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двадцять третьої позачергової сесії сільської ради VІІІ скликання 

 

 

Актовий зал Михайлівського Будинку культури 

 

10 год. 00 хв. 

 

 

Сільський голова               - ПЛУЖНИК Тарас Анатолійович 

 

Секретар сільської ради    - ЛУЦЕНКО Наталія Андріївна 

 

 

Обрано депутатів до сільської ради             -  22  

 

 

Взяли участь у роботі сесії                            -  18 

(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; 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та 

господарської діяльності виконкому сільської ради - СОБОЛЕНКО Наталія 

Михайлівна; 

 

- начальник відділу соціального забезпечення виконкому сільської ради - 

СКІЦКА Людмила Григорівна; 

 

- провідний спеціаліст юридичного відділу виконкому сільської ради - 

ДЯЧЕНКО Мирослава Вікторівна; 

 

- спеціаліст ІІ категорії відділу земельних відносин, житлово - комунального 

господарства, архітектури та містобудування виконкому сільської ради -

ЯВНЮК Валентина Володимирівна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пленарне засідання двадцять третьої 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 

третьої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання 

приймають участь 18 депутатів. У відповідності з пунктом 12 статті 46 Закону 

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

Двадцять третю позачергову сесію сільської ради VІІІ скликання оголошую 

відкритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

         На розгляд двадцять третьої позачергової сесії Михайлівської сільської 

ради VІІІ скликання пропонується наступний порядок денний: 

 

Порядок денний: 

 

1. 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.  

2. Про внесення змін до штатних розписів закладів загальної середньої 

освіти Михайлівської сільської ради на 2022 рік. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

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

2021-2025 роки» (із внесеними змінами та доповненнями від 23.04.2021 № 5 - 

6/VІІІ, від 23.12.2021 № 18-5/VІІІ). 

Доповідає Скіцка Людмила Григорівна - начальник відділу соціального 

забезпечення виконкому сільської ради. 

4. Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону на 

території Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Дяченко Мирослава Вікторівна - провідний спеціаліст 

юридичного відділу виконкому сільської ради.  

5. Про затвердження детального плану території частини території 

населеного пункту с. Михайлівка на перехресті вулиць Оришечка та Героїв 

Майдану під будівництво комплексу по переробці сільгосппродукції 

Михайлівської територіальної громади Черкаського району, Черкаської області. 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

6. Про затвердження проекту детального плану території земельної ділянки 

для зміни цільового призначення, яка розміщена в межах населеного пункту села 

Жаботин, в районі вул. Підгірна, 34 Черкаського району Черкаської області. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

7. Про виконання рішення Черкаського окружного адміністративного суду 

від 19.04.2022 справа № 580/6130/21. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

8. Про виконання рішення Черкаського окружного адміністративного суду 

від 19.04.2022 справа № 580/6131/21. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

9. Про передачу в оренду ФГ «МОСКАЛЕНКО - 3» земельних ділянок з 

кадастровими номерами: 7121884000:02:000:1724, 7121884000:02:000:1721. 

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 - 19, 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 - 19, 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. 

 

          Перерву робити через кожні 2 години роботи сесії на 15 хвилин. 

 

Ставлю на голосування про затвердження регламенту роботи сесії. 

 

          Голосували: 

          за - 19, 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 01.12.2020 

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

комітету Михайлівської сільської ради». 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Шановні депутати! 

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 23 особи, включивши Маслєя 

Романа Миколайовича - директор «УКРВУДЕКСПОРТ ЛТД» та Ткаченка Сергія 

Андрійовича - засновник ТОВ «ЕКСПОЛІСПРОМ». А також виключити зі 

складу виконкому Прокопенка Олександра Віталійовича - сімейний лікар 

АЗПСМ с. Жаботин, за власним бажанням. 

 

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 - 19, 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 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 - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 12.07.2022 № 23 - 1/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. 

2. Слухали: Про внесення змін до штатних розписів закладів загальної 

середньої освіти 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 - 19, 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 

штатних розписів закладів загальної середньої освіти Михайлівської сільської 

ради на 2022 рік» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 12.07.2022 № 23 - 2/VІІІ «Про 

внесення змін до штатних розписів закладів загальної середньої освіти 

Михайлівської сільської ради на 2022 рік» приймається, додається. 

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

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

23.04.2021 № 5 - 6/VІІІ, від 23.12.2021 № 18 - 5/VІІІ). 

Доповідає Скіцка Людмила Григорівна - начальник відділу соціального 

забезпечення виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін та 

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



змінами та доповненнями від 23.04.2021 № 5 - 6/VІІІ, від 23.12.2021 №18-5/VІІІ)» 

- в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 12.07.2022 № 23 - 3/VІІІ «Про 

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

(із внесеними змінами та доповненнями від 23.04.2021 № 5 - 6/VІІІ, від 23.12.2021 

№ 18-5/VІІІ)» приймається, додається. 

4. Слухали: Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону 

на території Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Дяченко Мирослава Вікторівна - провідний спеціаліст 

юридичного відділу 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 - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

Положення про місцеву пожежну охорону на території Михайлівської сільської 

ради» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 12.07.2022 № 23 - 4/VІІІ «Про 

затвердження Положення про місцеву пожежну охорону на території 

Михайлівської сільської ради» приймається, додається. 

5. Слухали: Про затвердження детального плану території частини 

території населеного пункту с. Михайлівка на перехресті вулиць Оришечка та 

Героїв Майдану під будівництво комплексу по переробці сільгосппродукції 

Михайлівської територіальної громади 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 - 19, 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 

детального плану території частини території населеного пункту с. Михайлівка 

на перехресті вулиць Оришечка та Героїв Майдану під будівництво комплексу 

по переробці сільгосппродукції Михайлівської територіальної громади 

Черкаського району, Черкаської області» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 12.07.2022 № 23 - 5/VІІІ «Про 

затвердження детального плану території частини території населеного пункту 

с. Михайлівка на перехресті вулиць Оришечка та Героїв Майдану під 

будівництво комплексу по переробці сільгосппродукції Михайлівської 

територіальної громади Черкаського району, Черкаської області» приймається, 

додається. 

6. Слухали: Про затвердження проекту детального плану території 

земельної ділянки для зміни цільового призначення, яка розміщена в межах 

населеного пункту села Жаботин, в районі вул. Підгірна, 34 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 - 19, 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 

детального плану території земельної ділянки для зміни цільового призначення, 

яка розміщена в межах населеного пункту села Жаботин, в районі                                   

вул. Підгірна, 34 Черкаського району Черкаської області» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 12.07.2022 № 23 - 6/VІІІ «Про 

затвердження проекту детального плану території земельної ділянки для зміни 

цільового призначення, яка розміщена в межах населеного пункту села Жаботин, 

в районі вул. Підгірна, 34 Черкаського району Черкаської області» приймається, 

додається. 

7. Слухали: Про виконання рішення Черкаського окружного 

адміністративного суду від 19.04.2022 справа № 580/6130/21. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 19, 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 виконання рішення 

Черкаського окружного адміністративного суду від 19.04.2022 справа                            

№ 580/6130/21» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 12.07.2022 № 23 - 7/VІІІ «Про 

виконання рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 

19.04.2022 справа № 580/6130/21» приймається, додається. 

8. Слухали: Про виконання рішення Черкаського окружного 

адміністративного суду від 19.04.2022 справа № 580/6131/21. 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 19, 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 виконання рішення 

Черкаського окружного адміністративного суду від 19.04.2022 справа                            

№ 580/6131/21» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 12.07.2022 № 23 - 8/VІІІ «Про 

виконання рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 

19.04.2022 справа № 580/6131/21» приймається, додається. 

9. Слухали: Про передачу в оренду ФГ «МОСКАЛЕНКО - 3» земельних 

ділянок з кадастровими номерами: 7121884000:02:000:1724, 

7121884000:02:000:1721. 

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 - 19, 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 передачу в оренду ФГ 



«МОСКАЛЕНКО - 3» земельних ділянок з кадастровими номерами: 

7121884000:02:000:1724, 7121884000:02:000:1721» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 12.07.2022 № 23 - 9/VІІІ «Про 

передачу в оренду ФГ «МОСКАЛЕНКО - 3» земельних ділянок з кадастровими 

номерами: 7121884000:02:000:1724, 7121884000:02:000:1721» приймається, 

додається. 

 

В кінці роботи сесії: 

 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Всі питання, які вносилися на розгляд двадцять третьої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, розглянуто. 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття двадцять третьої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

Прошу голосувати. 

Голосували: 

за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається. 

Двадцять третю позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання, оголошую закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 


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

