
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

28.05.2020                                        Михайлівка                                     № 6 - 5/VІII 

 
 

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» 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести до рішення сільської ради від 23.05.2019 № 19 - 8/VIІ «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» (далі – рішення) наступні 

зміни:  

1.1. В назві рішення та додатках до рішення словосполучення 

«Михайлівської ОТГ» замінити на «Михайлівської сільської ради». 

1.2. В тексті рішення та додатках до рішення доповнити перелік 

населених пунктів Михайлівської сільської ради, включивши: с. Жаботин,          

с. Флярківка, с. Лубенці, с. Куликівка, с. Райгород. 

2. Додаток 2 «Місця для розміщення на об’єктах благоустрою 

Михайлівської сільської ради (с. Михайлівка, с-ще Лісове, с. Ребедайлівка,          

с. Ревівка, с. Пляківка, с. Жаботин, с. Флярківка, с. Лубенці, с. Куликівка,                  

с. Райгород) пересувних тимчасових споруд для дрібно-роздрібної торгівлі та 

об’єктів з надання послуг у сфері розваг на території Михайлівської сільської 

ради» доповнити пунктами: 

- село Жаботин: центр села, на перехресті вул. Максима Залізняка та                

вул. Бобошківська (для пересувних тимчасових споруд); 

- село Флярківка: центр села, на перехресті вул. 8 Березня та                               

вул. Шевченка (для пересувних тимчасових споруд); 



- село Лубенці: вул. Зозулевича, біля школи (для пересувних тимчасових 

споруд); 

- село Куликівка: центр села, вул. Лигіна (для пересувних тимчасових 

споруд); 

- село Райгород: центр села, на перехресті вул. Шевченка та вул. Богдана 

Хмельницького (для пересувних тимчасових споруд). 

3. В додатку 4 «Типовий Договір на право тимчасового користування 

окремими елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди 

для розміщення на окремих елементів благоустрою пересувних тимчасових 

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

замінити сільського голову з «Максименка Василя Петровича» на «Плужника 

Тараса Анатолійовича». 

4. Контроль за виконанням цього рішення ради покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

охорони навколишнього природного середовища, будівництва та архітектури. 
 

 

Сільський голова                          Тарас ПЛУЖНИК 
 

 

 

 

 


