
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Черкаського району Черкаської області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

двадцятої позачергової сесії сільської ради  

VІІІ скликання 

15.02.2022 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Черкаського району Черкаської області 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   

 

 

15.02.2022                                         Михайлівка                                                 № 22 

 

пленарного засідання 

 

двадцятої позачергової сесії сільської ради VІІІ скликання 

 

 

Актовий зал Михайлівського Будинку культури 

 

14 год. 00 хв. 

 

 

Секретар сільської ради    - ЛУЦЕНКО Наталія Андріївна 

 

 

Обрано депутатів до сільської ради             -  22  

 

 

Взяли участь у роботі сесії                            -  16 

(список реєстрації депутатів додається) 

 

 

 

У роботі пленарного засідання беруть участь: 

 

- заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів - БОРДЮГ 

Олег Олександрович; 

 

- начальник фінансового відділу сільської ради - БІЛИК Катерина Миколаївна. 

 

 

Запрошений на засідання ТРУНОВ Роман Михайлович, непрацюючий.  
 

 



Пленарне засідання двадцятої позачергової сесії Михайлівської сільської 

ради VІІІ скликання відкриває секретар сільської ради Н. А. ЛУЦЕНКО. 

 

Секретар сільської ради: 

Доброго дня, шановні депутати, запрошені! 

Поіменна реєстрація засвідчила, що у пленарному засіданні двадцятої 

позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання приймають 

участь 16 депутатів. У відповідності з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» сесія ради є повноважною. Двадцяту 

позачергову сесію сільської ради VІІІ скликання оголошую відкритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

Секретар сільської ради: 

Шановні депутати! 

На виконання Указу Президента України від 14 лютого 2022 року 

№53/2022 «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського 

суспільства», враховуючи звернення військової частини від 14 лютого 2022 року 

щодо внесення змін до Програми «Про підтримку Черкаського батальйону 

територіальної оборони в/ч А7324» на 2022 - 2025 роки та виділення коштів для 

підтримки Черкаського батальйону територіальної оборони в/ч А7324, потребує 

термінового вирішення питання щодо виділення коштів для підтримки 

Черкаського батальйону територіальної оборони. В зв`язку з тим, що сільський 

голова Т.А. ПЛУЖНИК перебуває на лікарняному, відповідно до частини 6 

статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту 

Михайлівської сільської ради у разі неможливості сільським головою скликати 

сесію сільської ради, сесія ради скликається секретарем сільської ради. На 

підставі розпорядження Михайлівського сільського голови від 14.02.2022                 

№ 18/02-06 обов`язки з питань діяльності ради тимчасово покладено на секретаря 

сільської ради. 

 

Повноваження головуючого на пленарному засіданні двадцятої 

позачергової сесії сільської ради, підписання протоколу та рішень двадцятої 

позачергової сесії сільської ради покладено на секретаря сільської ради                        

Н.А. ЛУЦЕНКО. 

Голосували: 

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

 

Затверджується секретаріат пленарного засідання двадцятої позачергової 

сесії сільської ради в складі трьох депутатів сільської ради: 

ВІЛЬГУРСЬКОГО Василя Миколайовича; 

КУЖИЛЬ Анни Сергіївни; 

ОЛЕФІРА Олександра Миколайовича. 

Голосували: 

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



Секретар сільської ради: 

 

На розгляд двадцятої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання пропонується наступний порядок денний: 

 

Порядок денний: 

 

1. 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. 

2. Про внесення змін до Програми «Про підтримку Черкаського 

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

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

3. Про затвердження на посаду заступника Михайлівського сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів. 

Доповідає Луценко Наталія Андріївна - секретар сільської ради. 

4. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 6/VІІІ 

«Про розподіл обов’язків між сільським головою, заступниками сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів, секретарем сільської ради та 

керуючим справами (секретарем) виконкому сільської ради». 

Доповідає Луценко Наталія Андріївна - секретар сільської ради. 

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

«Про утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради». 

Доповідає Луценко Наталія Андріївна - секретар сільської ради. 

Різне. 

 

Секретар сільської ради: 

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. 

 

          Дякую, 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. 

 

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 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. 

Секретар сільської ради: 

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 заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

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 15.02.2022 № 20 - 1/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. 

2. Слухали: Про внесення змін до 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. 

Секретар сільської ради: 

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 заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 15.02.2022 № 20 - 2/VІІІ «Про 

внесення змін до Програми «Про підтримку Черкаського батальйону 

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

3. Слухали: Про затвердження на посаду заступника Михайлівського 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів. 

Доповідає Луценко Наталія Андріївна - секретар сільської ради. 

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на 

посади заступників сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради здійснюється шляхом затвердження відповідною радою.  

3гідно із частиною третьою статті 51 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет ради утворюється у складі 

відповідно сільського голови, заступника (заступників) сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів, керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету, інших осіб. Сільським головою Т.А. ПЛУЖНИКОМ 

направлено подання до сесії сільської ради про затвердження на посаду 

заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання ТРУНОВА Романа Михайловича. 

(Додається). 

Виступив Р.М. ТРУНОВ. 

 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Секретар сільської ради: 

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 заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження на 

посаду заступника Михайлівського сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів» - 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 15.02.2022 № 20 - 3/VІІІ «Про 

затвердження на посаду заступника Михайлівського сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів» приймається, додається. 

4. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.01.2021  

№ 3 - 6/VІІІ «Про розподіл обов’язків між сільським головою, заступниками 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретарем сільської 

ради та керуючим справами (секретарем) виконкому сільської ради». 

Доповідає Луценко Наталія Андріївна - секретар сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Секретар сільської ради: 

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 заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 6/VІІІ «Про розподіл обов’язків між 

сільським головою, заступниками сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів, секретарем сільської ради та керуючим справами 

(секретарем) виконкому 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 15.02.2022 № 20 - 4/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 6/VІІІ «Про 

розподіл обов’язків між сільським головою, заступниками сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів, секретарем сільської ради та керуючим 

справами (секретарем) виконкому сільської ради» приймається, додається. 

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

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

комітету Михайлівської сільської ради». 

Доповідає Луценко Наталія Андріївна - секретар сільської ради. 



Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26, пункту 5 частини 

четвертої статті 42, частини першої статті 51 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільська рада за пропозицією сільського голови 

приймає рішення про створення виконавчого комітету ради, визначення його 

чисельності, затвердження персонального складу. Сільським головою                       

Т.А. ПЛУЖНИКОМ направлено подання до сесії сільської ради про включення 

до складу виконавчого комітету сільської ради заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання ТРУНОВА Романа Михайловича. (Додається). 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Секретар сільської ради: 

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 заступника голови лічильної комісії Шевчук Любов Іванівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 01.12.2020 № 1 - 9/VІІІ «Про утворення та 

затвердження персонального складу виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради» - 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 15.02.2022 № 20 - 5/VІІІ «Про 

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

утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради» приймається, додається. 

 

В кінці роботи сесії: 

 

ВИСТУПИВ ДМИТРЕНКО Володимир Петрович, депутат сільської 

ради, який порушив питання щодо незадовільного стану автомобільної дороги 

загального користування Райгород - Телепине - Радиванівка, а саме: відрізок 

дороги, що проходить через населений пункт с. Райгород. Аварійний стан дороги 

зумовлений інтенсивним рухом вантажного автотранспорту, що перевозить 

щебінь з кар`єру с-ща Копійчане. Перевезення вантажу кар`єрними ваговозами 

спричиняє швидке пошкодження дорожного покриття. Жителі с. Райгород вкрай 

обурені графіком та швидкістю руху автотранспорту, оскільки це призводить до 



руйнації прилеглих до дороги будинків. Запропонував направити звернення до 

відповідних установ та підприємств для вжиття дієвих заходів щодо подальшої 

експлуатації автомобільної дороги через с. Райгород, обмежити рух кар`єрних 

ваговозів в населеному пункті або перенаправити їх рух за іншим маршрутом. 

 

Депутати сільської ради підтримали дану пропозицію. 

 
Секретар сільської ради: 

Шановні депутати! 

Всі питання, які вносилися на розгляд двадцятої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, розглянуто. 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття двадцятої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

Прошу голосувати. 

Голосували: 

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

Дякую, приймається. 

Двадцяту позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, 

оголошую закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Секретар сільської ради                                                            Наталія ЛУЦЕНКО 

 

 


	Пленарне засідання двадцятої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання відкриває секретар сільської ради Н. А. ЛУЦЕНКО.

