
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

22.04.2020                                       Михайлівка                                 № 17 - р/02-05 

 

 

Про скликання двадцять дев`ятої  

сесії сільської ради сьомого скликання 

 

 

          Відповідно до пункту 8 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

          І. Скликати двадцять дев`яту сесію сільської ради VІІ скликання 05 

травня 2020 року о 10.00 годині в актовому залі будинку культури з таким 

порядком денним: 

 

          1. Про звіт сільського голови. 

          Доповідає Максименко Василь Петрович - сільський голова. 

          2. Про звіт про виконання бюджету Михайлівської об`єднаної 

територіальної громади за І квартал 2020 року. 

          Доповідає Торгало Оксана Миколаївна - начальник фінансового відділу 

виконкому сільської ради. 

          3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 р.              

№ 26 - 1/VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік». 

          Доповідає Торгало Оксана Миколаївна - начальник фінансового відділу 

виконкому сільської ради. 

          4. Про надання матеріальної допомоги жителям Михайлівської 

об`єднаної територіальної громади.  

          Доповідає Артеменко Наталія Анатоліївна - в.о. начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської ради. 

5. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019                  

№ 26 - 13/VІІ «Про надання дозволу на позику легкового автомобіля для 

використання сільським головою для службових цілей та компенсацію 

витрат на його використання». 

          Доповідає Артеменко Наталія Анатоліївна - в.о. начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської ради. 



6. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.02.2018 № 3-

11/VІІ «Про затвердження Порядку забезпечення пільгового проїзду 

працівників закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти 

Михайлівської сільської ради до місця роботи та в зворотному напрямку». 

Доповідає Морозова Валентина Анатоліївна - начальник відділу освіти, 

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

7. Про утворення Робочої групи з благоустрою населених пунктів 

Михайлівської об`єднаної територіальної громади. 

Доповідає Матрос Олександр Володимирович - заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів. 

8. Про надання в користування частини квартири № 27, яка 

знаходиться за адресою: будинок № 1-а, вул. Ярослава Мудрого, м. Кам’янка, 

Черкаська область Косенко Аліні Василівні, як особі з числа дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Доповідає Король Олександр Олексійович - юрисконсульт виконкому 

сільської ради. 

9. Про вилучення земельної ділянки гр. Ахсахалян К.Р. 

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово-комунального господарства виконкому сільської ради. 

10. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

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

гр.Колос Л.В. 

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово-комунального господарства виконкому сільської ради. 

11. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Харченко В.В. 

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово-комунального господарства виконкому сільської ради. 

12. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Клим’юк А.В. 

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово-комунального господарства виконкому сільської ради. 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

гр. Лисенко І.В. 

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово-комунального господарства виконкому сільської ради. 

14. Про затвердження «Детального плану частини території по вулиці 

Воронкова в с. Ревівка , Кам’янського району, Черкаської області». 



Доповідає Матрос Олександр Володимирович - заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів. 

15. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки гр. Максімову М.М. 

Доповідає Матрос Олександр Володимирович - заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів. 

16. Про вилучення земельної ділянки гр. Бичок І.М. 

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово-комунального господарства виконкому сільської ради. 

17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) гр. Штрик Т.Д. 

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово-комунального господарства виконкому сільської ради. 

18. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки                      

гр. Шевченко Н.П. 

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово-комунального господарства виконкому сільської ради. 

19. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки гр. Шевченко А.О. 

Доповідає Матрос Олександр Володимирович - заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів. 

20. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність гр. Бурлаю Б.В. 

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово-комунального господарства виконкому сільської ради. 

21. Про надання дозволу на видобування піску, глини місцевого 

значення для власних потреб. 

Доповідає Максименко Василь Петрович - сільський голова. 

22. Про план роботи Михайлівської сільської ради об`єднаної 

територіальної громади на ІІІ квартал 2020 року. 

Доповідає Максименко Василь Петрович - сільський голова. 

Різне. 

          ІІ. Доручити Скородід Т.М. діловоду виконавчого комітету сільської 

ради повідомити депутатів сільської ради про скликання двадцять дев`ятої 

сесії сільської ради VІІ скликання. 

 

 

Сільський голова                                                             В. Максименко 


	7. Про утворення Робочої групи з благоустрою населених пунктів Михайлівської об`єднаної територіальної громади.

