2021 

№ 8 - 5/VІІІ, від 06.08.2021 № 9 - 8/VІІІ)» приймається, додається. 

4. Слухали: Про внесення доповнень до Положення про преміювання 

працівників Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради.  

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення доповнень до 

Положення про преміювання працівників Михайлівської сільської ради». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 4/VІІІ «Про 

внесення доповнень до Положення про преміювання працівників Михайлівської 

сільської ради» приймається, додається. 

5. Слухали: Про зміну засновника та перейменування закладів дошкільної 

освіти. 

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, спорту, 

сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської ради.  

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 



Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про зміну засновника та 

перейменування закладів дошкільної освіти». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 5/VІІІ «Про зміну 

засновника та перейменування закладів дошкільної освіти» приймається, 

додається. 

6. Слухали: Про Програму підтримки заходів мобілізаційної підготовки та 

мобілізації на території відповідальності п`ятого відділу Черкаського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2021 рік. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про Програму підтримки 

заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації на території відповідальності 

п`ятого відділу Черкаського районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки на 2021 рік». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 6/VІІІ «Про 

Програму підтримки заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації на 

території відповідальності п`ятого відділу Черкаського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2021 рік» 

приймається, додається. 

7. Слухали: Про надання дозволу ТОВ «Союзпостачзбут - 2000» на 

виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 



ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних  

будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, 

розташованими на адміністративній території Михайлівської сільської ради 

Черкаського (Кам`янського) району Черкаської області в с. Райгород. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу ТОВ 

«Союзпостачзбут - 2000» на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з 

користуванням надрами, розташованими на адміністративній території 

Михайлівської сільської ради Черкаського (Кам`янського) району  Черкаської 

області в с. Райгород». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 7/VІІІ «Про 

надання дозволу ТОВ «Союзпостачзбут - 2000» на виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для розміщення 

та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд 

підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, розташованими на 

адміністративній території Михайлівської сільської ради Черкаського 

(Кам`янського) району Черкаської області в с. Райгород» приймається, 

додається. 

8. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 16.11.2018 

р. № 12 - 13/VІІ «Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою 

щодо відведення у власність земельної ділянки гр. Кучер Л.Д., Величко А.О., 

Журбі М.В.». 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 16.11.2018 р. № 12 - 13/VІІ «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної 

ділянки гр. Кучер Л.Д., Величко А.О., Журбі М.В.». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 8/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 16.11.2018 р. № 12 - 13/VІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення у 

власність земельної ділянки гр. Кучер Л.Д., Величко А.О., Журбі М.В.» 

приймається, додається. 

9. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в 

постійне користування земельної ділянки площею 0,0427 га кадастровий номер 

7121886000:01:001:0146. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

Голосували: 

за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 



Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення в постійне користування земельної ділянки 

площею 0,0427 га кадастровий номер 7121886000:01:001:0146». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

Голосували: 

за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 9/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне користування 

земельної ділянки площею 0,0427 га кадастровий номер 

7121886000:01:001:0146» приймається, додається. 

10. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) громадянам у власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам у 

власність». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 10/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам у власність» приймається, додається. 



11. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

громадянам. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 11/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам» 

приймається, додається. 

12. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельний пай). 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 



Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (земельний пай)». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 12/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (земельний пай)» приймається, 

додається. 

13. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва громадянину Круть І.І. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва громадянину Круть І.І.». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

 



Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 13/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва громадянину Круть І.І.» приймається, 

додається. 

14. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки ТДВ «Золотоніський маслоробний 

комбінат». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки 

ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 14/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки ТДВ «Золотоніський маслоробний комбінат» 

приймається, додається. 

15. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в приватну власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 



Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

приватну власність». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 15/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в приватну власність» приймається, додається. 

16. Слухали: Про внесення змін до Договору оренди землі від 18.06.2021 

року, з кадастровим номером 7121884000:02:000:1574, укладеного з 

громадянином Гандзюрою Володимиром Петровичем. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

Договору оренди землі від 18.06.2021 року, з кадастровим номером 

7121884000:02:000:1574, укладеного з громадянином Гандзюрою Володимиром 

Петровичем». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 



Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 16/VІІІ «Про 

внесення змін до Договору оренди землі від 18.06.2021 року, з кадастровим 

номером 7121884000:02:000:1574, укладеного з громадянином Гандзюрою 

Володимиром Петровичем» приймається, додається. 

17. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

Голосували: 

за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для сінокосіння і випасання худоби». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 17/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби» приймається, 

додається. 

18. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок з кадастровим номером 

7121885000:02:001:0052 для ведення особистого селянського господарства. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 



          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок з кадастровим номером 7121885000:02:001:0052 для ведення особистого 

селянського господарства». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 18/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок з кадастровим номером 7121885000:02:001:0052 для ведення 

особистого селянського господарства» приймається, додається. 

19. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у 

власність громадянам. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності у власність громадянам». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 



Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 19/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

громадянам» приймається, додається. 

20. Слухали: Про внесення змін до Договору оренди землі від 05.12.2015 

року Гречаного Олександра Івановича. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

Договору оренди землі від 05.12.2015 року Гречаного Олександра Івановича». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 20/VІІІ «Про 

внесення змін до Договору оренди землі від 05.12.2015 року Гречаного 

Олександра Івановича» приймається, додається. 

21. Слухали: Про затвердження проектної документації по проекту 

«Капітальний ремонт приміщення зали для глядачів у Будинку культури за 

адресою: Черкаська обл., Кам`янський р-н, с. Ревівка, вул. Воронкова,8» 

(коригування). 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 



Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

проектної документації по проекту «Капітальний ремонт приміщення зали для 

глядачів у Будинку культури за адресою: Черкаська обл., Кам`янський р-н,                  

с. Ревівка, вул. Воронкова,8» (коригування)». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 21/VІІІ «Про 

затвердження проектної документації по проекту «Капітальний ремонт 

приміщення зали для глядачів у Будинку культури за адресою: Черкаська обл.,  

Кам`янський р-н, с. Ревівка, вул. Воронкова,8» (коригування)». 

22. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок Михайлівської сільської ради з 

кадастровим номером 7121884000:02:000:1587. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим номером 

7121884000:02:000:1587». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 17, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

 



Вирішили: Рішення сільської ради від 31.08.2021 № 10 - 22/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим номером 

7121884000:02:000:1587за адресою: Черкаська обл., Кам`янський р-н, с. Ревівка, 

вул. Воронкова,8» (коригування)». 

 

 

В кінці роботи сесії обговорено питання щодо ремонту доріг комунальної 

власності сільської ради та автомобільних доріг місцевого значення. В 

обговорені взяли участь депутати сільської ради В.А. ДЖУЛАЙ, О.В. МАТРОС, 

Н.В. ШКВОРЕЦЬ. 
 

Сільський голова: 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття десятої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

Прошу голосувати. 

Голосували: 

за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2. 

Дякую, приймається. 

 

Десяту позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, 

оголошую закритою. 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 


	Пленарне засідання десятої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання відкриває сільський голова Т. А. ПЛУЖНИК.

