
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

04.07.2022                                       Михайлівка                                  № 14 - р/02-05 

 

 

Про скликання двадцять третьої 

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,  

 

З О Б О В ` Я З У Ю: 

 

І. Скликати двадцять третю позачергову сесію Михайлівської сільської 

ради VІІІ скликання 12 липня 2022 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 01.12.2020 № 1 - 9/VІІІ 

«Про утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради». 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова.  

2. Про внесення змін до штатних розписів закладів загальної середньої 

освіти Михайлівської сільської ради на 2022 рік. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

3. Про внесення змін та доповнень до місцевої Програми «Турбота» на 

2021-2025 роки» (із внесеними змінами та доповненнями від 23.04.2021                

№ 5 - 6/VІІІ, від 23.12.2021 № 18-5/VІІІ). 

Доповідає Скіцка Людмила Григорівна - начальник відділу соціального 

забезпечення виконкому сільської ради. 

 



4. Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону на 

території Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Дяченко Мирослава Вікторівна - провідний спеціаліст 

юридичного відділу виконкому сільської ради.  

5. Про затвердження детального плану території частини території 

населеного пункту с. Михайлівка на перехресті вулиць Оришечка та Героїв 

Майдану під будівництво комплексу по переробці сільгосппродукції 

Михайлівської територіальної громади Черкаського району, Черкаської 

області. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

6. Про затвердження проекту детального плану території земельної 

ділянки для зміни цільового призначення, яка розміщена в межах населеного 

пункту села Жаботин, в районі вул. Підгірна, 34 Черкаського району Черкаської 

області. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

7. Про виконання рішення Черкаського окружного адміністративного 

суду від 19.04.2022 справа № 580/6130/21. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

8. Про виконання рішення Черкаського окружного адміністративного 

суду від 19.04.2022 справа № 580/6131/21. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

9. Про передачу в оренду ФГ «МОСКАЛЕНКО - 3» земельних ділянок з 

кадастровими номерами: 7121884000:02:000:1724, 7121884000:02:000:1721. 

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 двадцять 

третьої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

ІV. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 


