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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                            -  13 

(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; 

 

- заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів - БОРДЮГ 

Олег Олександрович; 

 

- заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів - ТРУНОВ 

Роман Михайлович; 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та 

господарської діяльності виконкому сільської ради - СОБОЛЕНКО Наталія 

Михайлівна; 

 

- 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 двадцять другої 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 двадцять 

другої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання 

приймають участь 13 депутатів. У відповідності з пунктом 12 статті 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія ради є повноважною. 

Двадцять другу позачергову сесію сільської ради VІІІ скликання оголошую 

відкритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

         На розгляд двадцять другої позачергової сесії Михайлівської сільської ради 

VІІІ скликання пропонується наступний порядок денний: 

 

Порядок денний: 

 

1. Про виконання Програми соціально - економічного розвитку 

Михайлівської сільської територіальної громади за 2021 рік. 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

2. Про звіт сільського голови про діяльність виконавчих органів 

Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

3. 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 Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

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

Благоустрій» Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

5. Про погодження штатного розпису Комунального підприємства 

«Жаботин - Благоустрій» Михайлівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 



6. Про внесення змін до Регламенту Центру надання адміністративних 

послуг Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

7. Про затвердження рішень виконавчого комітету Михайлівської сільської 

ради. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

8. Про окремі питання діяльності комунальних закладів. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

9. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою передачі в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва громадянам Роздобудько В.С.,                     

Карась А.С. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

10. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою передачі в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва ТОВ СП «НІБУЛОН». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

11. Про внесення змін до Договору оренди землі від 24.10.2014 р., 

укладеного з Кравцем Миколою Григоровичем. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

12. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою передачі в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва ТОВ «ПАСТОРАЛЬ 2020». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

13. Про затвердження детального плану території забудови земельної 

ділянки комунальної власності в межах населеного пункту с. Михайлівка 

Черкаського району Черкаської області. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 



14. Про внесення змін до Договору оренди землі від 20.12.2017 р., 

укладеного з гр. Петчиком С.С. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

15. Про надання дозволу на розробку детального плану території. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

16. Про 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, 

27-А, Черкаського району, Черкаської області». 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

17. Про передачу в оренду майна комунальної власності Михайлівської 

сільської ради. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

Різне. 

 

Сільський голова: 

 

Ставлю на голосування про затвердження порядку денного за основу. 

 

Голосували: 

 

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

 

Дякую, порядок денний приймається за основу. 

 

          У кого є зміни, доповнення до порядку денного? 

 

          Немає. 

 

          Ставлю на голосування про затвердження порядку денного в цілому. 

 

          Голосували: 

 

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

 

          Дякую, порядок денний приймається. 

 

 



Сільський голова: 

 

Шановні депутати! 

 

Необхідно затвердити регламент роботи сесії: 

 

для доповідей з питань порядку денного                               -  до 20 хв. 

для виступів                                                                               -  до 05 хв. 

для довідок і зауважень                                                            -  до 02 хв. 

 

Пленарне засідання сесії провести без перерви. 

 

Ставлю на голосування про затвердження регламенту роботи сесії. 

 

          Голосували: 

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

 

Регламент роботи сесії приймається. 

 

          Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Слухали: Про виконання Програми соціально - економічного розвитку 

Михайлівської сільської територіальної громади за 2021 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 - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про виконання Програми соціально 

- економічного розвитку Михайлівської сільської територіальної громади за 2021 

рік» - 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 20.05.2022 № 22 - 1/VІІІ «Про 

виконання Програми соціально - економічного розвитку Михайлівської сільської 

територіальної громади за 2021 рік» приймається, додається. 

2. Слухали: Про звіт сільського голови про діяльність виконавчих органів 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про звіт сільського голови про 

діяльність виконавчих органів Михайлівської сільської ради» - 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 20.05.2022 № 22 - 2/VІІІ «Про звіт 

сільського голови про діяльність виконавчих органів Михайлівської сільської 

ради» приймається, додається. 

3. 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 Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

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 утворення виконавчого комітету ради, визначення його 

чисельності та затвердження персонального складу. Рішенням сільської ради від 

01.12.2020 № 1 - 9/VІІІ утворено виконавчий комітет та затверджено його 

персональний склад. Пропоную внести зміни до кількісного складу виконавчого 

комітету ради та затвердити його склад в кількості 22 особи, включивши 

начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та 

господарської діяльності виконкому сільської ради Н.М. СОБОЛЕНКО, та 

директора Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 

Михайлівської сільської ради О.В. ДЖУЛАЙ. 

ВИСТУПИВ ДЖУЛАЙ Г.М., депутат сільської ради заявив про наявність 

конфлікту інтересів під час розгляду питання «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» 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 секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до рішення 

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

персонального складу виконавчого комітету Михайлівської сільської ради» - 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 20.05.2022 № 22 - 3/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. 

4. Слухали: Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства 

«Жаботин - Благоустрій» Михайлівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

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

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

Комунального підприємства «Жаботин - Благоустрій» Михайлівської сільської 

ради Черкаського району Черкаської області» 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 секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до Статуту 

Комунального підприємства «Жаботин - Благоустрій» Михайлівської сільської 

ради Черкаського району Черкаської області» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 20.05.2022 № 22 - 4/VІІІ «Про 

внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Жаботин - Благоустрій» 

Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області» 

приймається, додається. 

5. Слухали: Про погодження штатного розпису Комунального 

підприємства «Жаботин - Благоустрій» Михайлівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області. 



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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про погодження штатного розпису 

Комунального підприємства «Жаботин - Благоустрій» Михайлівської сільської 

ради Черкаського району Черкаської області» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 20.05.2022 № 22 - 5/VІІІ «Про 

погодження штатного розпису Комунального підприємства «Жаботин - 

Благоустрій» Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області» приймається, додається. 

6. Слухали: Про внесення змін до Регламенту Центру надання 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до Регламенту 

Центру надання адміністративних послуг Михайлівської сільської ради» - в 

цілому. 

Голосується. 



Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 20.05.2022 № 22 - 6/VІІІ «Про 

внесення змін до Регламенту Центру надання адміністративних послуг 

Михайлівської сільської ради» приймається, додається. 

7. Слухали: Про затвердження рішень виконавчого комітету 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження рішень 

виконавчого комітету Михайлівської сільської ради» - 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 20.05.2022 № 22 - 7/VІІІ «Про 

затвердження рішень виконавчого комітету Михайлівської сільської ради» 

приймається, додається. 

8. Слухали: Про окремі питання діяльності комунальних закладів. 

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



Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про окремі питання діяльності 

комунальних закладів» - 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 20.05.2022 № 22 - 8/VІІІ «Про 

окремі питання діяльності комунальних закладів» приймається, додається. 

9. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення з метою передачі в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва громадянам Роздобудько В.С.,                     

Карась А.С. 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою передачі в 

оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянам 

Роздобудько В.С., Карась А.С.» - 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 20.05.2022 № 22 - 9/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою 



передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

громадянам Роздобудько В.С., Карась А.С.» приймається, додається. 

10. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення з метою передачі в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва ТОВ СП «НІБУЛОН». 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою передачі в 

оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ТОВ СП 

«НІБУЛОН» - 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 20.05.2022 № 22 - 10/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою 

передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

ТОВ СП «НІБУЛОН» приймається, додається. 

11. Слухали: Про внесення змін до Договору оренди землі від                    

24.10.2014 р., укладеного з Кравцем Миколою Григоровичем. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Заявник Кравець М.Г. звернувся до сесії сільської ради із заявою про 

внесення змін до Договору оренди землі в частині зміни Орендодавця земельної 

ділянки за Договором оренди з «Райгородська сільська рада» на «Михайлівська 

сільська рада», підвищення орендної плати та продовження терміну дії Договору 

оренди. При розгляді цього питання на засіданні постійної комісії сільської ради 



з питань комунальної власності, земельних відносин, охорони навколишнього 

природного середовища, будівництва та архітектури члени комісії 

рекомендували термін дії Договору не продовжувати, оскільки орендарем 

упродовж 4 останніх років не надавалася допомога для забезпечення соціально-

економічному розвитку населених пунктів. 

Сільський голова: 

Вважаю, якщо підвищується орендна плата до 15%, то чому не продовжити 

термін дії Договору. Вже, попередньо, орендарям при внесенні змін до договорів 

оренди продовжували термін за рішенням сесії сільської ради. 

ВИСТУПИЛИ: ДМИТРЕНКО В.П., УДОД І.В., депутати сільської ради 

заперечили щодо продовження терміну дії договору з гр. Кравцем М.Г. та 

запропонували зняти з розгляду це питання. 

ШЕВЧУК Л.І., депутат сільської ради підтримала попередніх виступаючих 

та запропонувала направити це питання на доопрацювання. 

Інших пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Ставлю на голосування пропозицію щодо зняття з розгляду питання «Про 

внесення змін до Договору оренди землі від 24.10.2014 р., укладеного з Кравцем 

Миколою Григоровичем». 

          Голосували: 

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

Приймається. 

Питання знято з розгляду. 

12. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення з метою передачі в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва ТОВ «ПАСТОРАЛЬ 2020». 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою передачі в 



оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва ТОВ 

«ПАСТОРАЛЬ 2020» - 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 20.05.2022 № 22 - 11/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення з метою 

передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

ТОВ «ПАСТОРАЛЬ 2020» приймається, додається. 

13. Слухали: Про затвердження детального плану території забудови 

земельної ділянки комунальної власності в межах населеного пункту                                   

с. Михайлівка 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 - 13, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження детального плану 

території забудови земельної ділянки комунальної власності в межах населеного 

пункту с. Михайлівка Черкаського району Черкаської області» - 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 20.05.2022 № 22 - 12/VІІІ «Про 

затвердження детального плану території забудови земельної ділянки 

комунальної власності в межах населеного пункту с. Михайлівка Черкаського 

району Черкаської області» приймається, додається. 

14. Слухали: Про внесення змін до Договору оренди землі від                    

20.12.2017 р., укладеного з гр. Петчиком С.С. 



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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до Договору 

оренди землі від 20.12.2017 р., укладеного з гр. Петчиком С.С.» - 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 20.05.2022 № 22 - 13/VІІІ «Про 

внесення змін до Договору оренди землі від 20.12.2017 р., укладеного з                          

гр. Петчиком С.С.» приймається, додається. 

15. Слухали: Про надання дозволу на розробку детального плану 

території. 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку 

детального плану території» - 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 20.05.2022 № 22 - 14/VІІІ «Про 

надання дозволу на розробку детального плану території» приймається, 

додається. 

16. Слухали: Про 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, 27-А, Черкаського району, Черкаської області». 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про 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, 27-А, Черкаського району, 

Черкаської області» - 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 20.05.2022 № 22 - 15/VІІІ «Про 

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, 

27-А, Черкаського району, Черкаської області» приймається, додається. 

17. Слухали: Про передачу в оренду майна комунальної власності 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу секретаря лічильної комісії Удод Ірину Володимирівну провести 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про передачу в оренду майна 

комунальної власності Михайлівської сільської ради» - 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 20.05.2022 № 22 - 16/VІІІ «Про 

передачу в оренду майна комунальної власності Михайлівської сільської ради» 

приймається, додається. 

 

В кінці роботи сесії: 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Всі питання, які вносилися на розгляд двадцять другої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, розглянуто. 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття двадцять другої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

Прошу голосувати. 

Голосували: 

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

Дякую, приймається. 

Двадцять другу позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання, оголошую закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 


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

