
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Черкаського району Черкаської області 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
П Р О Т О К О Л 

 
п`ятнадцятої позачергової сесії сільської ради  

VІІІ скликання 

10.11.2021 р. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Черкаського району Черкаської області 

 
 

 

П Р О Т О К О Л   
 

 
10.11.2021                                         Михайлівка                                                 № 17 

 
пленарного засідання 

 
п`ятнадцятої 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: 

 
 

- начальник фінансового відділу сільської ради БІЛИК Катерина Миколаївна; 
 

- начальник відділу освіти, молоді, спорту, сім`ї, культури та охорони здоров я̀ 
виконкому сільської ради ГЛАГОЛА Іван Іванович. 
 

 
 



Пленарне засідання п`ятнадцятої 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 п`ятнадцятої 
позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання приймають 

участь 15 депутатів. У відповідності з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» сесія ради є повноважною. П`ятнадцяту 

позачергову сесію сільської ради VІІІ скликання оголошую відкритою. 
 

Звучить Державний Гімн України. 

 
         На розгляд п`ятнадцятої 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 внесення доповнень до Програми «Підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Обласний центр екстр еної медичної допомоги та 

медицини катастроф Черкаської обласної ради» на 2021-2022 роки. 
Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 
3. Про зміну місцезнаходження закладів загальної середньої освіти. 
Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, спорту, 

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

Сільський голова: 
 

Ставлю на голосування про затвердження порядку денного за основу.  
 

Голосували: 
 

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

Дякую, порядок денний приймається за основу.  
 



          Шановні депутати, пропоную включити до порядку денного п`ятнадцятої 
позачергової сесії сільської ради питання «Про клопотання щодо нагородження 

Почесною грамотою Верховної Ради України секретаря Михайлівської сільської 
ради Черкаського району Черкаської області Луценко Наталію Андріївну » за 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 

внесок у розвиток місцевого самоврядування, з нагоди 25 - річчя служби в 
органах місцевого самоврядування та Дня місцевого самоврядування . 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 
 

ВИСТУПИЛА ЛУЦЕНКО Н.А., секретар  сільської ради заявила про 
наявність конфлікту інтересів під час голосування щодо включення до порядку 

денного п`ятнадцятої позачергової сесії питання «Про клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України секретаря 

Михайлівської сільської ради Черкаського р айону Черкаської області Луценко 
Наталію Андріївну» та усунення від голосування. 

 
Сільський голова: 

Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного 
п`ятнадцятої позачергової сесії сільської ради питання «4. Про клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України секретаря 

Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області Луценко 
Наталію Андріївну». 

Голосували: 
          за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

          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 - 1. 
 

          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 внесення доповнень до Програми «Підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф Черкаської обласної ради» на 2021-2022 роки. 
3. Про зміну місцезнаходження закладів загальної середньої освіти. 

4. Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної 
Ради України секретаря Михайлівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області Луценко Наталію Андріївну. 
 



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. 

 
Пленарне засідання сесії провести без перерви. 

 
Ставлю на голосування про затвердження регламенту роботи сесії. 

 
          Голосували: 

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

Регламент роботи сесії приймається. 
 
Прибув депутат сільської ради Градінович Ф.Г. 

 
          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 - 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 р. № 2 - 1/VIII «Про бюджет Михайлівської 

сільської територіальної громади на 2021 рік» - в цілому. 
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 10.11.2021 № 15 - 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. 

 
2. Слухали: Про внесення доповнень до Програми «Підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної 

медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради» на 2021-
2022 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 внесення доповнень до 
Програми «Підтримки комунального некомерційного підприємства «Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обл асної 
ради» на 2021-2022 роки» - в цілому. 

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 10.11.2021 № 15 - 2/VІІІ «Про 

внесення доповнень до Програми «Підтримки комунального некомерційного 
підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Черкаської обласної ради» на 2021-2022 роки» приймається, 
додається. 
 

3. Слухали: Про зміну місцезнаходження закладів загальної середньої 
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 
місцезнаходження закладів загальної середньої освіти» - в цілому. 

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 10.11.2021 № 15 - 3/VІІІ «Про зміну 
місцезнаходження закладів загальної середньої освіти» приймається, додається. 

 
4. Слухали: Про клопотання щодо нагородження Почесною грамотою 

Верховної Ради України секретаря Михайлівської сільської ради Черкаського 

району Черкаської області Луценко Наталію Андріївну. 
Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

 
ВИСТУПИЛА ЛУЦЕНКО Н.А., секретар сільської ради заявила про 

наявність конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про клопотання щодо 
нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України секретаря 

Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області Луценко 
Наталію Андріївну» та усунення від обговорення і голосування з цього питання. 

 
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 заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 
провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про клопотання щодо 

нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України секретаря 
Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області Луценко 

Наталію Андріївну» - в цілому. 
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 10.11.2021 № 15 - 4/VІІІ «Про 

клопотання щодо нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України 
секретаря Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області 

Луценко Наталію Андріївну» приймається, додається. 
 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Всі питання, які вносилися на розгляд п`ятнадцятої позачергової сесії 
Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, розглянуто. 



В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії?  
Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття п`ятнадцятої позачергової сесії 
Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

Прошу голосувати. 

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

Дякую, приймається. 
П`ятнадцяту позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання, оголошую закритою. 
Звучить Державний Гімн України. 

 
 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 
 

 


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

