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МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
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22.01.2021                                         Михайлівка                                                 № 5 

 

 

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                            -  20 

(список додається) 

 

 

У роботі пленарного засідання беруть участь: 

 

староста Михайлівської сільської ради ДАВИДЕНКО Юрій Олексійович; 

староста Михайлівської сільської ради ЗЕЛЕНА Ірина Костянтинівна; 

староста Михайлівської сільської ради КОРЕЦЬКА Наталія Павлівна; 

в.о. начальника фінансового відділу сільської ради БІЛИК Катерина 

Миколаївна; 

в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, економічного 

розвитку та господарської діяльності виконкому сільської ради СОБОЛЕНКО 

Наталія Михайлівна; 

спеціаліст ІІ категорії відділу земельних відносин та житлово - комунального 

господарства виконкому сільської ради ЯВНЮК Валентина Володимирівна. 

 



Пленарне засідання 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 третьої 

позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання приймають 

участь 20 депутатів. У відповідності з пунктом 11 статті 46 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» сесія ради є правомочною. Третю 

позачергову сесію сільської ради VІІІ скликання оголошую відкритою. 
 

Звучить Державний Гімн України. 

 

         На розгляд пленарного засідання третьої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання пропонується наступний порядок 

денний: 

 

Порядок денний: 
 

1. Про утворення старостинських округів на території Михайлівської 

сільської ради та затвердження Положення про старосту. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

2. Про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

посадових осіб органів місцевого самоврядування у виконавчому комітеті 

Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2-1/VІІІ 

«Про бюджет Михайлівської сільської ради на 2021 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 

4. Про Програму «Підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Черкаської обласної ради» на 2021-2022 роки. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

5. Про початок реорганізації виконавчого комітету Жаботинської 

сільської ради Кам’янського району Черкаської області, виконавчого комітету 

Лубенської сільської ради Кам’янського району Черкаської області, 

виконавчого комітету Райгородської сільської ради Кам’янського району 

Черкаської області, шляхом приєднання до виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради Кам`янського району Черкаської області. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 



6. 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 Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

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

«Про затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату 

Михайлівської сільської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих 

органів ради» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням сільської 

ради від 18.12.2020 № 1 - 18/VІІІ). 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

8. Про внесення змін до рішення сільської від 24.12.2020 № 2 - 6/VІІІ 

«Про затвердження штатного розпису працівників установ, що знаходяться на 

утриманні Михайлівської сільської ради на 2021 рік». 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

9. Про зміну назви «Відділ соціального обслуговування громадян 

(надання соціальних послуг) Михайлівської сільської ради» на «Відділ 

соціального забезпечення виконавчого комітету Михайлівської сільської 

ради». 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

10. Про створення Служби у справах дітей Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності в оренду для будівництва та експлуатації 

споруди електрозв’язку – вежі ТОВ «УКРТАУЕР». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва гр. Остапенко Тетяні Василівні. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Михайлівської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

14. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

16. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

17. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди для городництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за 

межами населенного пункту с. Михайлівка під польовими дорогами, 

запроектованими для доступу до земельних ділянок загальною площею 

21,2685 га. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

20. Про надання дозволу ТОВ «Олімп» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 1,9000 га 

кадастровий номер 7121886000:03:000:0813 під господарськими будівлями та 

дворами. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки кадастровий номер 7121884000:01:001:0946 площею 

3,5201 га під господарськими будівлями та дворами яка знаходиться на 

адміністративній території Михайлівської сільської ради, в межах 

с.Михайлівка. 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

22. Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обгрунтування сівозмін та впорядкування 

угідь земельних ділянок, які перебувають в оренді ТОВ «Олімп». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) під польовими дорогами, запроектованими для доступу 

до земельних ділянок та передачі в оренду ТОВ «Олімп», що знаходяться 

адміністративній території Михайлівської сільської ради, за межами 

с.Райгород. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 
Різне. 

 

Сільський голова: 

 

Ставлю на голосування про затвердження порядку денного за основу.  

Голосували: 

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

 

          Приймається за основу. 

 

          У кого є зміни, доповнення до порядку денного? 

          Немає. 

 

Шановні депутати! 

 

Нам необхідно внести зміни до порядку денного сесії. 

В зв`язку з тим, що до сільської ради надійшов лист від ТОВ «Олімп» 

від 22 січня 2021 р. № 30 про відкликання клопотання «Про надання дозволу 

ТОВ «Олімп» на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки площею 1,9000 га кадастровий номер 

7121886000:03:000:0813 під господарськими будівлями та дворами» пропоную 

питання «Про надання дозволу ТОВ «Олімп» на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки площею 1,9000 га 

кадастровий номер 7121886000:03:000:0813 під господарськими будівлями та 

дворами» виключити з порядку денного. 

 

Ставлю на голосування вищезазначену пропозицію. 



Голосували: 

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

Дякую, приймається. 

 

Також надійшов лист від Комунального некомерційного підприємства 

«Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

Черкаської обласної ради» від 06.01.2021 № 36 про необхідність взяття в 

строкове платне користування нерухоме майно, що знаходиться на балансі 

Михайлівської сільської ради для здійснення статутної діяльності Центру. 

Враховуючи те, що передавальним актом, складеним реорганізаційною 

комісію Михайлівської сільської ради від 21 січня 2021 року майно 

Жаботинської сільської ради передано на баланс Михайлівської сільської ради 

та сьогодні в порядку денному сесії розглядається питання «Про Програму 

«Підтримки комунального некомерційного підприємства «Обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної 

ради» на 2021-2022 роки», необхідно включити до порядку денного питання 

«Про передачу в оренду майна комунальної власності Михайлівської сільської 

ради», а саме: амбулаторії загальної практики сімейної медицини, що 

знаходиться в селі Жаботин по вул. Підгірна, 26.  

 

Ставлю на голосування вищезазначену пропозицію. 

 

Голосували: 

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

Дякую, приймається. 

 

          Ставлю на голосування про затвердження порядку денного зі змінами в 

цілому. 

          Голосували: 

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

 

          Порядок денний приймається в цілому: 

 

1. Про утворення старостинських округів на території Михайлівської 

сільської ради та затвердження Положення про старосту. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

2. Про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

посадових осіб органів місцевого самоврядування у виконавчому комітеті 

Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2-1/VІІІ 

«Про бюджет Михайлівської сільської ради на 2021 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 



4. Про Програму «Підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Черкаської обласної ради» на 2021-2022 роки. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

5. Про початок реорганізації виконавчого комітету Жаботинської 

сільської ради Кам’янського району Черкаської області, виконавчого комітету 

Лубенської сільської ради Кам’янського району Черкаської області, 

виконавчого комітету Райгородської сільської ради Кам’янського району 

Черкаської області, шляхом приєднання до виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради Кам`янського району Черкаської області. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

6. 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 Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

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

«Про затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату 

Михайлівської сільської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих 

органів ради» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням сільської 

ради від 18.12.2020 № 1 - 18/VІІІ). 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

8. Про внесення змін до рішення сільської від 24.12.2020 № 2 - 6/VІІІ 

«Про затвердження штатного розпису працівників установ, що знаходяться на 

утриманні Михайлівської сільської ради на 2021 рік». 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

9. Про зміну назви «Відділ соціального обслуговування громадян 

(надання соціальних послуг) Михайлівської сільської ради» на «Відділ 

соціального забезпечення виконавчого комітету Михайлівської сільської 

ради». 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

10. Про створення Служби у справах дітей Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності в оренду для будівництва та експлуатації 

споруди електрозв’язку – вежі ТОВ «УКРТАУЕР». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва гр. Остапенко Тетяні Василівні. 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Михайлівської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

14. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

16. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

17. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди для городництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за 

межами населенного пункту с. Михайлівка під польовими дорогами, 

запроектованими для доступу до земельних ділянок загальною площею 

21,2685 га. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 



20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки кадастровий номер 7121884000:01:001:0946 площею 

3,5201 га під господарськими будівлями та дворами яка знаходиться на 

адміністративній території Михайлівської сільської ради, в межах 

с.Михайлівка. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

21. Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обгрунтування сівозмін та впорядкування 

угідь земельних ділянок, які перебувають в оренді ТОВ «Олімп». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) під польовими дорогами, запроектованими для доступу 

до земельних ділянок та передачі в оренду ТОВ «Олімп», що знаходяться 

адміністративній території Михайлівської сільської ради, за межами 

с.Райгород. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

23. Про передачу в оренду майна комунальної власності Михайлівської 

сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Різне. 

 

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

 

Регламент роботи сесії приймається. 

 

          Переходимо до розгляду питань порядку денного. 



1. Слухали: Про утворення старостинських округів на території 

Михайлівської сільської ради та затвердження Положення про старосту. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до мене? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 20, проти - 1, 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 утворення 

старостинських округів на території Михайлівської сільської ради та 

затвердження Положення про старосту» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 20, проти - 1, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 1/VІІІ «Про 

утворення старостинських округів на території Михайлівської сільської ради 

та затвердження Положення про старосту» приймається, додається. 

2. Слухали: Про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних 

посад посадових осіб органів місцевого самоврядування у виконавчому 

комітеті Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до мене? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 Порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого 

самоврядування у виконавчому комітеті Михайлівської сільської ради» - в 

цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 2/VІІІ «Про 

Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб 

органів місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Михайлівської 

сільської ради» приймається, додається. 

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

№ 2-1/VІІІ «Про бюджет Михайлівської сільської ради на 2021 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 

          Сільський голова: 

Чи є запитання до Катерини Миколаївни? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2-1/VІІІ «Про бюджет Михайлівської 

сільської ради на 2021 рік» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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



          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 3/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2-1/VІІІ «Про 

бюджет Михайлівської сільської ради на 2021 рік» приймається, додається. 

4. Слухали: Про Програму «Підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Черкаської обласної ради» на 2021-2022 роки. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

          Сільський голова: 

Чи є запитання до мене? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про Програму 

«Підтримки комунального некомерційного підприємства «Обласний центр 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної 

ради» на 2021-2022 роки» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 4/VІІІ «Про 

Програму «Підтримки комунального некомерційного підприємства «Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської 

обласної ради» на 2021-2022 роки» приймається, додається. 

5. Слухали: Про початок реорганізації виконавчого комітету 

Жаботинської сільської ради Кам’янського району Черкаської області, 

виконавчого комітету Лубенської сільської ради Кам’янського району 

Черкаської області, виконавчого комітету Райгородської сільської ради 

Кам’янського району Черкаської області, шляхом приєднання до виконавчого 

комітету Михайлівської сільської ради Кам`янського району Черкаської 

області. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до мене? 



Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 початок 

реорганізації виконавчого комітету Жаботинської сільської ради Кам’янського 

району Черкаської області, виконавчого комітету Лубенської сільської ради 

Кам’янського району Черкаської області, виконавчого комітету Райгородської 

сільської ради Кам’янського району Черкаської області, шляхом приєднання 

до виконавчого комітету Михайлівської сільської ради Кам`янського району 

Черкаської області» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 5/VІІІ «Про 

початок реорганізації виконавчого комітету Жаботинської сільської ради 

Кам’янського району Черкаської області, виконавчого комітету Лубенської 

сільської ради Кам’янського району Черкаської області, виконавчого комітету 

Райгородської сільської ради Кам’янського району Черкаської області, 

шляхом приєднання до виконавчого комітету Михайлівської сільської ради 

Кам`янського району Черкаської області» приймається, додається. 

6. Слухали: 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 Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до мене? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 



Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: 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. 

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

№ 1-5/VІІІ «Про затвердження структури та загальної чисельності працівників 

апарату Михайлівської сільської ради та її виконавчого комітету, інших 

виконавчих органів ради» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням 

сільської ради від 18.12.2020 № 1 - 18/VІІІ). 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до мене? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 
Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 № 1-5/VІІІ «Про затвердження 

структури та загальної чисельності працівників апарату Михайлівської 

сільської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради» (зі 



змінами та доповненнями, внесеними рішенням сільської ради від 18.12.2020 

№ 1 - 18/VІІІ» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 7/VІІІ «Про 

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

затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату 

Михайлівської сільської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих 

органів ради» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням сільської 

ради від 18.12.2020 № 1 - 18/VІІІ» приймається, додається. 

8. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської від 24.12.2020        

№ 2 - 6/VІІІ «Про затвердження штатного розпису працівників установ, що 

знаходяться на утриманні Михайлівської сільської ради на 2021 рік». 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до Наталії Михайлівни? 

Є. 

Слово надається депутату сільської ради Удод Ірині Володимирівні, 

вчитель Райгородського ліцею. 

Скажіть будь-ласка, заробітна плата у штатному розписі вказана та, яка 

буде нарахована працівнику? 

Соболенко Н.М. 

У штатному розписі, що є додатком до рішення вказано тільки 

посадовий оклад. 

Дякую. 

Сільський голова: 

Чи є ще запитання до Наталії Михайлівни? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 від 24.12.2020 № 2 - 6/VІІІ «Про затвердження штатного 

розпису працівників установ, що знаходяться на утриманні Михайлівської 

сільської ради на 2021 рік» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 8/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської від 24.12.2020 № 2 - 6/VІІІ «Про 

затвердження штатного розпису працівників установ, що знаходяться на 

утриманні Михайлівської сільської ради на 2021 рік» приймається, додається. 

9. Слухали: Про зміну назви «Відділ соціального обслуговування 

громадян (надання соціальних послуг) Михайлівської сільської ради» на 

«Відділ соціального забезпечення виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради». 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до мене? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 від 24.12.2020 № 2 - 6/VІІІ «Про зміну назви «Відділ 

соціального обслуговування громадян (надання соціальних послуг) 

Михайлівської сільської ради» на «Відділ соціального забезпечення 

виконавчого комітету Михайлівської сільської ради» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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



          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 9/VІІІ «Про 

зміну назви «Відділ соціального обслуговування громадян (надання 

соціальних послуг) Михайлівської сільської ради» на «Відділ соціального 

забезпечення виконавчого комітету Михайлівської сільської ради» 

приймається, додається. 

10. Слухали: Про створення Служби у справах дітей Михайлівської 

сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до мене? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 створення Служби у 

справах дітей Михайлівської сільської ради» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 10/VІІІ «Про 

створення Служби у справах дітей Михайлівської сільської ради» 

приймається, додається. 

11. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності в оренду для будівництва та 

експлуатації споруди електрозв’язку - вежі ТОВ «УКРТАУЕР». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до Валентини Володимирівни? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 



Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 оренду для будівництва та експлуатації споруди електрозв’язку - 

вежі ТОВ «УКРТАУЕР» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 11/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності в оренду для будівництва та експлуатації споруди 

електрозв’язку - вежі ТОВ «УКРТАУЕР» приймається, додається. 

12. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Остапенко Тетяні 

Василівні. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до Валентини Володимирівни? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва гр. Остапенко Тетяні Василівні» - в 

цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 12/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва гр. Остапенко Тетяні Василівні» 

приймається, додається. 

13. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) Михайлівської сільської ради для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до Валентини Володимирівни? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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) Михайлівської сільської ради для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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



          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 13/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» 

приймається, додається. 

14. Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до Валентини Володимирівни? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» - в 

цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 14/VІІІ «Про 

затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність» приймається, додається. 

15. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості). 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до Валентини Володимирівни? 

Немає. 



Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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)» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 15/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» приймається, 

додається. 

16. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок для ведення 

особистого селянського господарства. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до Валентини Володимирівни? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 об’єднання 

земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства» - в 

цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 16/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

об’єднання земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства» приймається, додається. 

17. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до Валентини Володимирівни? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 17/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в приватну власність» приймається, додається. 



18. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди для городництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до Валентини Володимирівни? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 користування на 

умовах оренди для городництва» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 18/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди для городництва» приймається, додається. 

19. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) за межами населенного пункту с. Михайлівка під польовими 

дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок загальною 

площею 21,2685 га. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до Валентини Володимирівни? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 



Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 

земельних ділянок в натурі (на місцевості) за межами населенного пункту 

с.Михайлівка під польовими дорогами, запроектованими для доступу до 

земельних ділянок загальною площею 21,2685 га» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 19/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за межами 

населенного пункту с. Михайлівка під польовими дорогами, запроектованими 

для доступу до земельних ділянок загальною площею 21,2685 га» 

приймається, додається. 

20. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки кадастровий номер 7121884000:01:001:0946 

площею 3,5201 га під господарськими будівлями та дворами яка знаходиться 

на адміністративній території Михайлівської сільської ради, в межах 

с.Михайлівка. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до Валентини Володимирівни? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 поділу земельної ділянки 

кадастровий номер 7121884000:01:001:0946 площею 3,5201 га під 

господарськими будівлями та дворами яка знаходиться на адміністративній 

території Михайлівської сільської ради, в межах с. Михайлівка» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 20/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки кадастровий номер 7121884000:01:001:0946 площею 3,5201 га під 

господарськими будівлями та дворами яка знаходиться на адміністративній 

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

додається. 

21. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проектів 

землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обгрунтування сівозмін та 

впорядкування угідь земельних ділянок, які перебувають в оренді ТОВ 

«Олімп». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до Валентини Володимирівни? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 
Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 проектів землеустрою, що забезпечує еколого-економічне 

обгрунтування сівозмін та впорядкування угідь земельних ділянок, які 

перебувають в оренді ТОВ «Олімп» - в цілому. 



Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 21/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою, що забезпечує 

еколого-економічне обгрунтування сівозмін та впорядкування угідь земельних 

ділянок, які перебувають в оренді ТОВ «Олімп» приймається, додається. 

22. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок в натурі (на місцевості) під польовими дорогами, запроектованими 

для доступу до земельних ділянок та передачі в оренду ТОВ «Олімп», що 

знаходяться адміністративній території Михайлівської сільської ради, за 

межами с. Райгород. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до Валентини Володимирівни? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 земельних ділянок в натурі (на місцевості) під польовими 

дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок та передачі в 

оренду ТОВ «Олімп», що знаходяться адміністративній території 

Михайлівської сільської ради, за межами с. Райгород» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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



          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 22/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних ділянок 

та передачі в оренду ТОВ «Олімп», що знаходяться адміністративній території 

Михайлівської сільської ради, за межами с. Райгород» приймається, додається. 

23. Слухали: Про передачу в оренду майна комунальної власності 

Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Сільський голова: 

Чи є запитання до мене? 

Немає. 

Чи є бажаючі виступити в обговоренні? 

Немає. 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 21, 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 

майна комунальної власності Михайлівської сільської ради» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 23/VІІІ «Про 

передачу в оренду майна комунальної власності Михайлівської сільської 

ради» приймається, додається. 

 

          Сільський голова:  

Шановні депутати! 

 

Переходимо до розгляду питання «Різне». 

 

Нам необхідно вирішити питання щодо вивезення твердих побутових 

відходів на території громади. Для цього пропоную депутатам сільської ради 

провести по своїх виборчих округах обговорення зі своїми виборцями з цього 

питання, а саме: про графік збору по вулицях, а також про оплату, так як для 

виконання даних робіт необхідно буде укладати угоду з ФОП. 



Чи є ще бажаючі виступити з питання «Різне»? 

Є. 

Слово надається секретарю Михайлівської сільської ради Луценко Наталії 

Андріївні. 

Шановні депутати ! 

Нагадую, що відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 

Вам необхідно до 01 квітня 2021 року подати, шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

за 2020 рік за формою, що визначається Національним агентством. В тому 

разі, якщо декларація осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування не буде подана в установлений термін, до 

відповідного органу буде направлено інформацію про осіб, що не склали 

декларацію за 2020 рік. 

Сільський голова: 

Чи є ще бажаючі виступити з питання «Різне»? 

Немає. 

 

Всі питання, які вносилися на розгляд пленарного засідання третьої 

позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, розглянуто. 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття третьої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

 

Прошу голосувати. 

 

Голосували: 

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

 

Дякую, приймається. 

 

Третю позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, 

оголошую закритою. 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 


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

