
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

15.01.2021                                       Михайлівка                                   № 1 - р/02-05 

 

Про скликання третьої позачергової  

сесії Михайлівської сільської ради  

VІІІ скликання 

 

          Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та статті 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Михайлівської 

сільської ради: 

І. Скликати третю позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання 22 січня 2021 року о 10.00 годині в приміщенні Михайлівського 

Будинку культури (актовий зал) за адресою: с. Михайлівка, вул.Героїв 

Майдану,27. 

ІІ. Включити до порядку денного наступні питання: 

1. Про утворення старостинських округів на території Михайлівської 

сільської ради та затвердження Положення про старосту. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

2. Про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

посадових осіб органів місцевого самоврядування у виконавчому комітеті 

Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

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

1/VІІІ «Про бюджет Михайлівської сільської ради на 2021 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового 

відділу сільської ради. 

4. Про Програму «Підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини 

катастроф Черкаської обласної ради» на 2021-2022 роки. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

5. Про початок реорганізації виконавчого комітету Жаботинської 

сільської ради Кам’янського району Черкаської області, виконавчого комітету 

Лубенської сільської ради Кам’янського району Черкаської області, 

виконавчого комітету Райгородської сільської ради Кам’янського району 



Черкаської області, шляхом приєднання до виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради Кам`янського району Черкаської області. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

6. Про розподіл обов’язків між сільським головою, заступниками 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів, секретарем 

сільської ради та керуючим справами (секретарем) виконкому сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

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

5/VІІІ «Про затвердження структури та загальної чисельності працівників 

апарату Михайлівської сільської ради та її виконавчого комітету, інших 

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

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

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

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

«Про затвердження штатного розпису працівників установ, що знаходяться на 

утриманні Михайлівської сільської ради на 2021 рік». 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

9. Про зміну назви «Відділ соціального обслуговування громадян 

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

соціального забезпечення виконавчого комітету Михайлівської сільської 

ради». 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

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

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

11. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності в оренду для будівництва та експлуатації 

споруди електрозв’язку – вежі ТОВ «УКРТАУЕР». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Остапенко Тетяні 

Василівні. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

13. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Михайлівської сільської ради для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

 



14. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

16. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою про 

передачу земельної ділянки в оренду під господарськими будівлями та 

дворами. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

17. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок для ведення особистого 

селянського господарства. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

18. 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. 

19. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди для городництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

межами населенного пункту с. Михайлівка під польовими дорогами, 

запроектованими для доступу до земельних ділянок загальною площею 

21,2685 га. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

21. 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. 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

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

адміністративній території Михайлівської сільської ради, в межах с. 

Михайлівка. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

23. Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обгрунтування сівозмін та впорядкування 

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

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

24. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

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

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

адміністративній території Михайлівської сільської ради, за межами 

с.Райгород. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин та житлово – комунального господарства 

виконкому сільської ради. 

Різне. 

ІІІ. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, пленарне 

засідання сесії Михайлівської сільської ради провести за відсутності 

запрошених, представників громадськості, виключно у складі сільського 

голови, секретаря сільської ради, заступників сільського голови, старост 

сільської ради, депутатів сільської ради, доповідачів, представників 

виконавчого апарату сільської ради. 

          ІV. Доручити діловоду виконавчого комітету сільської ради Т.М. 

СКОРОДІД повідомити депутатів сільської ради про скликання третьої 

позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

V. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 


