
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
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Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

03.12.2021                                       Михайлівка                                 № 38 - р/02-05 

 

 

Про скликання сімнадцятої 

позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради 

VІІІ скликання 

 

 

          Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини четвертої 

статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту 

Михайлівської сільської ради: 

І. Скликати сімнадцяту позачергову сесію Михайлівської сільської ради 

VІІІ скликання 07 грудня 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 внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р.                      

№ 2 - 1/VIII «Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 

2021 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

2. Про затвердження актів прийняття майна із спільної власності 

територіальних громад сіл Черкаського району у спільну власність 

Михайлівської сільської ради.  

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

3. Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Жаботин - 

Благоустрій» Жаботинської сільської ради Черкаського району Черкаської 

області. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 



4. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб 

та фізичних осіб - підприємців. 

Доповідає Безпала Світлана Володимирівна - начальник відділу Центр 

надання адміністративних послуг сільської ради. 

5. Про перелік земельних ділянок комунальної власності загальною 

площею 4,5000 га, право оренди яких пропонується для продажу на земельних 

торгах (у формі аукціону) виконавцем торгів Товарна Біржа агропромислового 

комплексу центральних областей України. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

6. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для зміни місця розташування ділянки площею 0,0061 га з 

кадастровим номером 7121884000:01:001:1059. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

7. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки площею 2,0000 га, кадастровий номер 

7121884000:01:001:1094 в межах населеного пункту с. Михайлівка,                               

вул. Оришечка, в районі адресного господарства № 2. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

8. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки площею 2,0000 га, кадастровий номер 

7121884000:01:001:1095, в межах населеного пункту с. Михайлівка,                                

вул. Оришечка, в районі адресного господарства № 2.  

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

Різне. 

          ІІІ. Доручити спеціалісту виконавчого комітету сільської ради                        

Т.О. МОШНЯГУЛ повідомити депутатів сільської ради про скликання 

сімнадцятої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

ІV. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                         Тарас ПЛУЖНИК 


