
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

28.02.2020                                       Михайлівка                                 № 9 - р/02-05 

 

 

Про скликання двадцять восьмої  

позачергової сесії сільської ради  

сьомого скликання 

 

 

          Відповідно до пункту 8 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

          І. Скликати двадцять восьму позачергову сесію сільської ради VІІ 

скликання 04 березня 2020 року о 10.00 годині в кабінеті сільського голови з 

таким порядком денним: 

          1. Про зміну юридичної адреси засновника дошкільного навчального 

закладу «Барвінок» Михайлівської сільської ради. 

          Доповідає Король Олександр Олексійович - юрисконсульт виконкому 

сільської ради. 

          2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019                       

№ 26 - 10/VII «Про затвердження штатного розпису працівників установ, що 

знаходяться на утриманні Михайлівської сільської ради на 2020 рік».  

          Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської ради. 

          3. Про надання матеріальної допомоги жителям Михайлівської 

об`єднаної територіальної громади. 

          Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської ради. 
4. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. Кравець М.А. 

          Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово-комунального господарства виконкому сільської ради. 
5. Про надання дозволу гр. Ковтуну М.І. та гр. Гандзюрі В.П. на розроблення 

проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, що 



розташована в с. Михайлівка, вул. Парова, з послідуючою передачею у приватну 

власність. 
          Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово-комунального господарства виконкому сільської ради. 
6. Про передачу у приватну власність земельних ділянок кадастровий номер 

7121885600:01:001:0298 та 7121885600:01:001:0299 гр.гр. Діброві В.В., Кучеренку 

О.П. 

          Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 

житлово-комунального господарства виконкому сільської ради. 

Різне. 

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

ради повідомити депутатів сільської ради про скликання двадцять восьмої 

позачергової сесії сільської ради VІІ скликання. 

 

 

Сільський голова                                                             В. Максименко 
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