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Актовий зал Михайлівського Будинку культури 

 

10 год. 00 хв. 

 

 

Сільський голова               - ПЛУЖНИК Тарас Анатолійович 

 

Секретар сільської ради    - ЛУЦЕНКО Наталія Андріївна 

 

 

Обрано депутатів до сільської ради             -  22  

 

 

Взяли участь у роботі сесії                            -  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 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 дев`ятнадцятої позачергової сесії Михайлівської 

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

 

Сільський голова: 

 

Доброго дня, шановні депутати, запрошені! 

 

Поіменна реєстрація засвідчила, що у пленарному засіданні дев`ятнадцятої 

позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання приймають 

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

місцеве самоврядування в Україні» сесія ради є повноважною. Дев`ятнадцяту 

позачергову сесію сільської ради VІІІ скликання оголошую відкритою. 
 

Звучить Державний Гімн України. 

 

         На розгляд дев`ятнадцятої позачергової сесії Михайлівської сільської ради 

VІІІ скликання пропонується наступний порядок денний: 

 

Порядок денний: 

 

1. Про звіт про виконання бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади за 2021 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2021 р.                      

№ 18 - 2/VIII «Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 

2022 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

3. Про надання дозволу сільському голові на підписання гарантійних 

листів щодо співфінансування з місцевого бюджету проектів будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунальної власності сільської 

ради, що фінансуються за рахунок субвенцій Державного бюджету місцевим 

бюджетам та Державного фонду регіонального розвитку. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

4. Про зміну юридичної адреси фінансового відділу Михайлівської 

сільської ради. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

5. Про внесення змін до 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». 



Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

6. Про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів органами 

місцевого самоврядування, а також відокремленими відділами, установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

7. Про надання згоди на прийняття в комунальну (спільну) власність витрат 

понесених під час реконструкції об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі під 

амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Михайлівка по                      

вул. Героїв Майдану, 27а, Черкаського району, Черкаської області» з балансу 

Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на 

баланс Михайлівської сільської територіальної громади. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

8. Про затвердження рішення виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради. 

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

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

9. Про надання згоди на передачу в оренду частин нежитлових приміщень. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

10. Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 

23.04.2021 № 5 - 11/VІІІ «Про забезпечення права на першочергове відведення 

земельних ділянок учасникам АТО/ООС». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

11. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж 

адміністративно-територіального утворення села Флярківка 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. 

12. Про погодження 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. 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки площею 0,1000 га з кадастровим номером 

7121884000:02:000:1730. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби за межами населеного 

пункту с. Лубенці. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності в довгострокову оренду на 49 років для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

Солодовніковій Н.О. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянину Яценку В.Г. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

17. Про вилучення земельних ділянок. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

18. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність громадянам. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

19. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в 

довгострокову оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва громадянину Кімлику Миколі Вячеславовичу. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 



20. Про внесення змін до Договору оренди землі від 25.11.2019 року ТОВ 

«АПК - Сервіс». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(земельний пай) громадянам Бику О. М. і Ковбасі Г.М. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

22. 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. 

23. Про дострокове розірвання договорів оренди землі від 11.11.2020 року, 

укладених з Ткаченком А.М. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

24. Про затвердження 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. 

25. 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. 

26. 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. 

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. 

 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

До порядку денного включено питання про затвердження рішення 

виконкому Михайлівської сільської ради від 21 грудня 2021 року № 345 «Про 

затвердження Положення про встановлення надбавок педагогічним працівникам 

закладів загальної середньої освіти за престижність праці». Згідно Положення 

розмір надбавки деяким педагогічним працівникам зменшується. Педагогічні 

колективи закладів освіти звернулися до депутатів сільської ради про 

недопущення зменшення надбавки за престижність праці та вважають, що це 

порушує умови Колективного договору та Галузевої угоди між МОН та ЦК 

Профспілки працівників освіти і науки України.  

 

Депутати сільської ради підтримали звернення педагогічних працівників 

та вирішили зняти з розгляду питання порядку денного: «8. Про затвердження 

рішення виконавчого комітету Михайлівської сільської ради».  

Голосували: 

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

 

Сільський голова: 

          У кого є ще зміни, доповнення до порядку денного? 

ГРАДІНОВИЧ Ф.Г., депутат сільської ради запропонував включити до 

порядку денного питання щодо транспортного сполучення між населеними 

пунктами громади, в зв`язку з тим, що підприємство ТОВ «Сервіс-Авто-2005», 

яке здійснювало перевезення пасажирів на міжміському автобусному маршруті 

загального користування «Черкаси - Кам`янка» через Жаботин призупинило 

обслуговування даного маршруту через збитковість. Жителі сіл Жаботин, 

Флярківка, Лубенці, Куликівка та селищ Грекове, Сокирне залишилися без 

транспортного сполучення з центром громади та іншими населеними пунктами.  

Також депутат сільської ради ГРАДІНОВИЧ Ф.Г., запропонував 

розглянути питання щодо можливості здійснення пасажирських перевезень в 

межах громади КП «Жаботин - Благоустрій».  

 

Обговоривши дані пропозиції депутати сільської ради вирішили включити 

до порядку денного питання: 

«Про транспортне сполучення між населеними пунктами Михайлівської 

сільської територіальної громади»; 

«Про передачу автобуса І-VAN з балансу виконавчого комітету сільської 

ради на баланс Комунального підприємства «Жаботин - Благоустрій». 

          Голосували: 

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



Сільський голова: 

          У кого є ще зміни, доповнення до порядку денного? 

          Немає. 

          Ставлю на голосування про затвердження порядку денного зі змінами та в 

цілому. 

          Голосували: 

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

          Дякую, порядок денний приймається. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про звіт про виконання бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади за 2021 рік. 

2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2021 р.                      

№ 18 - 2/VIII «Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 

2022 рік». 

3. Про надання дозволу сільському голові на підписання гарантійних 

листів щодо співфінансування з місцевого бюджету проектів будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунальної власності сільської 

ради, що фінансуються за рахунок субвенцій Державного бюджету місцевим 

бюджетам та Державного фонду регіонального розвитку. 

4. Про зміну юридичної адреси фінансового відділу Михайлівської 

сільської ради. 

5. Про внесення змін до 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». 

6. Про затвердження граничних сум витрат на придбання легкових 

автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів органами 

місцевого самоврядування, а також відокремленими відділами, установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади. 

7. Про надання згоди на прийняття в комунальну (спільну) власність витрат 

понесених під час реконструкції об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі під 

амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Михайлівка по                      

вул. Героїв Майдану, 27а, Черкаського району, Черкаської області» з балансу 

Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на 

баланс Михайлівської сільської територіальної громади. 

8. Про надання згоди на передачу в оренду частин нежитлових приміщень. 

9. Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 23.04.2021 

№ 5 - 11/VІІІ «Про забезпечення права на першочергове відведення земельних 

ділянок учасникам АТО/ООС». 

10. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж 

адміністративно-територіального утворення села Флярківка Михайлівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області. 



11. Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж 

адміністративно-територіального утворення села Ребедайлівка Михайлівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки площею 0,1000 га з кадастровим номером 

7121884000:02:000:1730. 

13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби за межами населеного 

пункту с. Лубенці. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності в довгострокову оренду на 49 років для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

Солодовніковій Н.О. 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянину Яценку В.Г. 

16. Про вилучення земельних ділянок. 

17. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність громадянам. 

18. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в 

довгострокову оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва громадянину Кімлику Миколі Вячеславовичу. 

19. Про внесення змін до Договору оренди землі від 25.11.2019 року ТОВ 

«АПК - Сервіс». 

20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

(земельний пай) громадянам Бику О. М. і Ковбасі Г.М. 

21. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

громадянам.  

22. Про дострокове розірвання договорів оренди землі від 11.11.2020 року, 

укладених з Ткаченком А.М. 

23. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельних ділянок.  

24. 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.  

25. 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.  



26. Про транспортне сполучення між населеними пунктами Михайлівської 

сільської територіальної громади. 

27. Про передачу автобуса І-VAN з балансу виконавчого комітету сільської 

ради на баланс Комунального підприємства «Жаботин - Благоустрій». 

Різне. 

 

Сільський голова: 

 

Шановні депутати! 

 

Необхідно затвердити регламент роботи сесії: 

 

для доповідей з питань порядку денного                               -  до 20 хв. 

для виступів                                                                               -  до 05 хв. 

для довідок і зауважень                                                            -  до 02 хв. 

 

Пленарне засідання сесії провести без перерви. 

 

Ставлю на голосування про затвердження регламенту роботи сесії. 

 

          Голосували: 

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

 

Регламент роботи сесії приймається. 

 

          Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Слухали: Про звіт про виконання бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади за 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 звіт про виконання 

бюджету Михайлівської сільської територіальної громади за 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 26.01.2022 № 19 - 1/VІІІ «Про звіт 

про виконання бюджету Михайлівської сільської територіальної громади за 2021 

рік» приймається, додається. 

2. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2021 р.                      

№ 18 - 2/VIII «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 внесення змін до 



рішення сільської ради від 23.12.2021 р. № 18 - 2/VIII «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 26.01.2022 № 19 - 2/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2021 р. № 18 - 2/VIII «Про 

бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 2022 рік» 

приймається, додається. 

 

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

конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про надання дозволу сільському 

голові на підписання гарантійних листів щодо співфінансування з місцевого 

бюджету проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів 

комунальної власності сільської ради, що фінансуються за рахунок субвенцій 

Державного бюджету місцевим бюджетам та Державного фонду регіонального 

розвитку» 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 сільському 

голові на підписання гарантійних листів щодо співфінансування з місцевого 

бюджету проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів 

комунальної власності сільської ради, що фінансуються за рахунок субвенцій 

Державного бюджету місцевим бюджетам та Державного фонду регіонального 

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

3. Слухали: Про надання дозволу сільському голові на підписання 

гарантійних листів щодо співфінансування з місцевого бюджету проектів 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунальної 

власності сільської ради, що фінансуються за рахунок субвенцій Державного 

бюджету місцевим бюджетам та Державного фонду регіонального розвитку. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

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 надання дозволу 

сільському голові на підписання гарантійних листів щодо співфінансування з 

місцевого бюджету проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту 

об`єктів комунальної власності сільської ради, що фінансуються за рахунок 

субвенцій Державного бюджету місцевим бюджетам та Державного фонду 

регіонального розвитку» - 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 26.01.2022 № 19 - 3/VІІІ «Про 

надання дозволу сільському голові на підписання гарантійних листів щодо 

співфінансування з місцевого бюджету проектів будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об`єктів комунальної власності сільської ради, що 

фінансуються за рахунок субвенцій Державного бюджету місцевим бюджетам та 

Державного фонду регіонального розвитку» приймається, додається. 

4. Слухали: Про зміну юридичної адреси фінансового відділу 

Михайлівської сільської ради.  

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 зміну юридичної 

адреси фінансового відділу 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 26.01.2022 № 19 - 4/VІІІ «Про зміну 

юридичної адреси фінансового відділу Михайлівської сільської ради» 

приймається, додається. 

 



5. Слухали: Про внесення змін до 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». 

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 внесення змін до 

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» 

- 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 26.01.2022 № 19 - 5/VІІІ «Про 

внесення змін до 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. 

6. Слухали: Про затвердження граничних сум витрат на придбання 

легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів 

органами місцевого самоврядування, а також відокремленими відділами, 

установами та організаціями, які утримуються за рахунок бюджету 

Михайлівської сільської територіальної громади. 

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 

граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, комп'ютерів органами місцевого самоврядування, а 

також відокремленими відділами, установами та організаціями, які утримуються 

за рахунок бюджету Михайлівської сільської територіальної громади» - 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 26.01.2022 № 19 - 6/VІІІ «Про 

затвердження граничних сум витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, 

іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів органами місцевого 

самоврядування, а також відокремленими відділами, установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади» приймається, додається. 

7. Слухали: Про надання згоди на прийняття в комунальну (спільну) 

власність витрат понесених під час реконструкції об`єкту «Реконструкція 

нежитлової будівлі під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в              

с. Михайлівка по вул. Героїв Майдану, 27а, Черкаського району, Черкаської 

області» з балансу Департаменту будівництва Черкаської обласної державної 

адміністрації на баланс Михайлівської сільської територіальної громади. 

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 надання згоди на 

прийняття в комунальну (спільну) власність витрат понесених під час 

реконструкції об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі під амбулаторію 

загальної практики сімейної медицини в с. Михайлівка по вул. Героїв Майдану, 

27а, Черкаського району, Черкаської області» з балансу Департаменту 

будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на баланс 

Михайлівської сільської територіальної громади» - 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 26.01.2022 № 19 - 7/VІІІ «Про 

надання згоди на прийняття в комунальну (спільну) власність витрат понесених 

під час реконструкції об`єкту «Реконструкція нежитлової будівлі під 

амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Михайлівка по                      

вул. Героїв Майдану, 27а, Черкаського району, Черкаської області» з балансу 

Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на 

баланс Михайлівської сільської територіальної громади» приймається, 

додається. 

8. Слухали: Про надання згоди на передачу в оренду частин нежитлових 

приміщень. 

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 надання згоди на 

передачу в оренду частин нежитлових приміщень» - 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 26.01.2022 № 19 - 8/VІІІ «Про 

надання згоди на передачу в оренду частин нежитлових приміщень» 

приймається, додається. 

9. Слухали: Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 

23.04.2021 № 5 - 11/VІІІ «Про забезпечення права на першочергове відведення 

земельних ділянок учасникам АТО/ООС». 

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 голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін та 

доповнень до рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 11/VІІІ «Про 

забезпечення права на першочергове відведення земельних ділянок учасникам 

АТО/ООС» - 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 26.01.2022 № 19 - 9/VІІІ «Про 

внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 11/VІІІ 

«Про забезпечення права на першочергове відведення земельних ділянок 

учасникам АТО/ООС» приймається, додається. 

10. Слухали: Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення 

меж адміністративно-територіального утворення села Флярківка 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 - 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 погодження проекту 

землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-територіального 

утворення села Флярківка Михайлівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області» - 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 26.01.2022 № 19 - 10/VІІІ «Про 

погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-

територіального утворення села Флярківка Михайлівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області» приймається, додається. 

11. Слухали: Про погодження 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 - 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 погодження 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 - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 26.01.2022 № 19 - 11/VІІІ «Про 

погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-

територіального утворення села Ребедайлівка Михайлівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області» приймається, додається. 

12. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки площею 0,1000 га з кадастровим номером 

7121884000:02:000:1730. 

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 голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки 

площею 0,1000 га з кадастровим номером 7121884000:02:000:1730» - 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 26.01.2022 № 19 - 12/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки площею 0,1000 га з кадастровим номером 

7121884000:02:000:1730» приймається, додається. 

13. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби за межами 

населеного пункту с. Лубенці. 

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 голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

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. Лубенці» - 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 26.01.2022 № 19 - 13/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

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

приймається, додається. 

14. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в довгострокову оренду на 49 років для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

Солодовніковій Н.О. 

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 голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності в 

довгострокову оренду на 49 років для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови Солодовніковій Н.О.» - 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 26.01.2022 № 19 - 14/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності в довгострокову оренду на 49 років для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови Солодовніковій Н.О.» 

приймається, додається. 

15. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

громадянину Яценку В.Г. 

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 голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину Яценку В.Г.» - 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 26.01.2022 № 19 - 15/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

Яценку В.Г.» приймається, додається. 

16. Слухали: Про вилучення 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 - 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 вилучення земельних 

ділянок» - 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 26.01.2022 № 19 - 16/VІІІ «Про 

вилучення земельних ділянок» приймається, додається. 

17. 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. 

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



          Вирішили: Рішення сільської ради від 26.01.2022 № 19 - 17/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в приватну власність громадянам» приймається, додається. 

18. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в 

довгострокову оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва громадянину Кімлику Миколі Вячеславовичу. 

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 голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в довгострокову оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва громадянину Кімлику Миколі 

Вячеславовичу» - 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 26.01.2022 № 19 - 18/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в довгострокову оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянину 

Кімлику Миколі Вячеславовичу» приймається, додається. 

19. Слухали: Про внесення змін до Договору оренди землі від 25.11.2019 

року ТОВ «АПК - Сервіс». 

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 голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

Договору оренди землі від 25.11.2019 року ТОВ «АПК - Сервіс» - 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 26.01.2022 № 19 - 19/VІІІ «Про 

внесення змін до Договору оренди землі від 25.11.2019 року ТОВ «АПК - Сервіс» 

приймається, додається. 

20. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (земельний пай) громадянам Бику О. М. і Ковбасі Г.М. 

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 голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва (земельний пай) громадянам 

Бику О. М. і Ковбасі Г.М.» - 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 26.01.2022 № 19 - 20/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельний пай) 

громадянам Бику О. М. і Ковбасі Г.М.» приймається, додається. 

21. 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 - 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 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 - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 26.01.2022 № 19 - 21/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

громадянам» приймається, додається. 

22. Слухали: Про дострокове розірвання договорів оренди землі від 

11.11.2020 року, укладених з Ткаченком А.М. 

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 голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про дострокове розірвання 

договорів оренди землі від 11.11.2020 року, укладених з Ткаченком А.М.» - 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 26.01.2022 № 19 - 22/VІІІ «Про 

дострокове розірвання договорів оренди землі від 11.11.2020 року, укладених з 

Ткаченком А.М.» приймається, додається. 

23. Слухали: Про затвердження 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 - 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 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 - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 26.01.2022 № 19 - 23/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельних ділянок» приймається, додається. 

24. 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 голову лічильної комісії Шкворець Наталію 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 26.01.2022 № 19 - 24/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. 

25. 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 голову лічильної комісії Шкворець Наталію 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 26.01.2022 № 19 - 25/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. 

26. Слухали: Про транспортне сполучення між населеними пунктами 

Михайлівської сільської територіальної громади. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Сільський голова повідомив, що керівництвом ТОВ «Сервіс-Авто-2005» 

направлено листи на ім`я голів Михайлівської та Леськівської територіальних 

громад про відшкодування збитків підприємства при перевезенні пасажирів на 

маршруті «Черкаси - Кам`янка» через Жаботин на орієнтовну суму 2400,00 грн. 

Дане питання обговорено на засіданні постійної комісії сільської ради з питань 

бюджету, соціально-економічного розвитку та інфраструктури. Кошти на 

відшкодування збитків не виділено, так як вказана сума досить завищена. 

Підприємство ТОВ «Сервіс-Авто-2005» призупинило обслуговування даного 

маршруту. Жителі громади стурбовані тим, що на даний час відсутнє 

транспортне сполучення між населеними пунктами. 

В обговоренні взяли участь депутати сільської ради: ШКВОРЕЦЬ Н.В., 

ГРАДІНОВИЧ Ф.Г., ТЕРЕШКО В.П., МАТРОС О.В., які запропонували 

доручити виконавчому комітету Михайлівської сільської ради розпочати 

процедуру з підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів між 

населеними пунктами Михайлівської сільської територіальної громади згідно 

норм чинного законодавства та підготувати всі необхідні документи для участі у 

конкурсі КП «Жаботин - Благоустрій» Михайлівської сільської ради. 



Інших 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 транспортне 

сполучення між населеними пунктами Михайлівської сільської територіальної 

громади» - 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 26.01.2022 № 19 - 26/VІІІ «Про 

транспортне сполучення між населеними пунктами Михайлівської сільської 

територіальної громади» приймається, додається. 

27. Слухали: Про передачу автобуса І-VAN з балансу виконавчого 

комітету сільської ради на баланс Комунального підприємства «Жаботин - 

Благоустрій». 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

ВИСТУПИВ ГРАДІНОВИЧ Ф.Г., депутат сільської ради заявив про 

наявність конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про передачу автобуса 

І-VAN з балансу виконавчого комітету сільської ради на баланс Комунального 

підприємства «Жаботин - Благоустрій» 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 - 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 передачу автобуса І-



VAN з балансу виконавчого комітету сільської ради на баланс Комунального 

підприємства «Жаботин - Благоустрій» - 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 26.01.2022 № 19 - 27/VІІІ «Про 

передачу автобуса І-VAN з балансу виконавчого комітету сільської ради на 

баланс Комунального підприємства «Жаботин - Благоустрій» приймається, 

додається. 

 

В кінці роботи сесії: 

 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Всі питання, які вносилися на розгляд дев`ятнадцятої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, розглянуто. 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття дев`ятнадцятої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

Прошу голосувати. 

Голосували: 

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

Дякую, приймається. 

Дев`ятнадцяту позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання, оголошую закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 


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

