
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

24.05.2021                                       Михайлівка                                 № 16 - р/02-05 

 

Про скликання шостої 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 шосту позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання 28 травня 2021 року о 14.00 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 надання згоди на прийняття шкільного автобуса до комунальної 

власності Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 26.02.2021                           

№ 4 - 14/VIII «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої 

освіти та дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти сільської ради у 2021 

році».  

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, 

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

4. Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей 

Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Модліцька Людмила Іванівна - начальник Служби у справах 

дітей сільської ради. 

5. Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.05.2019                      

№ 19 - 8/VІІ «Про затвердження Положення про оренду окремих елементів 



благоустрою Михайлівської ОТГ для розміщення пересувних тимчасових 

споруд для дрібно-роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг». 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

6. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у 

власність громадянам. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим 

номером 7121884000:02:000:0141. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим 

номером 7121885600:02:000:0691. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

10. Про вилучення земельної ділянки. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

11. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (земельний пай). 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

12. 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, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

 



13. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

14. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для індивідуального садівництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

15. Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2020 року                    

№ 1 - 33/VІІІ «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки гр. Зінченко А.І.». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

16. Про внесення змін до рішення сільської ради від 26.02.2021 року                

№ 4 - 37/VІІІ «Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в приватну власність». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

17. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність зі зміною цільового 

призначення кадастровий номер 7121885600:02:000:0622 громадянину 

Романчі В.В. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування 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 спеціалісту виконавчого апарату сільської ради Т.О. 

МОШНЯГУЛ повідомити депутатів сільської ради про скликання шостої 

позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

V. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                         Тарас ПЛУЖНИК 

 


