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пленарного засідання 

 

вісімнадцятої 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: 

 

- староста Жаботинського старостинського округу - ДАВИДЕНКО Юрій 

Олексійович; 

 

- староста Райгородського старостинського округу - ЗЕЛЕНА Ірина 

Костянтинівна; 

 

- староста Ревівського старостинського округу - КОРЕЦЬКА Наталія 

Павлівна; 

 
- начальник фінансового відділу сільської ради - БІЛИК Катерина Миколаївна; 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та 

господарської діяльності виконкому сільської ради - СОБОЛЕНКО Наталія 

Михайлівна; 

 

- начальник відділу соціального забезпечення виконкому сільської ради - 

СКІЦКА Людмила Григорівна; 

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

виконкому сільської ради - ГЛАГОЛА Іван Іванович; 

 

- начальник відділу Центр надання адміністративних послуг сільської ради - 

БЕЗПАЛА Світлана Володимирівна; 

 

- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності, економічного 

розвитку та господарської діяльності виконкому сільської ради - 

ВАКУЛЕНКО Надія Іванівна; 

 
- спеціаліст ІІ категорії відділу земельних відносин, житлово – комунального 

господарства, архітектури та містобудування виконкому сільської ради -

ЯВНЮК Валентина Володимирівна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пленарне засідання вісімнадцятої 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 вісімнадцятої 

позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання приймають 

участь 15 депутатів. У відповідності з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» сесія ради є повноважною. Вісімнадцяту 

позачергову сесію сільської ради VІІІ скликання оголошую відкритою. 
 

Звучить Державний Гімн України. 

 

         На розгляд вісімнадцятої 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 бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 2022 

рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

3. Про Програму соціально-економічного розвитку Михайлівської 

сільської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

4. Про Програму благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного 

стану в населених пунктах Михайлівської сільської територіальної громади на 

2022 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

5. Про внесення змін та доповнень до місцевої Програми «Турбота» на 

2021-2025 роки» (із внесеними доповненнями від 23.04.2021 № 5 - 6/VІІІ). 

Доповідає Скіцка Людмила Григорівна - начальник відділу соціального 

забезпечення виконкому сільської ради. 

6. Про Програму організації та фінансування громадських робіт на 2022 

рік. 



Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

7. Про Програму підтримки заходів мобілізаційної підготовки та 

мобілізації на території відповідальності п`ятого відділу Черкаського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

8. Про цільову Програму «Призовна дільниця» на 2022 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

9. Про Програму фінансової підтримки та розвитку комунального 

некомерційного підприємства «Кам`янська багатопрофільна лікарня» 

Кам`янської міської ради на 2022-2026 роки. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

10. Про затвердження штатного розпису апарату Михайлівської сільської 

ради та її виконавчих органів, та установ, що знаходяться на утриманні 

Михайлівської сільської ради на 2022 рік. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

11. Про затвердження Положення про преміювання, встановлення 

надбавок до заробітної плати працівникам Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

12. Про затвердження Положення про цільовий фонд Михайлівської 

сільської ради на 2022 - 2026 роки. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

13. Про встановлення надбавки, премії, матеріальної допомоги 

Михайлівському сільському голові на 2022 рік. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

14. Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти 

та дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти Михайлівської сільської ради 

у 2022 році. 

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

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

15. Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей 

Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 



16. Про визнання такими, що втратили чинність рішення Жаботинської 

сільської ради, Лубенської сільської ради, Райгородської сільської ради. 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

17. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через Центр надання адміністративних послуг Михайлівської сільської ради та 

віддалене робоче місце у с. Райгород. 

Доповідає Безпала Світлана Володимирівна - начальник відділу Центр 

надання адміністративних послуг сільської ради. 

18. Про надання згоди на прийняття 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. 

19. Про надання дозволу на позику легкового автомобіля для використання 

сільським головою та виконавчим комітетом сільської ради у службових цілях з 

компенсацією витрат на його використання. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

20. Про затвердження переліку закладів культури базової мережі місцевого 

рівня Михайлівської сільської територіальної громади. 

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

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

21. Про затвердження Програми «Про підтримку Черкаського батальйону 

територіальної оборони в/ч А7324» на 2022 - 2025 роки.  

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

громадянину Маленку А.В.  

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби за межами населеного 

пункту с. Жаботин. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж 

адміністративно-територіального утворення села Ребедайлівка 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. 

29. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність громадянам. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

30. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 5,9619 га, кадастровий 

номер 7121883:04:000:2244, для сінокосіння (код КВЦПЗ - секція І, підрозділ - 

10.06), землі водного фонду. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

31. Про внесення змін до рішення сільської ради від 29.10.2021 р.                         

№ 14 - 19/VІІІ «Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення у приватну власність земельної ділянки».  

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 



32. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних ділянок. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

33. Про виконання рішення Черкаського окружного адміністративного 

суду від 19.10.2021 справа № 580/6132/21. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

34. Про виконання рішення Черкаського окружного адміністративного 

суду від 19.10.2021 справа № 580/6126/21. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

35. Про надання ТОВ «АПК - Сервіс» дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки 

площею 5,5906 га, кадастровий номер 7121882000:01:001:0546, розміщеної на 

адміністративній території Михайлівської сільської ради, в межах с. Жаботин . 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

36. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки площею 5,5906 га, кадастровий номер 

7121882000:01:001:0546, в межах населеного пункту с. Жаботин, в районі                    

вул. Підгірна. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

37. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

поділу та об’єднання земельної ділянки площею 12,0484 га кадастровий номер 

7121885000:01:001:0097, розміщеної на адміністративній території 

Михайлівської сільської ради, в межах населеного пункту с. Райгород. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

38. Про виконання рішення Черкаського окружного адміністративного 

суду від 29.10.2021 справа № 580/6315/21. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

39. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність громадянам Котиченко А.А., 

Кабаченко С.В. 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

40. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр. Грінь О.І. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

41. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність громадянину Дзюбі С.В. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Різне. 

 

Сільський голова: 

Ставлю на голосування про затвердження порядку денного за основу. 

Голосували: 

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

Дякую, порядок денний приймається за основу. 

          У кого є зміни, доповнення до порядку денного? 

          Немає. 

          Ставлю на голосування про затвердження порядку денного в цілому. 

          Голосували: 

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

          Порядок денний приймається. 

 

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

Регламент роботи сесії приймається. 

 

          Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 



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

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

2021 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

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

сільської територіальної громади на 2021 рік» - 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 23.12.2021 № 18 - 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 бюджет Михайлівської сільської територіальної 

громади на 2022 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 



Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про бюджет Михайлівської 

сільської територіальної громади на 2022 рік» - 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 23.12.2021 № 18 - 2/VІІІ «Про 

бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 2022 рік» 

приймається, додається. 

3. Слухали: Про Програму соціально-економічного розвитку 

Михайлівської сільської територіальної громади на 2022 рік. 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про Програму соціально-

економічного розвитку Михайлівської сільської територіальної громади на 2022 

рік» - 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 23.12.2021 № 18 - 3/VІІІ «Про 

Програму соціально-економічного розвитку Михайлівської сільської 

територіальної громади на 2022 рік» приймається, додається. 

4. Слухали: Про Програму благоустрою, озеленення та поліпшення 

екологічного стану в населених пунктах Михайлівської сільської територіальної 

громади на 2022 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 



Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про Програму 

благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного стану в населених пунктах 

Михайлівської сільської територіальної громади на 2022 рік» - 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 23.12.2021 № 18 - 4/VІІІ «Про 

Програму благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного стану в 

населених пунктах Михайлівської сільської територіальної громади на 2022 рік» 

приймається, додається. 

5. Слухали: Про внесення змін та доповнень до місцевої Програми 

«Турбота» на 2021-2025 роки» (із внесеними доповненнями від 23.04.2021                        

№ 5 - 6/VІІІ). 

Доповідає Скіцка Людмила Григорівна - начальник відділу соціального 

забезпечення 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 голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін та 

доповнень до місцевої Програми «Турбота» на 2021-2025 роки» (із внесеними 

доповненнями від 23.04.2021 № 5 - 6/VІІІ)» - 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 23.12.2021 № 18 - 5/VІІІ «Про 

внесення змін та доповнень до місцевої Програми «Турбота» на 2021-2025 роки» 

(із внесеними доповненнями від 23.04.2021 № 5 - 6/VІІІ)» приймається, 

додається. 

6. Слухали: Про Програму організації та фінансування громадських робіт 

на 2022 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про Програму організації 

та фінансування громадських робіт на 2022 рік» - 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 23.12.2021 № 18 - 6/VІІІ «Про 

Програму організації та фінансування громадських робіт на 2022 рік» 

приймається, додається. 

7. Слухали: Про Програму підтримки заходів мобілізаційної підготовки та 

мобілізації на території відповідальності п`ятого відділу Черкаського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 



          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталія Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про Програму підтримки 

заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації на території відповідальності 

п`ятого відділу Черкаського районного територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки на 2022 рік» - 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 23.12.2021 № 18 - 7/VІІІ «Про 

Програму підтримки заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації на 

території відповідальності п`ятого відділу Черкаського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 2022 рік» 

приймається, додається. 

8. Слухали: Про цільову Програму «Призовна дільниця» на 2022 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про цільову Програму 

«Призовна дільниця» на 2022 рік» - 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 23.12.2021 № 18 - 8/VІІІ «Про 

цільову Програму «Призовна дільниця» на 2022 рік» приймається, додається. 



9. Слухали: Про Програму фінансової підтримки та розвитку 

комунального некомерційного підприємства «Кам`янська багатопрофільна 

лікарня» Кам`янської міської ради на 2022-2026 роки. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про Програму фінансової 

підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства «Кам`янська 

багатопрофільна лікарня» Кам`янської міської ради на 2022-2026 роки» - 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 23.12.2021 № 18 - 9/VІІІ «Про 

Програму фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного 

підприємства «Кам`янська багатопрофільна лікарня» Кам`янської міської ради 

на 2022-2026 роки» приймається, додається. 

10. Слухали: Про затвердження штатного розпису апарату Михайлівської 

сільської ради та її виконавчих органів, та установ, що знаходяться на утриманні 

Михайлівської сільської ради на 2022 рік. 

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 голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

штатного розпису апарату Михайлівської сільської ради та її виконавчих органів, 

та установ, що знаходяться на утриманні Михайлівської сільської ради на 2022 

рік» - 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 23.12.2021 № 18 - 10/VІІІ «Про 

затвердження штатного розпису апарату Михайлівської сільської ради та її 

виконавчих органів, та установ, що знаходяться на утриманні Михайлівської 

сільської ради на 2022 рік» приймається, додається. 

11. Слухали: Про затвердження Положення про преміювання, 

встановлення надбавок до заробітної плати працівникам 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 - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

Положення про преміювання, встановлення надбавок до заробітної плати 

працівникам Михайлівської сільської ради» - 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 23.12.2021 № 18 - 11/VІІІ «Про 

затвердження Положення про преміювання, встановлення надбавок до 



заробітної плати працівникам Михайлівської сільської ради» приймається, 

додається. 

12. Слухали: Про затвердження Положення про цільовий фонд 

Михайлівської сільської ради на 2022 - 2026 роки. 

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 голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

Положення про цільовий фонд Михайлівської сільської ради на 2022 - 2026 

роки» - 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 23.12.2021 № 18 - 12/VІІІ «Про 

затвердження Положення про цільовий фонд Михайлівської сільської ради на 

2022 - 2026 роки» приймається, додається. 

 

ВИСТУПИВ ПЛУЖНИК Т.А., сільський голова заявив про наявність 

конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про встановлення надбавки, 

премії, матеріальної допомоги Михайлівському сільському голові на 2022 рік» 

та усунення його, як сільського голови, від вчинення дій в умовах конфлікту 

інтересів. Участі при прийнятті рішення, обговоренні і голосуванні з цього 

питання не приймає. 

Вчинення дій при розгляді питання «Про встановлення надбавки, премії, 

матеріальної допомоги Михайлівському сільському голові на 2022 рік» 

покладено на секретаря сільської ради Луценко Н.А. 

13. Слухали: Про встановлення надбавки, премії, матеріальної допомоги 

Михайлівському сільському голові на 2022 рік. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 



Пропозицій з цього питання не надходило. 

Секретар сільської ради Луценко Н.А.: 

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 - 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 встановлення 

надбавки, премії, матеріальної допомоги Михайлівському сільському голові 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 - 1. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 13/VІІІ «Про 

встановлення надбавки, премії, матеріальної допомоги Михайлівському 

сільському голові на 2022 рік» приймається, додається. 

Вибула із пленарного засідання сесії депутат Шкворець Н.В. 

14. Слухали: Про організацію харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти та дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти 

Михайлівської сільської ради у 2022 році. 

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 заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про організацію 

харчування учнів закладів загальної середньої освіти та дітей, які відвідують 

заклади дошкільної освіти Михайлівської сільської ради у 2022 році» - 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 23.12.2021 № 18 - 14/VІІІ «Про 

організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та дітей, які 

відвідують заклади дошкільної освіти Михайлівської сільської ради у 2022 році» 

приймається, додається. 

15. Слухали: Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей 

Михайлівської сільської ради. 

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 заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

Положення про Службу у справах дітей 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 23.12.2021 № 18 - 15/VІІІ «Про 

внесення змін до Положення про Службу у справах дітей Михайлівської 

сільської ради» приймається, додається. 

16. Слухали: Про визнання такими, що втратили чинність рішення 

Жаботинської сільської ради, Лубенської сільської ради, Райгородської сільської 

ради. 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 



Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про визнання такими, що 

втратили чинність рішення Жаботинської сільської ради, Лубенської сільської 

ради, Райгородської 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 23.12.2021 № 18 - 16/VІІІ «Про 

визнання такими, що втратили чинність рішення Жаботинської сільської ради, 

Лубенської сільської ради, Райгородської сільської ради» приймається, 

додається. 

17. Слухали: Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через Центр надання адміністративних послуг  Михайлівської 

сільської ради та віддалене робоче місце у с. Райгород. 

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 заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Михайлівської сільської ради та віддалене робоче місце 

у 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 23.12.2021 № 18 - 17/VІІІ «Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Михайлівської сільської ради та віддалене 

робоче місце у с. Райгород» приймається, додається. 

18. Слухали: Про надання згоди на прийняття 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 - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання згоди на 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 18/VІІІ «Про 

надання згоди на прийняття до комунальної власності територіальної громади 

індивідуально визначеного майна» приймається, додається. 

Вибув із пленарного засідання сесії депутат Дмитренко В.П. 

 

ВИСТУПИВ ПЛУЖНИК Т.А., сільський голова заявив про наявність 

конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про надання дозволу на позику 

легкового автомобіля для використання сільським головою та виконавчим 

комітетом сільської ради у службових цілях з компенсацією витрат на його 

використання» та усунення його, як сільського голови, від вчинення дій в умовах 

конфлікту інтересів. Участі при прийнятті рішення, обговоренні і голосуванні з 

цього питання не приймає. 

Вчинення дій при розгляді питання «Про надання дозволу на позику 

легкового автомобіля для використання сільським головою та виконавчим 

комітетом сільської ради у службових цілях з компенсацією витрат на його 

використання» покладено на секретаря сільської ради Луценко Н.А. 



19. Слухали: Про надання дозволу на позику легкового автомобіля для 

використання сільським головою та виконавчим комітетом сільської ради у 

службових цілях з компенсацією витрат на його використання. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

ВИСТУПИВ ВІЛЬГУРСЬКИЙ В.М., депутат сільської ради заявив про 

наявність конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про надання дозволу на 

позику легкового автомобіля для використання сільським головою та 

виконавчим комітетом сільської ради у службових цілях з компенсацією витрат 

на його використання» та усунення від обговорення і голосування з цього 

питання. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Секретар сільської ради Луценко Н.А.: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 12, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

позику легкового автомобіля для використання сільським головою та 

виконавчим комітетом сільської ради у службових цілях з компенсацією витрат 

на його використання» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 12, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 19/VІІІ «Про 

надання дозволу на позику легкового автомобіля для використання сільським 

головою та виконавчим комітетом сільської ради у службових цілях з 

компенсацією витрат на його використання» приймається, додається. 

20. Слухали: Про затвердження переліку закладів культури базової мережі 

місцевого рівня Михайлівської сільської територіальної громади. 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження переліку 

закладів культури базової мережі місцевого рівня Михайлівської сільської 

територіальної громади» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 20/VІІІ «Про 

затвердження переліку закладів культури базової мережі місцевого рівня 

Михайлівської сільської територіальної громади» приймається, додається. 

21. Слухали: Про затвердження Програми «Про підтримку Черкаського 

батальйону територіальної оборони в/ч А7324» на 2022 - 2025 роки.  

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

Програми «Про підтримку Черкаського батальйону територіальної оборони в/ч 

А7324» на 2022 - 2025 роки» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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



          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 21/VІІІ «Про 

затвердження Програми «Про підтримку Черкаського батальйону територіальної 

оборони в/ч А7324» на 2022 - 2025 роки» приймається, додається. 

22. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і 

випасання худоби» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 22/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для сінокосіння і випасання худоби» приймається, додається. 

23. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у 

власність громадянину Маленку А.В. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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



Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності у власність громадянину Маленку А.В.» - в 

цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 23/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

громадянину Маленку А.В.» приймається, додається. 

24. 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 - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про 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 - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 24/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 



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

приймається, додається. 

25. 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 - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про 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 - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 25/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

громадянам» приймається, додається. 

26. 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 - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про 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 - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 26/VІІІ «Про 

затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність для 

індивідуального садівництва» приймається, додається. 

27. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби за межами 

населеного пункту с. Жаботин. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

ВИСТУПИВ ТЕРЕШКО В.П., депутат сільської ради заявив про наявність 

конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і 

випасання худоби за межами населеного пункту с. Жаботин» 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 - 13, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння і 

випасання худоби за межами населеного пункту с. Жаботин» - в цілому. 

Голосується. 



Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 13, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 27/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

для сінокосіння і випасання худоби за межами населеного пункту с. Жаботин» 

приймається, додається. 

28. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення 

меж адміністративно-територіального утворення села Ребедайлівка 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіального 

утворення села Ребедайлівка Михайлівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 28/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-

територіального утворення села Ребедайлівка Михайлівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області» приймається, додається. 

29. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в приватну власність громадянам. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 



ВИСТУПИВ ДУБИНА Г.В., депутат сільської ради заявив про наявність 

конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

приватну власність громадянам» 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 - 13, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

приватну власність громадянам» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 13, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 29/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в приватну власність громадянам» приймається, додається. 

30. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площею 5,9619 

га, кадастровий номер 7121883:04:000:2244, для сінокосіння (код КВЦПЗ - секція 

І, підрозділ - 10.06), землі водного фонду. 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 



Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки площею 5,9619 га, кадастровий номер 7121883:04:000:2244, для 

сінокосіння (код КВЦПЗ - секція І, підрозділ - 10.06), землі водного фонду» - в 

цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 30/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної  грошової 

оцінки земельної ділянки площею 5,9619 га, кадастровий номер 

7121883:04:000:2244, для сінокосіння (код КВЦПЗ - секція І, підрозділ - 10.06), 

землі водного фонду» приймається, додається. 

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

29.10.2021 р. № 14 - 19/VІІІ «Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення у приватну власність земельної ділянки». 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 29.10.2021 р. № 14 - 19/VІІІ «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у приватну власність 

земельної ділянки» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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



          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 31/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 29.10.2021 р. № 14 - 19/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 

приватну власність земельної ділянки» приймається, додається. 

32. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо зміни цільового призначення земельних ділянок. 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельних ділянок» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 32/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок» приймається, додається. 

33. Слухали: Про виконання рішення Черкаського окружного 

адміністративного суду від 19.10.2021 справа № 580/6132/21. 

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



Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про виконання рішення 

Черкаського окружного адміністративного суду від 19.10.2021 справа                               

№ 580/6132/21» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 33/VІІІ «Про 

виконання рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 

19.10.2021 справа № 580/6132/21» приймається, додається. 

34. Слухали: Про виконання рішення Черкаського окружного 

адміністративного суду від 19.10.2021 справа № 580/6126/21. 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про виконання рішення 

Черкаського окружного адміністративного суду від 19.10.2021 справа                       

№ 580/6126/21» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 34/VІІІ «Про 

виконання рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 

19.10.2021 справа № 580/6126/21» приймається, додається. 

35. Слухали: Про надання ТОВ «АПК - Сервіс» дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної 



ділянки площею 5,5906 га, кадастровий номер 7121882000:01:001:0546, 

розміщеної на адміністративній території Михайлівської сільської ради, в межах 

с. Жаботин. 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання ТОВ                       

«АПК - Сервіс» дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельної ділянки площею 5,5906 га, кадастровий 

номер 7121882000:01:001:0546, розміщеної на адміністративній території 

Михайлівської сільської ради, в межах с. Жаботин» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 35/VІІІ «Про 

надання ТОВ «АПК - Сервіс» дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки площею 5,5906 га, 

кадастровий номер 7121882000:01:001:0546, розміщеної на адміністративній 

території Михайлівської сільської ради, в межах с. Жаботин» приймається, 

додається. 

36. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення детального плану 

території земельної ділянки площею 5,5906 га, кадастровий номер 

7121882000:01:001:0546, в межах населеного пункту с. Жаботин, в районі                    

вул. Підгірна. 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення детального плану території земельної ділянки площею 5,5906 га, 

кадастровий номер 7121882000:01:001:0546, в межах населеного пункту                           

с. Жаботин, в районі вул. Підгірна» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 36/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення детального плану території земельної ділянки 

площею 5,5906 га, кадастровий номер 7121882000:01:001:0546, в межах 

населеного пункту с. Жаботин, в районі вул. Підгірна» приймається, додається. 

37. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельної ділянки площею 12,0484 га кадастровий 

номер 7121885000:01:001:0097, розміщеної на адміністративній території 

Михайлівської сільської ради, в межах населеного пункту с. Райгород. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

МАТРОС О.В., депутат сільської ради, який зазначив, що необхідно 

визначити граничний розмір земельної ділянки для надання учасникам 

АТО/ООС у власність, залежно від місця розташування та родючості земель.  

ГНАТЕНКО О.В., депутат сільської ради запропонував встановити розмір 

земельної ділянки для надання учасникам АТО/ООС у власність - 1 га, як було 

встановлено раніше по Михайлівській ОТГ.  

В обговоренні взяли участь депутати сільської ради ВІЛЬГУРСЬКИЙ 

В.М., БОНДАРЕНКО С.О., які підтримали попередніх виступаючих. 

ЯВНЮК В.В. зазначила, що письмової згоди орендаря земельної ділянки 

на виділення окремо дві земельні ділянки площею по 2,00 га із загальної площі 

12,0484 га немає. 

Сільський голова: 

В зв`язку з тим, що це питання потребує додаткового вивчення пропоную 

направити на доопрацювання та зняти з розгляду порядку денного це питання. 

Депутати сільської ради підтримали цю пропозицію. 

Інших пропозицій з цього питання не надходило. 



Сільський голова: 

Ставлю на голосування «Про зняття з розгляду питання порядку денного 

«Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельної ділянки площею 12,0484 га кадастровий номер 

7121885000:01:001:0097, розміщеної на адміністративній території 

Михайлівської сільської ради, в межах населеного пункту с. Райгород». 

Голосували: 

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

          Дякую. 

Питання порядку денного знято з розгляду. 

38. Слухали: Про виконання рішення Черкаського окружного 

адміністративного суду від 29.10.2021 справа № 580/6315/21. 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про виконання рішення 

Черкаського окружного адміністративного суду від 29.10.2021 справа                       

№ 580/6315/21» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 37/VІІІ «Про 

виконання рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 

29.10.2021 справа № 580/6315/21» приймається, додається. 

39. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в приватну власність громадянам                  

Котиченко А.А., Кабаченко С.В. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 



Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

приватну власність громадянам Котиченко А.А., Кабаченко С.В.» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 38/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в приватну власність громадянам Котиченко А.А.,                        

Кабаченко С.В.» приймається, додається. 

40. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

гр. Грінь О.І. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Грінь О.І.» - в цілому. 

Голосується. 



Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 39/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Грінь О.І.» 

приймається, додається. 

41. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в приватну власність громадянину                      

Дзюбі С.В. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

приватну власність громадянину Дзюбі С.В.» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 23.12.2021 № 18 - 40/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в приватну власність громадянину Дзюбі С.В.» приймається, 

додається. 

 

В кінці роботи сесії: 

Підводячи підсумки пленарного засідання сесії, сільський голова привітав 

депутатів сільської ради, працівників виконавчого апарату сільської ради з 

наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим, побажав міцного здоров’я, 

безмежного особистого щастя, родинного затишку, життєвих гараздів та статків, 

бадьорого настрою і творчої наснаги. 



Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Всі питання, які вносилися на розгляд вісімнадцятої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, розглянуто. 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття вісімнадцятої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

Прошу голосувати. 

Голосували: 

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

Дякую, приймається. 

Вісімнадцяту позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання, оголошую закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 


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

