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МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   

 

 

26.02.2021                                         Михайлівка                                                 № 6 

 

пленарного засідання 

 

четвертої 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                            -  20 

(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 ГОРДІЙ 

Юрій Юрійович; 



в.о. начальника фінансового відділу сільської ради БІЛИК Катерина 

Миколаївна; 

начальник відділу освіти, молоді, спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я 

виконкому сільської ради ГЛАГОЛА Іван Іванович; 

в.о. начальника відділу соціального забезпечення виконкому сільської ради 

СКІЦКА Людмила Григорівна; 

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 четвертої 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 четвертої 

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. Четверту сесію сільської 

ради VІІІ скликання оголошую відкритою. 
 

Звучить Державний Гімн України. 

 

         На розгляд пленарного засідання четвертої сесії Михайлівської сільської 

ради VІІІ скликання пропонується наступний порядок денний: 

 

Порядок денний: 
 

1. Про звіт про виконання бюджету Михайлівської об`єднаної 

територіальної громади за 2020 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 

2. Про звіт про виконання бюджету Жаботинської сільської ради за 2020 

рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 

3. Про звіт про виконання бюджету Лубенської сільської ради за 2020 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 

4. Про звіт про виконання бюджету Райгородської сільської ради за 2020 

рік. 



Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 

5. Про виконання Програми соціально - економічного розвитку 

Михайлівської сільської ради об`єднаної територіальної громади за 2020 рік. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

6. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р.            № 

2 - 1/VIII «Про бюджет Михайлівської сільської ради на 2021 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 

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 рішеннями 

сільської ради від 18.12.2020 № 1 - 18/VІІІ, від 22.01.2021                   № 3 - 

7/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» (зі змінами та 

доповненнями, внесеними рішенням сільської ради від 22.01.2021                      

№ 3 - 8/VІІІ). 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

9. Про створення Комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг» Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

10. Про внесення змін до Положення про відділ соціального забезпечення 

виконавчого комітету Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Скіцка Людмила Григорівна - в.о. начальника відділу 

соціального забезпечення виконкому сільської ради. 

11. Про зміну назви «Відділ земельних відносин та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Михайлівської сільської 

ради» на «Відділ земельних відносин, житлово-комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконавчого комітету Михайлівської сільської 

ради». 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

12. Про зміну засновників та перейменування закладів загальної 

середньої освіти. 

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, 

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

13. Про перейменування закладів загальної середньої освіти. 

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, 

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



14. Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти 

та дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти Михайлівської сільської ради 

у 2021 році.  

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, 

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

15. Про затвердження Положення про преміювання, встановлення 

надбавок до заробітної плати працівникам Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

16. Про надання дозволу на оренду нерухомого майна для використання 

місцевою пожежною охороною. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

17. Про затвердження Передавального акту Жаботинської сільської ради 

Кам’янського району Черкаської області.  

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

18. Про затвердження Передавального акту Лубенської сільської ради 

Кам’янського району Черкаської області.  

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

19. Про затвердження Передавального акту Райгородської сільської ради 

Кам’янського району Черкаської області.  

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

20. Про передачу в оренду майна комунальної власності Михайлівської 

сільської ради. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

21. Про зміну назви Комунального підприємства «Жаботин - 

Благоустрій» Жаботинської сільської ради Кам`янського району Черкаської 

області. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

22. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2018               № 

15 - 5/VІІ «Про Програму забезпечення правопорядку та підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на території Михайлівської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2023 роки». 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

23. Про дострокове припинення повноважень заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Ю.Ю. ГОРДІЯ. 



Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

24. Про вилучення земельної ділянки гр. Кудренко О.М. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

25. Про затвердження детального плану території частини земельної 

ділянки комунальної власності під будівництво та обслуговування об’єктів 

зв’язку, в межах населеного пункту с. Куликівка. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

26. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності в 

користування на умовах оренди для городництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

27. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

для індивідуального садівництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в 

довгострокову оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Пугачу С.В. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності у 

власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

30. 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. 

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського  виробництва громадянину Пухир 

В.В. 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

межами населенного пункту с. Жаботин під польовими дорогами, 

запроектованими для доступу до земельних ділянок загальною площею 6,8103 

га. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

об’єднання земельних ділянок ТОВ «Олімп» під господарськими будівлями та 

дворами, які знаходяться 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. 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок ТОВ «ТІСА-АГРО» для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянці Гуцол 

Олені Григорівні. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

36. 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. 

37 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. 

38. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель сіл Лубенці, Куликівка та селища Грекове. 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

39. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам у власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

40. Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності в користування на умовах оренди для городництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

41. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в 

довгострокову оренду для комерційної діяльності ФОП Солодовніковій Наталії 

Олександрівні. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

42. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

громадянам Чернишенку О.М., Чернишенко А.М., Снігур М.Л. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

43. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в 

довгострокову оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва громадянину Бурлаю Миколі Максимовичу. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

44. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність учасникам АТО. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

45. Про надання в оренду земельної ділянки площею 3,1493 га з 

кадастровим номером 7121884000:01:001:1073 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва громадянці Прудкій Тетяні 

Володимирівні. 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

46. Про внесення змін до договору оренди землі від 11.02.2015 року з 

кадастровим номером 7121884000:01:001:0865 укладеного з громадянкою 

Прудкою Тетяною Володимирівною. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

жителям сіл Лубенці і Куликівка. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

48. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки з кадастровим 

номером 7121885600:02:000:0691. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

49. Про перейменування вулиці Колгоспна в с. Ребедайлівка. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

50. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності 

Михайлівської сільської ради, які підлягають приватизації у 2021 році. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

51. Про надання дозволу сільському голові на підписання гарантійних 

листів щодо співфінансування з місцевого бюджету проектів будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунальної власності сільської 

ради, що фінансуються за рахунок субвенцій Державного бюджету місцевим 

бюджетам та Державного фонду регіонального розвитку. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 

52. Про план роботи Михайлівської сільської ради на ІІ квартал 2021 

року. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

 

Різне.  
 

Сільський голова: 

 

Ставлю на голосування про затвердження порядку денного за основу. 

  

Голосували: 

          за - 20, 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 пленарного засідання  

четвертої сесії сільської ради та включити питання, яке потребує термінового 

вирішення: «Про затвердження проектної документації по проекту 

«Капітальний ремонт футбольного поля Комунального закладу 

«Михайлівський ліцей Михайлівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області» за адресою: Черкаська область, Черкаський район,                   

с. Михайлівка, вул. Героїв Майдану, 29». 

 

Ставлю на голосування дану пропозицію. 

Голосували: 

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

Дякую, приймається. 

 

Також необхідно зняти з порядку денного пленарного засідання четвертої 

сесії сільської ради питання «Про надання дозволу на виготовлення проекту із 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності в користування на умовах оренди для 

городництва» в зв`язку з тим, що вказана земельна ділянка належить до 

категорії земель сільськогосподарського призначення «пасовища», які в 

користування на умовах оренди для городництва не надаються. 

 

Ставлю на голосування дану пропозицію. 

Голосували: 

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

Дякую, приймається. 

 

          Ставлю на голосування про затвердження порядку денного зі змінами та в 

цілому. 

          Голосували: 

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

 

          Порядок денний приймається в цілому: 

 

1. Про звіт про виконання бюджету Михайлівської об`єднаної 

територіальної громади за 2020 рік. 

2. Про звіт про виконання бюджету Жаботинської сільської ради за 2020 

рік. 

3. Про звіт про виконання бюджету Лубенської сільської ради за 2020 рік. 

4. Про звіт про виконання бюджету Райгородської сільської ради за 2020 

рік. 

5. Про виконання Програми соціально - економічного розвитку 

Михайлівської сільської ради об`єднаної територіальної громади за 2020 рік. 



6. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р.               

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

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 рішеннями 

сільської ради від 18.12.2020 № 1 - 18/VІІІ, від 22.01.2021 № 3 - 7/VІІІ). 

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» (зі змінами та 

доповненнями, внесеними рішенням сільської ради від 22.01.2021                      

№ 3 - 8/VІІІ). 

9. Про створення Комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг» Михайлівської сільської ради. 

10. Про внесення змін до Положення про відділ соціального забезпечення 

виконавчого комітету Михайлівської сільської ради. 

11. Про зміну назви «Відділ земельних відносин та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Михайлівської сільської 

ради» на «Відділ земельних відносин, житлово-комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконавчого комітету Михайлівської сільської 

ради». 

12. Про зміну засновників та перейменування закладів загальної 

середньої освіти. 

13. Про перейменування закладів загальної середньої освіти. 

14. Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти 

та дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти Михайлівської сільської ради 

у 2021 році.  

15. Про затвердження Положення про преміювання, встановлення 

надбавок до заробітної плати працівникам Михайлівської сільської ради. 

16. Про надання дозволу на оренду нерухомого майна для використання 

місцевою пожежною охороною. 

17. Про затвердження Передавального акту Жаботинської сільської ради 

Кам’янського району Черкаської області.  

18. Про затвердження Передавального акту Лубенської сільської ради 

Кам’янського району Черкаської області.  

19. Про затвердження Передавального акту Райгородської сільської ради 

Кам’янського району Черкаської області.  

20. Про передачу в оренду майна комунальної власності Михайлівської 

сільської ради. 

21. Про зміну назви Комунального підприємства «Жаботин - 

Благоустрій» Жаботинської сільської ради Кам`янського району Черкаської 

області. 

22. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2018 №15-5/VІІ 

«Про Програму забезпечення правопорядку та підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху на території Михайлівської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2023 роки». 



23. Про дострокове припинення повноважень заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Ю.Ю. ГОРДІЯ. 

24. Про вилучення земельної ділянки гр. Кудренко О.М. 

25. Про затвердження детального плану території частини земельної 

ділянки комунальної власності під будівництво та обслуговування об’єктів 

зв’язку, в межах населеного пункту с. Куликівка. 

26. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності в 

користування на умовах оренди для городництва. 

27. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

для індивідуального садівництва. 

28. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в 

довгострокову оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Пугачу С.В. 

29. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності у 

власність. 

30. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

31. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського  виробництва громадянину Пухир 

В.В. 

32. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

межами населенного пункту с. Жаботин під польовими дорогами, 

запроектованими для доступу до земельних ділянок загальною площею 6,8103 

га. 

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

об’єднання земельних ділянок ТОВ «Олімп» під господарськими будівлями та 

дворами, які знаходяться на адміністративній території Михайлівської сільської 

ради, в межах с. Михайлівка. 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок ТОВ «ТІСА-АГРО» для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянці Гуцол 

Олені Григорівні. 

36. 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. 

37 Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність. 



38. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель сіл Лубенці, Куликівка та селища Грекове. 

39. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) громадянам у власність. 

40. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в 

довгострокову оренду для комерційної діяльності ФОП Солодовніковій Наталії 

Олександрівні. 

41. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

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

громадянам Чернишенку О.М., Чернишенко А.М., Снігур М.Л. 

42. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в 

довгострокову оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва громадянину Бурлаю Миколі Максимовичу. 

43. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність учасникам АТО. 

44. Про надання в оренду земельної ділянки площею 3,1493 га з 

кадастровим номером 7121884000:01:001:1073 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва громадянці Прудкій Тетяні 

Володимирівні. 

45. Про внесення змін до договору оренди землі від 11.02.2015 року з 

кадастровим номером 7121884000:01:001:0865 укладеного з громадянкою 

Прудкою Тетяною Володимирівною. 

46. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

жителям сіл Лубенці і Куликівка. 

47. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки з кадастровим 

номером 7121885600:02:000:0691. 

48. Про перейменування вулиці Колгоспна в с. Ребедайлівка. 

49. Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності 

Михайлівської сільської ради, які підлягають приватизації у 2021 році. 

50. Про надання дозволу сільському голові на підписання гарантійних 

листів щодо співфінансування з місцевого бюджету проектів будівництва, 

реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунальної власності сільської 

ради, що фінансуються за рахунок субвенцій Державного бюджету місцевим 

бюджетам та Державного фонду регіонального розвитку. 

51. Про план роботи Михайлівської сільської ради на ІІ квартал 2021 

року. 

52. Про затвердження проектної документації по проекту «Капітальний 

ремонт футбольного поля Комунального закладу «Михайлівський ліцей 

Михайлівської сільської ради Черкаського району Черкаської області» за 

адресою: Черкаська область, Черкаський район, с. Михайлівка, вул. Героїв 

Майдану, 29. 



          Різне. 

 

          Сільський голова: 

Шановні депутати! 

 

Необхідно затвердити регламент роботи сесії: 

 

для доповідей з питань порядку денного                               -  до 20 хв. 

для виступів                                                                               -  до 05 хв. 

для довідок і зауважень                                                            -  до 02 хв. 

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

 

Ставлю на голосування про затвердження регламенту роботи сесії. 

 

          Голосували: 

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

 

Регламент роботи сесії приймається. 

 

          Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Слухали: Про звіт про виконання бюджету Михайлівської об`єднаної 

територіальної громади за 2020 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 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 звіт про виконання 

бюджету Михайлівської об`єднаної територіальної громади за 2020 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 26.02.2021 № 4 - 1/VІІІ «Про звіт 

про виконання бюджету Михайлівської об`єднаної територіальної громади за 

2020 рік» приймається, додається. 

2. Слухали: Про звіт про виконання бюджету Жаботинської сільської 

ради за 2020 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 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 звіт про виконання 

бюджету Жаботинської сільської ради за 2020 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 26.02.2021 № 4 - 2/VІІІ «Про звіт 

про виконання бюджету Жаботинської сільської ради за 2020 рік» приймається, 

додається. 

3. Слухали: Про звіт про виконання бюджету Лубенської сільської ради 

за 2020 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

          Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 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 звіт про виконання 

бюджету Лубенської сільської ради за 2020 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 26.02.2021 № 4 - 3/VІІІ «Про звіт 

про виконання бюджету Лубенської сільської ради за 2020 рік» приймається, 

додається. 

4. Слухали: Про звіт про виконання бюджету Райгородської сільської 

ради за 2020 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

          Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 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 звіт про виконання 

бюджету Райгородської сільської ради за 2020 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 26.02.2021 № 4 - 4/VІІІ «Про звіт 

про виконання бюджету Райгородської сільської ради за 2020 рік» приймається, 

додається. 

5. Слухали: Про виконання Програми соціально - економічного розвитку 

Михайлівської сільської ради об`єднаної територіальної громади за 2020 рік. 

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 - 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 виконання Програми 

соціально - економічного розвитку Михайлівської сільської ради об`єднаної 

територіальної громади за 2020 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 26.02.2021 № 4 - 5/VІІІ «Про 

виконання Програми соціально - економічного розвитку Михайлівської 

сільської ради об`єднаної територіальної громади за 2020 рік» приймається, 

додається. 

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

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

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

 



Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 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 р. № 2 - 1/VIII «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 26.02.2021 № 4 - 6/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р. № 2 - 1/VIII «Про 

бюджет Михайлівської сільської ради на 2021 рік» 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 рішеннями 

сільської ради від 18.12.2020 № 1 - 18/VІІІ, від 22.01.2021 № 3 - 7/VІІІ). 

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 - 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 рішеннями сільської ради від 18.12.2020 

№ 1 - 18/VІІІ, від 22.01.2021 № 3 - 7/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 26.02.2021 № 4 - 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 рішеннями сільської 

ради від 18.12.2020 № 1 - 18/VІІІ, від 22.01.2021 № 3 - 7/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» (зі змінами 

та доповненнями, внесеними рішенням сільської ради від 22.01.2021                   

№ 3 - 8/VІІІ). 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника 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 - 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» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішенням 

сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 8/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 26.02.2021 № 4 - 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» (зі змінами та 



доповненнями, внесеними рішенням сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 8/VІІІ)» 

приймається, додається. 

9. Слухали: Про створення Комунальної установи «Центр надання 

соціальних 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 - 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 

Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 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 26.02.2021 № 4 - 9/VІІІ «Про 

створення Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 

Михайлівської сільської ради» приймається, додається. 

10. Слухали: Про внесення змін до Положення про відділ соціального 

забезпечення виконавчого комітету Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Скіцка Людмила Григорівна - в.о. начальника 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 - 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 



Положення про 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 26.02.2021 № 4 - 10/VІІІ «Про 

внесення змін до Положення про відділ соціального забезпечення виконавчого 

комітету Михайлівської сільської ради» приймається, додається. 

11. Слухали: Про зміну назви «Відділ земельних відносин та житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Михайлівської сільської 

ради» на «Відділ земельних відносин, житлово-комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконавчого комітету 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 - 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 зміну назви «Відділ 

земельних відносин та житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Михайлівської сільської ради» на «Відділ земельних відносин, 

житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування 

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 26.02.2021 № 4 - 11/VІІІ «Про 

зміну назви «Відділ земельних відносин та житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Михайлівської сільської ради» на «Відділ 

земельних відносин, житлово-комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконавчого комітету Михайлівської сільської ради» 

приймається, додається. 

12. Слухали: Про зміну засновників та перейменування закладів 

загальної середньої освіти. 



Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, 

спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я 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 - 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 зміну засновників та 

перейменування закладів загальної середньої освіти» - 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 26.02.2021 № 4 - 12/VІІІ «Про 

зміну засновників та перейменування закладів загальної середньої освіти» 

приймається, додається. 

13. Слухали: Про перейменування закладів загальної середньої освіти. 

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, 

спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я 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 - 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 перейменування 

закладів загальної середньої освіти» - 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 26.02.2021 № 4 - 13/VІІІ «Про 

перейменування закладів загальної середньої освіти» приймається, додається. 

14. Слухали: Про організацію харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти та дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти 

Михайлівської сільської ради у 2021 році.  

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, 

спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я 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 - 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 організацію 

харчування учнів закладів загальної середньої освіти та дітей, які відвідують 

заклади дошкільної освіти Михайлівської сільської ради у 2021 році» - 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 26.02.2021 № 4 - 14/VІІІ «Про 

організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та дітей, які 

відвідують заклади дошкільної освіти Михайлівської сільської ради у 2021 

році» приймається, додається. 

15. Слухали: Про затвердження Положення про преміювання, 

встановлення надбавок до заробітної плати працівникам Михайлівської 

сільської ради. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника 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 - 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 

Положення про преміювання, встановлення надбавок до заробітної плати 

працівникам 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 26.02.2021 № 4 - 15/VІІІ «Про 

затвердження Положення про преміювання, встановлення надбавок до 

заробітної плати працівникам Михайлівської сільської ради» приймається, 

додається. 

16. Слухали: Про надання дозволу на оренду нерухомого майна для 

використання місцевою пожежною охороною. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника 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 - 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 

оренду нерухомого майна для використання місцевою пожежною охороною» - 

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 26.02.2021 № 4 - 16/VІІІ «Про 

надання дозволу на оренду нерухомого майна для використання місцевою 

пожежною охороною» приймається, додається. 

17. Слухали: Про затвердження Передавального акту Жаботинської 

сільської ради Кам’янського району Черкаської області.  



Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника 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 - 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 

Передавального акту Жаботинської 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 26.02.2021 № 4 - 17/VІІІ «Про 

затвердження Передавального акту Жаботинської сільської ради Кам’янського 

району Черкаської області» приймається, додається. 

18. Слухали: Про затвердження Передавального акту Лубенської 

сільської ради Кам’янського району Черкаської області.  

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника 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 - 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 

Передавального акту Лубенської 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 26.02.2021 № 4 - 18/VІІІ «Про 

затвердження Передавального акту Лубенської сільської ради Кам’янського 

району Черкаської області» приймається, додається. 

19. Слухали: Про затвердження Передавального акту Райгородської 

сільської ради Кам’янського району Черкаської області.  

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника 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 - 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 

Передавального акту Райгородської 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 26.02.2021 № 4 - 19/VІІІ «Про 

затвердження Передавального акту Райгородської сільської ради Кам’янського 

району Черкаської області» приймається, додається. 

20. Слухали: Про передачу в оренду майна комунальної власності 

Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника 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 - 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 26.02.2021 № 4 - 20/VІІІ «Про 

передачу в оренду майна комунальної власності Михайлівської сільської ради» 

приймається, додається. 

21. Слухали: Про зміну назви Комунального підприємства «Жаботин - 

Благоустрій» Жаботинської сільської ради Кам`янського району Черкаської 

області. 

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 - 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 зміну назви 

Комунального підприємства «Жаботин - Благоустрій» Жаботинської 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 26.02.2021 № 4 - 21/VІІІ «Про 

зміну назви Комунального підприємства «Жаботин - Благоустрій» 

Жаботинської сільської ради Кам`янського району Черкаської області» 

приймається, додається. 



22. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2018 

№ 15 - 5/VІІ «Про Програму забезпечення правопорядку та підвищення рівня 

безпеки дорожнього руху на території Михайлівської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади на 2019-2023 роки». 

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 - 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 22.12.2018 № 15 - 5/VІІ «Про Програму забезпечення 

правопорядку та підвищення рівня безпеки дорожнього руху на території 

Михайлівської сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2019-2023 

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 26.02.2021 № 4 - 22/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2018 № 15 - 5/VІІ «Про 

Програму забезпечення правопорядку та підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху на території Михайлівської сільської ради об’єднаної територіальної 

громади на 2019-2023 роки» приймається, додається. 

23. Слухали: Про дострокове припинення повноважень заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ю.Ю. ГОРДІЯ. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

ВИСТУПИВ ГОРДІЙ Ю. Ю., заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів. 

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 - 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 дострокове 

припинення повноважень заступника сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Ю.Ю. ГОРДІЯ» - 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 26.02.2021 № 4 - 23/VІІІ «Про 

дострокове припинення повноважень заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів Ю.Ю. ГОРДІЯ» приймається, додається. 

24. Слухали: Про вилучення земельної ділянки гр. Кудренко О.М. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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 вилучення земельної 

ділянки гр. Кудренко О.М.» - 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 26.02.2021 № 4 - 24/VІІІ «Про 

вилучення земельної ділянки гр. Кудренко О.М.» приймається, додається. 

25. Слухали: Про затвердження детального плану території частини 

земельної ділянки комунальної власності під будівництво та обслуговування 

об’єктів зв’язку, в межах населеного пункту с. Куликівка. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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 

детального плану території частини земельної ділянки комунальної власності 

під будівництво та обслуговування об’єктів зв’язку, в межах населеного пункту 

с. Куликівка» - 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 26.02.2021 № 4 - 25/VІІІ «Про 

затвердження детального плану території частини земельної ділянки 

комунальної власності під будівництво та обслуговування об’єктів зв’язку, в 

межах населеного пункту с. Куликівка» приймається, додається. 

26. Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

в користування на умовах оренди для городництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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 земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності 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 26.02.2021 № 4 - 26/VІІІ «Про 

затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності в користування на 

умовах оренди для городництва» приймається, додається. 

27. Слухали: Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність для індивідуального садівництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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 земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність для 

індивідуального садівництва» - 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 26.02.2021 № 4 - 27/VІІІ «Про 

затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність для 

індивідуального садівництва» приймається, додається. 

28. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в 

довгострокову оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Пугачу С.В. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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 в довгострокову оренду земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва гр. Пугачу С.В.» - 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 26.02.2021 № 4 - 28/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення в довгострокову оренду 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва гр. Пугачу С.В.» приймається, додається. 

29. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

Сільський голова запропонував заяву гр. Островського А.М. про 

затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7121884000:01:001:1069 площею 1,9996 га для ведення особистого 

селянського господарства та передачі її у власність направити на 

доопрацювання та запропонувати гр. Островському А.М. передати вказану 

земельну ділянку йому в оренду. Заяву гр. Казидуба Святослава Юрійовича про 

затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності з кадастровим 

номером 7121883000:01:001:0184 площею 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства та передачі її у власність теж направити на 

доопрацювання. В подальшому передати гр. Казидубу С.В. вказану земельну 

ділянку в оренду, так як дана земельна ділянка являється 

несільськогосподарськими угіддями - землі під господарським будівлями і 

дворами.  



Депутати сільської ради підтримали дану пропозицію. 

Інших пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Пропоную виключити з проєкту рішення підпункти 4, 10 пункту 1: 

- Островському А.М. загальною площею - 1,9996 га для ведення особистого 

селянського господарства кадастровий номер 7121884000:01:001:1069 в            

с. Михайлівка, вул. Кузнецова, на адміністративній території Михайлівської 

сільської ради Кам’янського району Черкаської області; 

- Казидубу С.Ю. загальною площею - 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства кадастровий номер 7121883000:01:001:0184 

(несільськогосподарські угіддя) в с. Лубенці, на адміністративній території 

Михайлівської сільської ради Кам’янського району Черкаської області. 

Ставлю на голосування дану пропозицію. 

Голосували: 

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

Дякую, приймається. 

Пропоную виключити з проєкту рішення підпункти 4, 10 пункту 2: 

- Островському А.М. загальною площею - 1,9996 га для ведення особистого 

селянського господарства кадастровий номер 7121884000:01:001:1069 в            

с. Михайлівка, вул. Кузнецова, на адміністративній території Михайлівської 

сільської ради Кам’янського району Черкаської області; 

- Казидубу С.Ю. загальною площею - 2,0000 га для ведення особистого 

селянського господарства кадастровий номер 7121883000:01:001:0184 

(несільськогосподарські угіддя) в с. Лубенці, на адміністративній території 

Михайлівської сільської ради Кам’янського району Черкаської області. 

Ставлю на голосування дану пропозицію. 

Голосували: 

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

Дякую, приймається. 

Чи є ще 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 земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність» - зі 

змінами та 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 26.02.2021 № 4 - 29/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність» 

приймається, додається. 

30. 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. 

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 - 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 26.02.2021 № 4 - 30/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

додається. 

31. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

громадянину Пухир В.В. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва громадянину Пухир В.В.» - 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 26.02.2021 № 4 - 31/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва громадянину Пухир В.В.» 

приймається, додається. 

32. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) за межами населенного пункту с. Жаботин під польовими дорогами, 

запроектованими для доступу до земельних ділянок загальною площею 6,8103 

га. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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. 

Жаботин під польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних 

ділянок загальною площею 6,8103 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 26.02.2021 № 4 - 32/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

населенного пункту с. Жаботин під польовими дорогами, запроектованими для 

доступу до земельних ділянок загальною площею 6,8103 га» приймається, 

додається. 

33. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо об’єднання земельних ділянок ТОВ «Олімп» під господарськими 

будівлями та дворами, які знаходяться 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. 

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 - 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 об’єднання земельних ділянок 

ТОВ «Олімп» під господарськими будівлями та дворами, які знаходяться 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 26.02.2021 № 4 - 33/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання 

земельних ділянок ТОВ «Олімп» під господарськими будівлями та дворами, які 



знаходяться на адміністративній території Михайлівської сільської ради, в 

межах с. Михайлівка» приймається, додається. 

34. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок ТОВ «ТІСА-АГРО» для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 

споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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 та об’єднання земельних 

ділянок ТОВ «ТІСА-АГРО» для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 

машинобудівної та іншої промисловості» - 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 26.02.2021 № 4 - 34/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок ТОВ «ТІСА-АГРО» для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості» приймається, додається. 

35. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

громадянці Гуцол Олені Григорівні. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва громадянці Гуцол Олені Григорівні» - 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 26.02.2021 № 4 - 35/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва громадянці Гуцол Олені 

Григорівні» приймається, додається. 

36. Слухали: 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. 

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 - 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 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» - 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 26.02.2021 № 4 - 36/VІІІ «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» 

приймається, додається. 

37. 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. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

ВИСТУПИВ ДАНИЛОВ С.М., депутат сільської ради, який заявив про 

наявність конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про надання дозволу 

на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

приватну власність» та усунення від голосування і обговорення з цього 

питання. 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу 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 - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.02.2021 № 4 - 37/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в приватну власність» приймається, додається. 

 



38. Слухали: Про затвердження технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель сіл Лубенці, Куликівка та селища Грекове. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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 з нормативної грошової оцінки земель сіл Лубенці, 

Куликівка та селища Грекове» - 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 26.02.2021 № 4 - 38/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель сіл 

Лубенці, Куликівка та селища Грекове» приймається, додається. 

39. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) громадянам у власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

ДАНИЛОВ С.М., депутат сільської ради, який заявив про наявність 

конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам у 

власність» та усунення від голосування і обговорення з цього питання. 

МАТРОС О.В., депутат сільської ради, який зазначив, що відповідно до 

змін у законодавстві дозвіл на виготовлення технічної документації не є 

обов`язковим в разі наявності документів, що підтверджують право власності 

на житловий будинок. Технічна документація на земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 



споруд виготовляється на підставі свідоцтва про право власності або інших 

правовстановлюючих документів на житловий будинок. 

Інших пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам у 

власність» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 26.02.2021 № 4 - 39/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам у власність» приймається, додається. 

40. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в 

довгострокову оренду для комерційної діяльності ФОП Солодовніковій Наталії 

Олександрівні. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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 

сільськогосподарського призначення в довгострокову оренду для комерційної 

діяльності ФОП Солодовніковій Наталії Олександрівні» - 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 26.02.2021 № 4 - 40/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в довгострокову оренду 

для комерційної діяльності ФОП Солодовніковій Наталії Олександрівні» 

приймається, додається. 

41. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) громадянам Чернишенку О.М., Чернишенко А.М., Снігур 

М.Л. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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 меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам Чернишенку О.М., 

Чернишенко А.М., Снігур М.Л.» - 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 26.02.2021 № 4 - 41/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам 

Чернишенку О.М., Чернишенко А.М., Снігур М.Л.» приймається, додається. 



42. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в 

довгострокову оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва громадянину Бурлаю Миколі Максимовичу. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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 

сільськогосподарського призначення в довгострокову оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва громадянину Бурлаю Миколі 

Максимовичу» - 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 26.02.2021 № 4 - 42/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення в довгострокову оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянину 

Бурлаю Миколі Максимовичу» приймається, додається. 

43. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в приватну власність учасникам АТО. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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 учасникам АТО» - 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 26.02.2021 № 4 - 43/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в приватну власність учасникам АТО» приймається, 

додається. 

44. Слухали: Про надання в оренду земельної ділянки площею 3,1493 га з 

кадастровим номером 7121884000:01:001:1073 для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва громадянці Прудкій Тетяні 

Володимирівні. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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 в оренду 

земельної ділянки площею 3,1493 га з кадастровим номером 

7121884000:01:001:1073 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва громадянці Прудкій Тетяні Володимирівні» - 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 26.02.2021 № 4 - 44/VІІІ «Про 



надання в оренду земельної ділянки площею 3,1493 га з кадастровим номером 

7121884000:01:001:1073 для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва громадянці Прудкій Тетяні Володимирівні» приймається, 

додається. 

45. Слухали: Про внесення змін до договору оренди землі від 11.02.2015 

року з кадастровим номером 7121884000:01:001:0865 укладеного з 

громадянкою Прудкою Тетяною Володимирівною. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

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 - 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 

договору оренди землі від 11.02.2015 року з кадастровим номером 

7121884000:01:001:0865 укладеного з громадянкою Прудкою Тетяною 

Володимирівною» - 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 26.02.2021 № 4 - 45/VІІІ «Про 

внесення змін до договору оренди землі від 11.02.2015 року з кадастровим 

номером 7121884000:01:001:0865 укладеного з громадянкою Прудкою Тетяною 

Володимирівною» приймається, додається. 

46. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності 

у власність жителям сіл Лубенці і Куликівка. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

ВИСТУПИВ ДМИТРЕНКО В.П., голова постійної комісії з питань 

комунальної власності, земельних відносин, охорони навколишнього 

природного середовища, будівництва та архітектури, який зазначив, що 

заявники, які подали заяви на затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 



власності у власність до заяв не додали проекту землеустрою щодо відведення 

відповідної земельної ділянки у власність, що згідно законодавства не дає 

підстав для його затвердження. Запропонував відмовити заявникам з цього 

питання. 

Також відмітив, що на розгляд постійної комісії сільської ради з питань 

комунальної власності, земельних відносин, охорони навколишнього 

природного середовища, будівництва та архітектури надходить велика кількість 

заяв від громадян про надання дозволу на виготовлення технічної документації, 

чи проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність. 

Наголосив, що в першу чергу потрібно надавати земельні ділянки учасникам 

бойових дій, які приймали участь в антитерористичній операції (ООС), адже на 

даний час ще не всі учасники АТО отримали земельні ділянки. 

Інших пропозицій з цього питання не надходило. 

Депутати сільської ради підтримали дану пропозицію. 

 

Сільський голова: 

Шановні депутати, проєкт рішення за основу вам розданий. 

В кого з депутатів будуть зміни або доповнення до проєкту рішення? 

Немає. 

          Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

жителям сіл Лубенці і Куликівка» - за основу і в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 2, проти - 19, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Рішення з питання «Про затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність жителям сіл Лубенці і Куликівка» не 

приймається. 

47. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки з 

кадастровим номером 7121885600:02:000:0691. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

Сільський голова зазначив, що в проєкті рішення не вказана площа 

земельної ділянки, на яку надається дозвіл гр. Романчі В.В. щодо поділу 

(об’єднання) земельної ділянки із загальної площі 9,1000 га.  

Явнюк В.В. внесла доповнення про те, що на вказаній площі 9,1000 га 

залишається не розподілена земельна ділянка орієнтовно площею 0,80 га та 

запропонувала вказати цю площу у проєкті рішення.  

Депутати сільської ради підтримали дану пропозицію. 



Інших пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Пропоную доповнити пункт 1 проєкту рішення підпунктом:  

«- земельна ділянка № 1 орієнтовно площею 0,80 га». 

Ставлю на голосування дану пропозицію. 

Голосували: 

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

Дякую, приймається. 

Чи є ще 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 поділу (об’єднання) 

земельної ділянки з кадастровим номером 7121885600:02:000:0691» - зі змінами 

та 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 26.02.2021 № 4 - 46/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу (об’єднання) земельної ділянки з кадастровим номером 

7121885600:02:000:0691» приймається, додається. 

48. Слухали: Про перейменування вулиці Колгоспна в с. Ребедайлівка. 

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 - 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 перейменування 



вулиці Колгоспна в с. Ребедайлівка» - 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 26.02.2021 № 4 - 47/VІІІ «Про 

перейменування вулиці Колгоспна в с. Ребедайлівка» приймається, додається. 

49. Слухали: Про затвердження Переліку об’єктів комунальної власності 

Михайлівської сільської ради, які підлягають приватизації у 2021 році. 

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 - 20, проти - 0, утримались - 1, 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 

Переліку об’єктів комунальної власності Михайлівської сільської ради, які 

підлягають приватизації у 2021 році» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 26.02.2021 № 4 - 48/VІІІ «Про 

затвердження Переліку об’єктів комунальної власності Михайлівської сільської 

ради, які підлягають приватизації у 2021 році» приймається, додається. 

50. Слухали: Про надання дозволу сільському голові на підписання 

гарантійних листів щодо співфінансування з місцевого бюджету проектів 

будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів комунальної 

власності сільської ради, що фінансуються за рахунок субвенцій Державного 

бюджету місцевим бюджетам та Державного фонду регіонального розвитку. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

ВИСТУПИВ ПЛУЖНИК Т.А., сільський голова, який оголосив про 

наявність конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про надання дозволу 

сільському голові на підписання гарантійних листів щодо співфінансування з 

місцевого бюджету проектів будівництва, реконструкції та капітального 



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

рахунок субвенцій Державного бюджету місцевим бюджетам та Державного 

фонду регіонального розвитку», у зв`язку з чим брати участь у прийнятті 

рішення з цього питання не буде та не голосуватиме (заява додається).  

(Зачитується проєкт рішення). 

          Голосували за основу: 

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

Голова лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну проводить 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу сільському 

голові на підписання гарантійних листів щодо співфінансування з місцевого 

бюджету проектів будівництва, реконструкції та капітального ремонту об`єктів 

комунальної власності сільської ради, що фінансуються за рахунок субвенцій 

Державного бюджету місцевим бюджетам та Державного фонду регіонального 

розвитку» - в цілому. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 26.02.2021 № 4 - 49/VІІІ «Про 

надання дозволу сільському голові на підписання гарантійних листів щодо 

співфінансування з місцевого бюджету проектів будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об`єктів комунальної власності сільської ради, що 

фінансуються за рахунок субвенцій Державного бюджету місцевим бюджетам 

та Державного фонду регіонального розвитку» приймається, додається. 

51. Слухали: Про план роботи Михайлівської сільської ради на ІІ квартал 

2021 року. 

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 - 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 план роботи 

Михайлівської сільської ради на ІІ квартал 2021 року» - 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 26.02.2021 № 4 - 50/VІІІ «Про план 

роботи Михайлівської сільської ради на ІІ квартал 2021 року» приймається, 

додається. 

52. Слухали: Про затвердження проектної документації по проекту 

«Капітальний ремонт футбольного поля Комунального закладу 

«Михайлівський ліцей Михайлівської сільської ради Черкаського району 

Черкаської області» за адресою: Черкаська область, Черкаський район,                   

с. Михайлівка, вул. Героїв Майдану, 29. 

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 - 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 

проектної документації по проекту «Капітальний ремонт футбольного поля 

Комунального закладу «Михайлівський ліцей Михайлівської сільської ради 

Черкаського району Черкаської області» за адресою: Черкаська область, 

Черкаський район, с. Михайлівка, вул. Героїв Майдану, 29» - 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 26.02.2021 № 4 - 51/VІІІ «Про 

затвердження проектної документації по проекту «Капітальний ремонт 

футбольного поля Комунального закладу «Михайлівський ліцей Михайлівської 

сільської ради Черкаського району Черкаської області» за адресою: Черкаська 

область, Черкаський район, с. Михайлівка, вул. Героїв Майдану, 29» 

приймається, додається. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Всі питання, які вносилися на розгляд пленарного засідання четвертої 

сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, розглянуто. 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 
 



Виступили в кінці роботи сесії: 

Джулай В. А., депутат сільської ради, який запропонував заслухати 

приватного підприємця Кононенка В.О. з приводу використання ним 

приміщення сільської ради в с. Ребедайлівка під розміщення магазину. 

Кононенко В.О., фізична особа-підприємець, надав інформацію про 

використання ним частини приміщення сільської ради в с. Ребедайлівка, на яке 

закінчився термін дії Договору оренди нерухомого майна. 

Сільський голова зазначив, що дане питання обговорено на засіданні 

виконкому сільської ради та вирішено звернутися до правоохоронних органів з 

приводу законності використання нерухомого майна комунальної власності 

Михайлівської сільської ради гр. Кононенко Віктором Олексійовичем. 

Депутати сільської ради підтримали пропозицію щодо направлення 

звернення до правоохоронних органів з приводу законності використання 

нерухомого майна комунальної власності Михайлівської сільської ради                  

гр. Кононенко Віктором Олексійовичем. 

 

Сільський голова: 

Вноситься пропозиція про закриття четвертої сесії Михайлівської 

сільської ради VІІІ скликання. 

 

Прошу голосувати. 

 

Голосували: 

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

 

Дякую, приймається. 

 

Четверту сесію Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, оголошую 

закритою. 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 


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

