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МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Черкаського району Черкаської області 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   

 

 

07.12.2021                                         Михайлівка                                                 № 19 

 

пленарного засідання 

 

сімнадцятої 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                            -  15 

(список реєстрації депутатів додається) 

 

 

 

У роботі пленарного засідання беруть участь: 

 

 

- 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; 

 

- спеціаліст ІІ категорії відділу земельних відносин, житлово – комунального 

господарства, архітектури та містобудування виконкому сільської ради -

ЯВНЮК Валентина Володимирівна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пленарне засідання сімнадцятої 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 сімнадцятої 

позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання приймають 

участь 13 депутатів. У відповідності з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» сесія ради є повноважною. Сімнадцяту 

позачергову сесію сільської ради VІІІ скликання оголошую відкритою. 
 

Звучить Державний Гімн України. 

 

         На розгляд сімнадцятої 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 затвердження актів прийняття майна із спільної власності 

територіальних громад сіл Черкаського району у спільну власність 

Михайлівської сільської ради.  

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

3. Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Жаботин - 

Благоустрій» Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

4. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

5. Про перелік земельних ділянок комунальної власності загальною 

площею 4,5000 га, право оренди яких пропонується для продажу на земельних 

торгах (у формі аукціону) виконавцем торгів Товарна Біржа агропромислового 

комплексу центральних областей України. 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

6. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для зміни місця розташування ділянки площею 0,0061 га з 

кадастровим номером 7121884000:01:001:1059. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

7. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки площею 2,0000 га, кадастровий номер 

7121884000:01:001:1094, в межах населеного пункту с. Михайлівка,                        

вул. Оришечка, в районі адресного господарства № 2. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

8. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки площею 2,0000 га, кадастровий номер 

7121884000:01:001:1095, в межах населеного пункту с. Михайлівка,                                

вул. Оришечка, в районі адресного господарства № 2.  

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

9. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСКАДОР» земельної 

ділянки орієнтовною площею 3,0 га із зміною цільового призначення, в межах 

населеного пункту с. Ребедайлівка.  

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

 

Сільський голова: 

Ставлю на голосування про затвердження порядку денного за основу. 

Голосували: 

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

Дякую, порядок денний приймається за основу. 

 

Шановні депутати! 

Необхідно включити до порядку денного питання, яке не було розглянуто 

на засіданні постійної комісії сільської ради, оскільки лист відділу освіти, 

охорони здоров`я, культури та спорту Черкаської районної державної 

адміністрації щодо прийняття до комунальної власності територіальної громади 

індивідуально визначеного майна надійшов вже після проведення засідання, але 

це питання потребує термінового вирішення: 



«10. Про надання згоди на прийняття з державної до комунальної власності 

територіальної громади індивідуально визначеного майна. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради». 

Ставлю на голосування дану пропозицію. 

Голосували: 

          за - 14, 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 - 14, 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 затвердження актів прийняття майна із спільної власності 

територіальних громад сіл Черкаського району у спільну власність 

Михайлівської сільської ради.  

3. Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Жаботин - 

Благоустрій» Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

4. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців. 

5. Про перелік земельних ділянок комунальної власності загальною 

площею 4,5000 га, право оренди яких пропонується для продажу на земельних 

торгах (у формі аукціону) виконавцем торгів Товарна Біржа агропромислового 

комплексу центральних областей України. 

6. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для зміни місця розташування ділянки площею 0,0061 га з 

кадастровим номером 7121884000:01:001:1059. 

7. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки площею 2,0000 га, кадастровий номер 

7121884000:01:001:1094, в межах населеного пункту с. Михайлівка,                                

вул. Оришечка, в районі адресного господарства № 2. 

8. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки площею 2,0000 га, кадастровий номер 

7121884000:01:001:1095, в межах населеного пункту с. Михайлівка,                                

вул. Оришечка, в районі адресного господарства № 2.  



9. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення в оренду ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСКАДОР» земельної 

ділянки орієнтовною площею 3,0 га із зміною цільового призначення, в межах 

населеного пункту с. Ребедайлівка.  

10. Про надання згоди на прийняття з державної до комунальної власності 

територіальної громади індивідуально визначеного майна. 

 

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

 

Регламент роботи сесії приймається. 

 

Прибув депутат сільської ради Матрос О.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 - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину 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 07.12.2021 № 17 - 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 затвердження актів прийняття майна із спільної власності 

територіальних громад сіл Черкаського району у спільну власність 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 



Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження актів прийняття 

майна із спільної власності територіальних громад сіл Черкаського району у 

спільну власність 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 07.12.2021 № 17 - 2/VІІІ «Про 

затвердження актів прийняття майна із спільної власності територіальних громад 

сіл Черкаського району у спільну власність Михайлівської сільської ради» 

приймається, додається. 

3. Слухали: Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства 

«Жаботин - Благоустрій» Михайлівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області. 

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 секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до Статуту 

Комунального підприємства «Жаботин - Благоустрій» Михайлівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області» - 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 07.12.2021 № 17 - 3/VІІІ «Про 
внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Жаботин - Благоустрій» 

Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області» 

приймається, додається. 

 



4. Слухали: Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 

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 секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про здійснення повноважень у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» - 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 07.12.2021 № 17 - 4/VІІІ «Про 

здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців» приймається, додається. 

 

Прибув депутат сільської ради Євтушенко Г.В. 

 

5. Слухали: Про перелік земельних ділянок комунальної власності 

загальною площею 4,5000 га, право оренди яких пропонується для продажу на 

земельних торгах (у формі аукціону) виконавцем торгів Товарна Біржа 

агропромислового комплексу центральних областей України. 

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 - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про перелік земельних ділянок 

комунальної власності загальною площею 4,5000 га, право оренди яких 

пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону) виконавцем 

торгів Товарна Біржа агропромислового комплексу центральних областей 

України» - в цілому. 

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 07.12.2021 № 17 - 5/VІІІ «Про 

перелік земельних ділянок комунальної власності загальною площею 4,5000 га, 

право оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах (у формі 

аукціону) виконавцем торгів Товарна Біржа агропромислового комплексу 

центральних областей України» приймається, додається. 

6. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для зміни місця розташування ділянки площею 0,0061 га з 

кадастровим номером 7121884000:01:001:1059. 

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 - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину 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) для зміни місця 

розташування ділянки площею 0,0061 га з кадастровим номером 

7121884000:01:001:1059» - в цілому. 

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 07.12.2021 № 17 - 6/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

зміни місця розташування ділянки площею 0,0061 га з кадастровим номером 

7121884000:01:001:1059» приймається, додається. 

7. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану 

території земельної ділянки площею 2,0000 га, кадастровий номер 

7121884000:01:001:1094, в межах населеного пункту с. Михайлівка,                                

вул. Оришечка, в районі адресного господарства № 2. 

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 - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення детального плану території земельної ділянки площею 2,0000 га, 

кадастровий номер 7121884000:01:001:1094, в межах населеного пункту                            

с. Михайлівка, вул. Оришечка, в районі адресного господарства № 2» - в цілому. 

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 07.12.2021 № 17 - 7/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 7121884000:01:001:1094, в межах 

населеного пункту с. Михайлівка, вул. Оришечка, в районі адресного 

господарства № 2» приймається, додається. 

8. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану 

території земельної ділянки площею 2,0000 га, кадастровий номер 



7121884000:01:001:1095, в межах населеного пункту с. Михайлівка,                                

вул. Оришечка, в районі адресного господарства № 2. 

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 - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення детального плану території земельної ділянки площею 2,0000 га, 

кадастровий номер 7121884000:01:001:1095, в межах населеного пункту                          

с. Михайлівка, вул. Оришечка, в районі адресного господарства № 2» - в цілому. 

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 07.12.2021 № 17 - 8/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки 

площею 2,0000 га, кадастровий номер 7121884000:01:001:1095, в межах 

населеного пункту с. Михайлівка, вул. Оришечка, в районі адресного 

господарства № 2» приймається, додається. 

9. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення в оренду ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСКАДОР» 

земельної ділянки орієнтовною площею 3,0 га із зміною цільового призначення, 

в межах населеного пункту с. Ребедайлівка. 

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 - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в оренду ТОВ 

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСКАДОР» земельної ділянки орієнтовною 

площею 3,0 га із зміною цільового призначення, в межах населеного пункту                     

с. Ребедайлівка» - в цілому. 

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 07.12.2021 № 17 - 9/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення в 

оренду ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЕСКАДОР» земельної ділянки 

орієнтовною площею 3,0 га із зміною цільового призначення, в межах 

населеного пункту с. Ребедайлівка» приймається, додається. 

10. Слухали: Про надання згоди на прийняття з державної до комунальної 

власності територіальної громади індивідуально визначеного 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 - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання згоди на прийняття з 

державної до комунальної власності територіальної громади індивідуально 

визначеного майна» - в цілому. 

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 07.12.2021 № 17 - 10/VІІІ «Про 

надання згоди на прийняття з державної до комунальної власності 

територіальної громади індивідуально визначеного майна» приймається, 

додається. 

 

В кінці роботи сесії: 

Підводячи підсумки пленарного засідання сесії, сільський голова привітав 

депутатів сільської ради, працівників виконавчого апарату сільської ради з 

професійним святом - Днем місцевого самоврядування, побажав міцного 

здоров'я, щастя, сімейного благополуччя, натхнення та успіхів у подальшій 

роботі. 

 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Всі питання, які вносилися на розгляд сімнадцятої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, розглянуто. 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття сімнадцятої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

Прошу голосувати. 

Голосували: 

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

Дякую, приймається. 

Сімнадцяту позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання, оголошую закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 


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

