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П Р О Т О К О Л   
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пленарного засідання 

 

дев`ятої сесії сільської ради VІІІ скликання 

 

 

Актовий зал Михайлівського Будинку культури 

 

10 год. 00 хв. 

 

 

Сільський голова               - ПЛУЖНИК Тарас Анатолійович 

 

Секретар сільської ради    - ЛУЦЕНКО Наталія Андріївна 

 

 

Обрано депутатів до сільської ради             -  22  

 

Взяли участь у роботі сесії                            -  13 

(список реєстрації депутатів додається) 

 

 

У роботі пленарного засідання беруть участь: 

 

- заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів БОРДЮГ 

Олег Олександрович; 

 

- староста Жаботинського старостинського округу ДАВИДЕНКО Юрій 

Олексійович; 

 

- староста Райгородського старостинського округу ЗЕЛЕНА Ірина 

Костянтинівна; 

 



- староста Ревівського старостинського округу КОРЕЦЬКА Наталія Павлівна; 

 

- головний спеціаліст фінансового відділу сільської ради ТАРАН Надія 

Миколаївна; 

 

- провідний спеціаліст відділу освіти, молоді, спорту, сім`ї, культури та охорони 

здоров`я виконкому сільської ради КУЛИНИЧ Зінаїда Михайлівна; 

 

- провідний спеціаліст юридичного відділу виконкому сільської ради ДЯЧЕНКО 

Мирослава Вікторівна; 

 

- спеціаліст ІІ категорії відділу земельних відносин, житлово – комунального 

господарства, архітектури та містобудування виконкому сільської ради ЯВНЮК 

Валентина Володимирівна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пленарне засідання дев`ятої сесії Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання відкриває сільський голова Т. А. ПЛУЖНИК. 

 

Сільський голова: 

 

Доброго дня, шановні депутати, запрошені! 

 

Поіменна реєстрація засвідчила, що у пленарному засіданні дев`ятої сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання приймають участь 13 депутатів. У 

відповідності з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сесія ради є повноважною. Дев`яту сесію сільської 

ради VІІІ скликання оголошую відкритою. 
 

Звучить Державний Гімн України. 

 

         На розгляд дев`ятої сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання 

пропонується наступний порядок денний: 

 

Порядок денний: 

 

1. Про звіт про виконання бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року. 

Доповідає Таран Надія Миколаївна - головний спеціаліст фінансового 

відділу сільської ради. 

2. 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 Таран Надія Миколаївна - головний спеціаліст фінансового 

відділу сільської ради. 

3. Про надання згоди на прийняття з державної до комунальної власності 

територіальної громади індивідуально визначеного майна. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

4. Про надання згоди на передачу в оренду частини нежитлового 

приміщення. 

Доповідає Кулинич Зінаїда Михайлівна - провідний спеціаліст відділу 

освіти, молоді, спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської 

ради.  

5. Про надання згоди на відкриття та збереження мережі класів з 

чисельністю учнів 4 особи в закладі загальної середньої освіти. 

Доповідає Кулинич Зінаїда Михайлівна - провідний спеціаліст відділу 

освіти, молоді, спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської 

ради.  

6. Про затвердження Договору про відповідальне зберігання.  

Доповідає Дяченко Мирослава Вікторівна - провідний спеціаліст 

юридичного відділу виконкому сільської ради.  



7. Про внесення змін та доповнень до цільової Програми «Призовна 

дільниця» на 2021 рік. 

Доповідає Таран Надія Миколаївна - головний спеціаліст фінансового 

відділу сільської ради. 

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

«Про затвердження штатного розпису працівників установ, що знаходяться на 

утриманні Михайлівської сільської ради на 2021 рік» (зі змінами та 

доповненнями, внесеними рішеннями сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 8/VІІІ,  

від 26.02.2021 № 4 - 8/VІІІ, від 23.04.2021 № 5 - 4/VІІІ, від 09.07.2021 № 8 - 5/VІІІ). 

Доповідає Таран Надія Миколаївна - головний спеціаліст фінансового 

відділу сільської ради. 

9. 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. 

10. Про затвердження 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. 
11. Про вилучення земельної ділянки. 

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 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. 

13. Про внесення змін до Договору оренди землі від 11.11.2020 року, з 

кадастровим номером 7121883000:01:001:0175, укладеного з громадянином 

Ткаченко Андрієм Михайловичем. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

14. Про внесення змін до Договору оренди землі від 11.11.2020 року, з 

кадастровим номером 7121883000:01:001:0177, укладеного з громадянином 

Ткаченко Андрієм Михайловичем. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 



15. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в довгострокову оренду для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови гр. Солодовніковій 

Наталії Олександрівні. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

16. Про внесення змін до Договору оренди землі від 22.08.2011 року , 

укладеного з ДСП «Агрокомплекс». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

17. Про затвердження проекту із 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. 

18. Про дострокове розірвання Договору оренди землі від 26.12.2011 року, 

укладеного з ДСП «Агрокомплекс». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

кадастровий номер: 7121884000:02:000:1587. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

20. Про внесення змін до Договору оренди землі від 20.08.2020 року, 

укладеного з Бандурою В.І. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

21. Про план роботи Михайлівської сільської ради на ІV квартал 2021 

року. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

 

Різне. 

 

 

 

 

 

 



Сільський голова: 

 

Ставлю на голосування про затвердження порядку денного за основу. 

  

Голосували: 

 

          за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

 

          Дякую, порядок денний приймається за основу. 

 

          У кого є зміни, доповнення до порядку денного? 

 

          Немає. 

 

          Ставлю на голосування про затвердження порядку денного в цілому. 

 

          Голосували: 

 

          за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

 

          Порядок денний приймається. 

 

 

Шановні депутати! 

 

Необхідно затвердити регламент роботи сесії: 

 

для доповідей з питань порядку денного                               -  до 20 хв. 

для виступів                                                                               -  до 05 хв. 

для довідок і зауважень                                                            -  до 02 хв. 

 

Перерву робити через кожні 2 години роботи сесії на 15 хвилин. 

 

Ставлю на голосування про затвердження регламенту роботи сесії. 

 

          Голосували: 

 

          за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

 

Регламент роботи сесії приймається. 

 

          Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

 

 



1. Слухали: Про звіт про виконання бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року. 

Доповідає Таран Надія Миколаївна - головний спеціаліст фінансового 

відділу сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про звіт про виконання 

бюджету Михайлівської сільської територіальної громади за І півріччя 2021 

року». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 1/VІІІ «Про звіт 

про виконання бюджету Михайлівської сільської територіальної громади за І 

півріччя 2021 року» приймається, додається. 

2. Слухали: 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 Таран Надія Миколаївна - головний спеціаліст фінансового 

відділу сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 



рішення сільської ради від 24.12.2020 р. № 2 - 1/VIII «Про бюджет Михайлівської 

сільської територіальної громади на 2021 рік». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 2/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р. № 2 - 1/VIII «Про 

бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 2021 рік» 

приймається, додається. 

3. Слухали: Про надання згоди на прийняття з державної до комунальної 

власності територіальної громади індивідуально визначеного майна. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання згоди на 

прийняття з державної до комунальної власності територіальної громади 

індивідуально визначеного майна». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 3/VІІІ «Про 

надання згоди на прийняття з державної до комунальної власності 

територіальної громади індивідуально визначеного майна» приймається, 

додається. 

4. Слухали: Про надання згоди на передачу в оренду частини нежитлового 

приміщення. 

Доповідає Кулинич Зінаїда Михайлівна - провідний спеціаліст відділу 

освіти, молоді, спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської 

ради.  

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 



Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання згоди на 

передачу в оренду частини нежитлового приміщення». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 4/VІІІ «Про 

надання згоди на передачу в оренду частини нежитлового приміщення» 

приймається, додається. 

5. Слухали: Про надання згоди на відкриття та збереження мережі класів 

з чисельністю учнів 4 особи в закладі загальної середньої освіти. 

Доповідає Кулинич Зінаїда Михайлівна - провідний спеціаліст відділу 

освіти, молоді, спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської 

ради.  

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання згоди на 

відкриття та збереження мережі класів з чисельністю учнів 4 особи в закладі 

загальної середньої освіти». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 



Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 5/VІІІ «Про 

надання згоди на відкриття та збереження мережі класів з чисельністю учнів 4 

особи в закладі загальної середньої освіти» приймається, додається. 

6. Слухали: Про затвердження Договору про відповідальне зберігання.  

Доповідає Дяченко Мирослава Вікторівна - провідний спеціаліст 

юридичного відділу виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

Договору про відповідальне зберігання». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 6/VІІІ «Про 

затвердження Договору про відповідальне зберігання» приймається, додається. 

7. Слухали: Про внесення змін та доповнень до цільової Програми 

«Призовна дільниця» на 2021 рік. 

Доповідає Таран Надія Миколаївна - головний спеціаліст фінансового 

відділу сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін та 

доповнень до цільової Програми «Призовна дільниця» на 2021 рік». 



Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 7/VІІІ «Про 

внесення змін та доповнень до цільової Програми «Призовна дільниця» на 2021 

рік» приймається, додається. 

8. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020  

№ 2 - 6/VІІІ «Про затвердження штатного розпису працівників установ, що 

знаходяться на утриманні Михайлівської сільської ради на 2021 рік» (зі змінами 

та доповненнями, внесеними рішеннями сільської ради від 22.01.2021                              

№ 3 - 8/VІІІ, від 26.02.2021 № 4 - 8/VІІІ, від 23.04.2021 № 5 - 4/VІІІ, від 09.07.2021 

№ 8 - 5/VІІІ). 

Доповідає Таран Надія Миколаївна - головний спеціаліст фінансового 

відділу сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2 - 6/VІІІ «Про затвердження штатного 

розпису працівників установ, що знаходяться на утриманні Михайлівської 

сільської ради на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями 

сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 8/VІІІ, від 26.02.2021 № 4 - 8/VІІІ, від 

23.04.2021 № 5 - 4/VІІІ, від 09.07.2021 № 8 - 5/VІІІ)». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 8/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2 - 6/VІІІ «Про 

затвердження штатного розпису працівників установ, що знаходяться на 

утриманні Михайлівської сільської ради на 2021 рік» (зі змінами та 

доповненнями, внесеними рішеннями сільської ради від 22.01.2021                              



№ 3 - 8/VІІІ, від 26.02.2021 № 4 - 8/VІІІ, від 23.04.2021 № 5 - 4/VІІІ, від 09.07.2021 

№ 8 - 5/VІІІ)» приймається, додається. 

9. Слухали: 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. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

ВИСТУПИЛА ШКВОРЕЦЬ Н.В., депутат сільської ради заявила про 

наявність конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про затвердження 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

громадянам» та усунення від голосування і обговорення з цього питання. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

Голосували: 

за - 13, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу лічильну комісію провести поіменне голосування про проєкт 

рішення «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

громадянам» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

Голосували: 

за - 13, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 9/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

громадянам» приймається, додається. 

10. Слухали: Про затвердження 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. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 



Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва (земельний пай)». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 10/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва (земельний пай)» приймається, 

додається. 

11. Слухали: Про вилучення земельної ділянки. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про вилучення земельної 

ділянки». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 



          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 11/VІІІ «Про 

вилучення земельної ділянки» приймається, додається. 

12. Слухали: 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. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

приватну власність». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 12/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в приватну власність» приймається, додається. 

13. Слухали: Про внесення змін до Договору оренди землі від 11.11.2020 

року, з кадастровим номером 7121883000:01:001:0175, укладеного з 

громадянином Ткаченко Андрієм Михайловичем. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 



за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

Договору оренди землі від 11.11.2020 року, з кадастровим номером 

7121883000:01:001:0175, укладеного з громадянином Ткаченко Андрієм 

Михайловичем». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 13/VІІІ «Про 

внесення змін до Договору оренди землі від 11.11.2020 року, з кадастровим 

номером 7121883000:01:001:0175, укладеного з громадянином Ткаченко 

Андрієм Михайловичем» приймається, додається. 

14. Слухали: Про внесення змін до Договору оренди землі від 11.11.2020 

року, з кадастровим номером 7121883000:01:001:0177, укладеного з 

громадянином Ткаченко Андрієм Михайловичем. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

Договору оренди землі від 11.11.2020 року, з кадастровим номером 

7121883000:01:001:0177, укладеного з громадянином Ткаченко Андрієм 

Михайловичем». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 



Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 14/VІІІ «Про 

внесення змін до Договору оренди землі від 11.11.2020 року, з кадастровим 

номером 7121883000:01:001:0177, укладеного з громадянином Ткаченко 

Андрієм Михайловичем» приймається, додається. 

15. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови гр. Солодовніковій Наталії 

Олександрівні. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

довгострокову оренду для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови гр. Солодовніковій Наталії Олександрівні. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 15/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в довгострокову оренду для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови гр. Солодовніковій Наталії Олександрівні» 

приймається, додається. 

16. Слухали: Про внесення змін до Договору оренди землі від 22.08.2011 

року, укладеного з ДСП «Агрокомплекс». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

 



Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

Договору оренди землі від 22.08.2011 року, укладеного з ДСП «Агрокомплекс». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 16/VІІІ «Про 

внесення змін до Договору оренди землі від 22.08.2011 року, укладеного з ДСП 

«Агрокомплекс» приймається, додається. 

17. Слухали: Про затвердження проекту із 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. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

Голосували: 

за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження проекту 

із землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності у власність для індивідуального 

садівництва». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 



          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 17/VІІІ «Про 

затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність для 

індивідуального садівництва» приймається, додається. 

18. Слухали: Про дострокове розірвання Договору оренди землі від 

26.12.2011 року, укладеного з ДСП «Агрокомплекс». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про дострокове розірвання 

Договору оренди землі від 26.12.2011 року, укладеного з ДСП «Агрокомплекс». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 18/VІІІ «Про 

дострокове розірвання Договору оренди землі від 26.12.2011 року, укладеного з 

ДСП «Агрокомплекс» приймається, додається. 

19. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

кадастровий номер: 7121884000:02:000:1587. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 



          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) кадастровий номер: 

7121884000:02:000:1587». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 19/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) кадастровий номер: 

7121884000:02:000:1587» приймається, додається. 

20. Слухали: Про внесення змін до Договору оренди землі від 20.08.2020 

року, укладеного з Бандурою В.І. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

Договору оренди землі від 20.08.2020 року, укладеного з Бандурою В.І.». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 



Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 20/VІІІ «Про 

внесення змін до Договору оренди землі від 20.08.2020 року, укладеного з 

Бандурою В.І.» приймається, додається. 

21. Слухали: Про план роботи Михайлівської сільської ради на                      

ІV квартал 2021 року. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про план роботи 

Михайлівської сільської ради на ІV квартал 2021 року». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 06.08.2021 № 9 - 21/VІІІ «Про план 

роботи Михайлівської сільської ради на ІV квартал 2021 року» приймається, 

додається. 

 

В кінці роботи сесії обговорено питання щодо ремонту доріг комунальної 

власності сільської ради, які були пошкоджені в результаті негоди. В обговорені 

взяли участь депутати сільської ради Н.В. ШКВОРЕЦЬ, В.А. ДЖУЛАЙ. 

 

БІЛАН А.М., депутат сільської ради запропонував встановити дорожні 

знаки про заборону руху автотранспорту під час негоди, так як за колесами 

наноситься на проїжджу частину чимало бруду, що зменшує щеплення коліс з 

асфальтним покриттям, цим самим збільшуючи аварійність на дорозі. 
Депутати сільської ради підтримали дану пропозицію. 

 

Сільський голова: 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття дев`ятої сесії Михайлівської сільської 

ради VІІІ скликання. 

Прошу голосувати. 



Голосували: 

за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається. 

 

Дев`яту сесію Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, оголошую 

закритою. 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 


	Пленарне засідання дев`ятої сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання відкриває сільський голова Т. А. ПЛУЖНИК.

