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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                            -  14 

(список реєстрації депутатів додається) 

 

 

У роботі пленарного засідання беруть участь: 

 

- староста Райгородського старостинського округу - ЗЕЛЕНА Ірина 

Костянтинівна; 
 

- староста Ревівського старостинського округу - КОРЕЦЬКА Наталія 

Павлівна; 
 

- начальник фінансового відділу сільської ради - БІЛИК Катерина 

Миколаївна; 



- начальник відділу Центр надання адміністративних послуг сільської ради -

БЕЗПАЛА Світлана Володимирівна; 
 

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

здоров`я виконкому сільської ради - ГЛАГОЛА Іван Іванович; 
 

- начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, економічного 

розвитку та господарської діяльності виконкому сільської ради - 

СОБОЛЕНКО Наталія Михайлівна; 
 

- спеціаліст ІІ категорії відділу земельних відносин, житлово – комунального 

господарства, архітектури та містобудування виконкому сільської ради -

ЯВНЮК Валентина Володимирівна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пленарне засідання шістнадцятої 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 шістнадцятої 

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. Шістнадцяту сесію 

сільської ради VІІІ скликання оголошую відкритою. 
 

Звучить Державний Гімн України. 

 

         На розгляд шістнадцятої сесії Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання пропонується наступний порядок денний: 

 

Порядок денний: 

1. Про звіт про виконання бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади за 9 місяців 2021 року. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

2. 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. 

3. Про внесення змін до Положення про Центр надання адміністративних 

послуг Михайлівської сільської ради та графіків роботи.  

Доповідає Безпала Світлана Володимирівна - начальник відділу Центр 

надання адміністративних послуг сільської ради. 

4. Про внесення змін до Регламенту Центру надання адміністративних 

послуг Михайлівської сільської ради.  

Доповідає Безпала Світлана Володимирівна - начальник відділу Центр 

надання адміністративних послуг сільської ради. 

5. Про внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020 № 1 - 9/VІІІ 

«Про утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради» (зі змінами, внесеними рішенням сільської ради 

від 23.04.2021 № 5 - 5/VІІІ). 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

6. Про зміну місцезнаходження закладів дошкільної освіти. 

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, 

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

7. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних 

актів Михайлівської сільської ради на 2022 рік. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 



8. Про затвердження Плану-графіку щодо проведення заходів з 

відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Михайлівською 

сільською радою на 2022 рік. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

9. Про передачу в безоплатне користування (позичку) КНП «ЦПМСД» 

Кам`янської міської ради медичного обладнання. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

10. Про прийняття у комунальну власність Михайлівської сільської ради 

об`єкту нерухомого майна. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення ТОВ 

«Олімп» в користування на умовах оренди терміном на 49 років земельної 

ділянки площею 9,4000 га, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з кадастровим номером 7121882000:01:001:0663, яка розміщена в 

межах населеного пункту с. Жаботин вул. Завадівська (Пролетарська), буд. 64. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0030 га з кадастровим номером 7121882000:02:001:0498 в 

оренду ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС», яка розміщена в межах населеного пункту                     

с. Флярківка, вул. Шевченка, 2а. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянці Бурлай Л.І. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

для індивідуального садівництва. 

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 у приватну власність громадянам. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

18. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

19. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

20. Про припинення Договору оренди землі від 24.04.2015 р., укладеного 

з ПП «БТБ СОРГО». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

21. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 р. № 26 - 

33/VІІ «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки кадастровий номер 

7121886000:03:000:0831». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

22. Про внесення змін до рішення сільської ради від 29.10.2021                          

№14-16/VІІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності в 

оренду площею 2,1000 га ТОВ «Союзпостачзбут - 2000» 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 району 

Черкаської області, за межами населеного пункту с. Райгород». 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення сервітутної дороги для проїзду на земельну 

ділянку з кадастровим номером 7121882000:01:001:0575, яка розташована в                       

с. Жаботин вул. Завадівська (вул. Пролетарська). 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

24. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж (перенесення) сервітутної дороги для 

доступу до присадибних земельних ділянок громадян в районі адресного 

господарства с. Михайлівка вул. Шевченка, 137. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

25. Про внесення змін до договорів оренди землі від 09.06.2015 р., 

укладених з Косенко Іваном Івановичем. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

26. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на 

території Михайлівської сільської ради на 2021-2025 роки. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

27. Про план роботи Михайлівської сільської ради на І квартал 2022 року. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

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 включити до порядку денного ще два питання щодо 

затвердження проектної документації, які не були розглянуті на засіданні 

постійної комісії, оскільки Експертна оцінка по проектах надійшла вже після 

проведення засідання, але ці питання потребують термінового вирішення. 



28. Про затвердження проектної документації по проекту «Поточний 

середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення О 240604-3 Райгород - Телепине - Радиванівка, км 0+000 - км 2+900, 

Черкаський район, Черкаська область». 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

29. Про затвердження проектної документації по проекту «Поточний 

середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення О 240603/Н-01/ - Ребедайлівка км 0+000 - км 1+700, Черкаський 

район, Черкаська область». 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - 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 звіт про виконання бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади за 9 місяців 2021 року. 

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

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

2021 рік». 

3. Про внесення змін до Положення про Центр надання адміністративних 

послуг Михайлівської сільської ради та графіків роботи.  

4. Про внесення змін до Регламенту Центру надання адміністративних 

послуг Михайлівської сільської ради.  

5. Про внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020 № 1 - 9/VІІІ 

«Про утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради» (зі змінами, внесеними рішенням сільської ради 

від 23.04.2021 № 5 - 5/VІІІ). 

6. Про зміну місцезнаходження закладів дошкільної освіти. 

7. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних 

актів Михайлівської сільської ради на 2022 рік. 

8. Про затвердження Плану-графіку щодо проведення заходів з 

відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Михайлівською 

сільською радою на 2022 рік. 

9. Про передачу в безоплатне користування (позичку) КНП «ЦПМСД» 

Кам`янської міської ради медичного обладнання. 



10. Про прийняття у комунальну власність Михайлівської сільської ради 

об`єкту нерухомого майна. 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення ТОВ 

«Олімп» в користування на умовах оренди терміном на 49 років земельної 

ділянки площею 9,4000 га, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з кадастровим номером 7121882000:01:001:0663, яка розміщена в 

межах населеного пункту с. Жаботин вул. Завадівська (Пролетарська), буд. 64. 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки площею 0,0030 га з кадастровим номером 7121882000:02:001:0498 в 

оренду ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС», яка розміщена в межах населеного пункту с. 

Флярківка, вул. Шевченка, 2а. 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянці Бурлай Л.І. для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (земельний пай). 

14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

громадянам. 

16. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність  

для індивідуального садівництва. 

17. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у приватну власність громадянам. 

18. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва. 

19. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

20. Про припинення Договору оренди землі від 24.04.2015 р., укладеного 

з ПП «БТБ СОРГО». 

21. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 р. № 26 - 

33/VІІ «Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки кадастровий номер 

7121886000:03:000:0831». 

22. Про внесення змін до рішення сільської ради від 29.10.2021                          

№14-16/VІІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності в 

оренду площею 2,1000 га ТОВ «Союзпостачзбут - 2000» 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 району 

Черкаської області, за межами населеного пункту с. Райгород». 



23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення сервітутної дороги для проїзду на земельну 

ділянку з кадастровим номером 7121882000:01:001:0575, яка розташована в                       

с. Жаботин вул. Завадівська (вул. Пролетарська). 

24. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж (перенесення) сервітутної дороги для 

доступу до присадибних земельних ділянок громадян в районі адресного 

господарства с. Михайлівка вул. Шевченка, 137. 

25. Про внесення змін до договорів оренди землі від 09.06.2015 р., 

укладених з Косенко Іваном Івановичем. 

26. Про затвердження Програми розвитку земельних відносин на 

території Михайлівської сільської ради на 2021-2025 роки. 

27. Про план роботи Михайлівської сільської ради на І квартал 2022 року. 

28. Про затвердження проектної документації по проекту «Поточний 

середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення О 240604-3 Райгород - Телепине - Радиванівка, км 0+000 - км 2+900, 

Черкаський район, Черкаська область». 

29. Про затвердження проектної документації по проекту «Поточний 

середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого 

значення О 240603/Н-01/ - Ребедайлівка км 0+000 - км 1+700, Черкаський 

район, Черкаська область». 

Різне. 

 

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. 

 

 

          Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 



1. Слухали: Про звіт про виконання бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади за 9 місяців 2021. 

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 - 15, 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 звіт про виконання 

бюджету Михайлівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2021» - в 

цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 1/VІІІ «Про звіт 

про виконання бюджету Михайлівської сільської територіальної громади за 9 

місяців 2021» приймається, додається. 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 2/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. 

3. Слухали: Про внесення змін до Положення про Центр надання 

адміністративних послуг Михайлівської сільської ради та графіків роботи .  

Доповідає Безпала Світлана Володимирівна - начальник відділу Центр 

надання адміністративних послуг 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 - 15, 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 

Положення про Центр надання адміністративних послуг Михайлівської 

сільської ради та графіків роботи» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 3/VІІІ «Про 

внесення змін до Положення про Центр надання адміністративних послуг 

Михайлівської сільської ради та графіків роботи» приймається, додається. 

4. Слухали: Про внесення змін до Регламенту Центру надання 

адміністративних послуг Михайлівської сільської ради.  

Доповідає Безпала Світлана Володимирівна - начальник відділу Центр 

надання адміністративних послуг 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 - 15, 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 

Регламенту Центру надання адміністративних послуг Михайлівської сільської 

ради» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 4/VІІІ «Про 

внесення змін до Регламенту Центру надання адміністративних послуг 

Михайлівської сільської ради» приймається, додається. 

5. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020   

№ 1 - 9/VІІІ «Про утворення та затвердження персонального складу 

виконавчого комітету Михайлівської сільської ради» (зі змінами, внесеними 

рішенням сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 5/VІІІ). 

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 - 15, 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 01.12.2020 № 1 - 9/VІІІ «Про утворення та 

затвердження персонального складу виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради» (зі змінами, внесеними рішенням сільської ради від 23.04.2021  

№ 5 - 5/VІІІ)» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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



Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 5/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020 № 1 - 9/VІІІ «Про 

утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради» (зі змінами, внесеними рішенням сільської ради 

від 23.04.2021 № 5 - 5/VІІІ)» приймається, додається. 

6. Слухали: Про зміну місцезнаходження 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 - 15, 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 дошкільної освіти» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 6/VІІІ «Про 

зміну місцезнаходження закладів дошкільної освіти» приймається, додається. 

7. Слухали: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів Михайлівської сільської ради на 2022 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 - 15, 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 Плану 



діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Михайлівської сільської 

ради на 2022 рік» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 7/VІІІ «Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

Михайлівської сільської ради на 2022 рік» приймається, додається. 

8. Слухали: Про затвердження Плану-графіку щодо проведення заходів з 

відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Михайлівською 

сільською радою на 2022 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 - 15, 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 Плану-

графіку щодо проведення заходів з відстеження результативності прийнятих 

регуляторних актів Михайлівською сільською радою на 2022 рік» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 8/VІІІ «Про 

затвердження Плану-графіку щодо проведення заходів з відстеження 

результативності прийнятих регуляторних актів Михайлівською сільською 

радою на 2022 рік» приймається, додається. 

9. Слухали: Про передачу в безоплатне користування (позичку) КНП 

«ЦПМСД» Кам`янської міської ради медичного обладнання. 

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 - 15, 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 передачу в 

безоплатне користування (позичку) КНП «ЦПМСД» Кам`янської міської ради 

медичного обладнання» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 9/VІІІ «Про 

передачу в безоплатне користування (позичку) КНП «ЦПМСД» Кам`янської 

міської ради медичного обладнання» приймається, додається. 

10. Слухали: Про прийняття у комунальну власність Михайлівської 

сільської ради об`єкту нерухомого майна. 

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 - 15, 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 прийняття у 

комунальну власність Михайлівської сільської ради об`єкту нерухомого майна» 

- в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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



Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 10/VІІІ «Про 

прийняття у комунальну власність Михайлівської сільської ради об`єкту 

нерухомого майна» приймається, додається. 

11. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

ТОВ «Олімп» в користування на умовах оренди терміном на 49 років земельної 

ділянки площею 9,4000 га, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва з кадастровим номером 7121882000:01:001:0663, яка розміщена в 

межах населеного пункту с. Жаботин вул. Завадівська (Пролетарська), буд. 64. 

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 - 15, 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 ТОВ «Олімп» в користування на умовах 

оренди терміном на 49 років земельної ділянки площею 9,4000 га, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва з кадастровим номером 

7121882000:01:001:0663, яка розміщена в межах населеного пункту с. Жаботин 

вул. Завадівська (Пролетарська), буд. 64» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 11/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення ТОВ «Олімп» в 

користування на умовах оренди терміном на 49 років земельної ділянки 

площею 9,4000 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

з кадастровим номером 7121882000:01:001:0663, яка розміщена в межах 

населеного пункту с. Жаботин вул. Завадівська (Пролетарська), буд. 64» 

приймається, додається. 

12. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки площею 0,0030 га з кадастровим номером 

7121882000:02:001:0498 в оренду ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС», яка розміщена в 

межах населеного пункту с. Флярківка, вул. Шевченка, 2а. 



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 - 15, 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 площею 0,0030 га з 

кадастровим номером 7121882000:02:001:0498 в оренду ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС», 

яка розміщена в межах населеного пункту с. Флярківка, вул. Шевченка, 2а» - в 

цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 12/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

площею 0,0030 га з кадастровим номером 7121882000:02:001:0498 в оренду 

ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС», яка розміщена в межах населеного пункту с. Флярківка, 

вул. Шевченка, 2а» приймається, додається. 

13. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) громадянці Бурлай Л.І. 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 - 15, 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) громадянці Бурлай Л.І. для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (земельний пай)» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 13/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Бурлай Л.І. для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(земельний пай)» приймається, додається. 

14. 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 - 15, 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) громадянам» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 14/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 



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

приймається, додається. 

15. 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 - 15, 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» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 15/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

громадянам» приймається, додається. 

16. Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для індивідуального садівництва. 

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 - 15, 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 із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність для 

індивідуального садівництва» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 16/VІІІ «Про 

затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність для 

індивідуального садівництва» приймається, додається. 

17. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у приватну 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 - 15, 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 у 

приватну власність громадянам» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 17/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у приватну власність громадянам» приймається, додається. 



18. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва. 

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 - 15, 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 у 

власність для індивідуального садівництва» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 18/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва» приймається, 

додається. 

19. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

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 - 15, 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 ведення товарного сільськогосподарського виробництва» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 19/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» приймається, додається. 

20. Слухали: Про припинення Договору оренди землі від 24.04.2015 р., 

укладеного з ПП «БТБ СОРГО». 

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 - 15, 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 припинення 

Договору оренди землі від 24.04.2015 р., укладеного з ПП «БТБ СОРГО» - в 

цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 20/VІІІ «Про 

припинення Договору оренди землі від 24.04.2015 р., укладеного з ПП «БТБ 

СОРГО» приймається, додається. 

21. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 

20.12.2019р. № 26 - 33/VІІ «Про надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки 

кадастровий номер 7121886000:03:000:0831». 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

ВИСТУПИВ МАТРОС О.В., депутат сільської ради заявив про наявність 

конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про внесення змін до рішення 

сільської ради від 20.12.2019 р. № 26 - 33/VІІ «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) 

земельної ділянки кадастровий номер 7121886000:03:000:0831» 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 - 14, 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 внесення змін до 

рішення сільської ради від 20.12.2019 р. № 26 - 33/VІІ «Про надання дозволу на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) 

земельної ділянки кадастровий номер 7121886000:03:000:0831» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 21/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 р. № 26 - 33/VІІ «Про 

надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу (об’єднання) земельної ділянки кадастровий номер 

7121886000:03:000:0831» приймається, додається. 

22. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 29.10.2021                          

№ 14 - 16/VІІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності в 

оренду площею 2,1000 га ТОВ «Союзпостачзбут - 2000» 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 району 

Черкаської області, за межами населеного пункту 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 - 15, 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 29.10.2021 № 14 - 16/VІІІ «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності в оренду площею 

2,1000 га ТОВ «Союзпостачзбут - 2000» 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 району Черкаської області, 

за межами населеного пункту           с. Райгород» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 22/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 29.10.2021 № 14 - 16/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності в оренду площею 

2,1000 га ТОВ «Союзпостачзбут - 2000» 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 району Черкаської області, 

за межами населеного пункту с. Райгород»» приймається, додається. 

23. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення сервітутної дороги для проїзду 

на земельну ділянку з кадастровим номером 7121882000:01:001:0575, яка 

розташована в с. Жаботин вул. Завадівська (вул. Пролетарська). 

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 - 15, 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 

сервітутної дороги для проїзду на земельну ділянку з кадастровим номером 

7121882000:01:001:0575, яка розташована в с. Жаботин вул. Завадівська                    

(вул. Пролетарська)» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 23/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення сервітутної дороги для проїзду на земельну ділянку з 

кадастровим номером 7121882000:01:001:0575, яка розташована в с. Жаботин 

вул. Завадівська (вул. Пролетарська)» приймається, додається. 

24. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж (перенесення) сервітутної 

дороги для доступу до присадибних земельних ділянок громадян в районі 

адресного господарства с. Михайлівка вул. Шевченка, 137. 

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 - 15, 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 меж 

(перенесення) сервітутної дороги для доступу до присадибних земельних 

ділянок громадян в районі адресного господарства с. Михайлівка вул. 

Шевченка, 137» - в цілому. 

Голосується. 



Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 24/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж (перенесення) сервітутної дороги для доступу до 

присадибних земельних ділянок громадян в районі адресного господарства с. 

Михайлівка     вул. Шевченка, 137» приймається, додається. 

25. Слухали: Про внесення змін до договорів оренди землі від 

09.06.2015р., укладених з Косенко Іваном Івановичем. 

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 - 15, 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 

договорів оренди землі від 09.06.2015 р., укладених з Косенко Іваном 

Івановичем» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 25/VІІІ «Про 

внесення змін до договорів оренди землі від 09.06.2015 р., укладених з Косенко 

Іваном Івановичем» приймається, додається. 

26. Слухали: Про затвердження Програми розвитку земельних відносин 

на території Михайлівської сільської ради на 2021-2025 роки. 

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 - 15, 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 

Програми розвитку земельних відносин на території Михайлівської сільської 

ради на 2021-2025 роки» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 26/VІІІ «Про 

затвердження Програми розвитку земельних відносин на території 

Михайлівської сільської ради на 2021-2025 роки» приймається, додається. 

27. Слухали: Про план роботи Михайлівської сільської ради на І квартал 

2022 року. 

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 - 15, 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 план роботи 

Михайлівської сільської ради на І квартал 2022 року» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 27/VІІІ «Про 

план роботи Михайлівської сільської ради на І квартал 2022 року» приймається, 

додається. 

28. Слухали: Про затвердження проектної документації по проекту 

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування 



місцевого значення О 240604-3 Райгород - Телепине - Радиванівка, км 0+000 - 

км 2+900, Черкаський район, Черкаська область». 

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 - 15, 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 «Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення О 240604-3 Райгород - 

Телепине - Радиванівка, км 0+000 - км 2+900, Черкаський район, Черкаська 

область» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 28/VІІІ «Про 

затвердження проектної документації по проекту «Поточний середній ремонт 

автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240604-3 

Райгород - Телепине - Радиванівка, км 0+000 - км 2+900, Черкаський район, 

Черкаська область» приймається, додається. 

29. Слухали: Про затвердження проектної документації по проекту 

«Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування 

місцевого значення О 240603/Н-01/ - Ребедайлівка км 0+000 - км 1+700, 

Черкаський район, Черкаська область». 

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 - 15, 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 «Поточний середній ремонт автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення О 240603/Н-01/ - 

Ребедайлівка км 0+000 - км 1+700, Черкаський район, Черкаська область» - в 

цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.11.2021 № 16 - 29/VІІІ «Про 

затвердження проектної документації по проекту «Поточний середній ремонт 

автомобільної дороги загального користування місцевого значення О 240603/Н-

01/ - Ребедайлівка км 0+000 - км 1+700, Черкаський район, Черкаська область» 

приймається, додається. 

 
Сільський голова: 

Шановні депутати! 
 

Всі питання, які вносилися на розгляд шістнадцятої сесії Михайлівської 

сільської ради VІІІ скликання, розглянуто. 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття шістнадцятої сесії Михайлівської 

сільської ради VІІІ скликання. 

Прошу голосувати. 

Голосували: 

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

Дякую, приймається. 

 

Шістнадцяту сесію Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, 

оголошую закритою. 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 


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

