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МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   

 

 

09.07.2021                                         Михайлівка                                                 № 10 

 

пленарного засідання 

 

восьмої позачергової 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                            -  18 

(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 Ревівського старостинського округу КОРЕЦЬКА Наталія Павлівна; 

- начальник фінансового відділу сільської ради БІЛИК Катерина Миколаївна; 

- начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та 

господарської діяльності виконкому сільської ради СОБОЛЕНКО Наталія 

Михайлівна; 



- спеціаліст ІІ категорії відділу земельних відносин, житлово – комунального 

господарства, архітектури та містобудування виконкому сільської ради ЯВНЮК 

Валентина Володимирівна. 

 

Пленарне засідання восьмої позачергової 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 восьмої 

позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання приймають 

участь 18 депутатів. У відповідності з пунктом 12 статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» сесія ради є повноважною. Восьму 

позачергову сесію сільської ради VІІІ скликання оголошую відкритою. 
 

Звучить Державний Гімн України. 

 

         На розгляд восьмої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання пропонується наступний порядок денний: 

 

Порядок денний: 

 

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 встановлення на території Михайлівської сільської територіальної  

громади ставок земельного податку. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

3. Про встановлення на території Михайлівської сільської територіальної 

громади ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

4. Про встановлення на території Михайлівської сільської територіальної  

громади ставок єдиного податку, збору за місця для паркування транспортних 

засобів, туристичного збору. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

5. 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). 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для 

передачі в оренду ТОВ «КОЛОС-08» (запроектованих під’їзних шляхів до 

земельних часток (паїв). 

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 

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

«ВАТ Компані», які розташовані на адміністративній території Михайлівської 

сільської ради, за межами с. Михайлівка. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

8. Про вилучення земельної ділянки. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності у користування на умовах оренди 03.15 для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

громадянину Богуцькому Олександру Григоровичу. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 
10. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки. 
Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

11. 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. 

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 надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

встановлення меж населених пунктів села Жаботин, села Флярківка та с-ща 

Сокирне Михайлівської сільської ради Черкаського (Кам`янського) району 

Черкаської області. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

14. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

встановлення меж населеного пункту села Ребедайлівка Михайлівської сільської 

ради Черкаського (Кам`янського) району Черкаської області. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

15. Про внесення змін до Договору оренди землі від 24.02.2014 року ПП 

«ВАТ Компані». 

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 11.03.2016 р.                     

№ 7 - 3/VІІ «Про внесення змін до рішення № 43 - 5/VІ від 20.10.2014 року». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

17. Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.10.2020 р.                    

№ 36 - 12/VІІ «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Олексенко С.В., гр. Васильченко Г.М., гр. 

Марченко М.І., гр. Кодолі П.Д., гр. Олексенко В.О.». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

18. 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) громадянам Реці Володимиру Сергійовичу та Реці Інні 

Сергіївні. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

19. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність учаснику бойових дій 

АТО/ООС Олексенку Василю Олександровичу. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 



20. Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

під польовий шлях для доступу до присадибних ділянок громадян в районі 

адресного господарства вул. Шевченка, 137, с. Михайлівка. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Різне. 

 

 

Сільський голова: 

 

Ставлю на голосування про затвердження порядку денного за основу.  

Голосували: 

          за - 18, 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 - 18, 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 - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

 

Регламент роботи сесії приймається. 

 

          Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

 

 



1. 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 Білик Катерина Миколаївна - начальник 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 - 19, 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 - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 1/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. 

2. Слухали: Про встановлення на території Михайлівської сільської 

територіальної громади ставок земельного податку. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник 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 - 19, 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 встановлення на 



території Михайлівської сільської територіальної громади ставок земельного 

податку». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 2/VІІІ «Про 

встановлення на території Михайлівської сільської територіальної громади 

ставок земельного податку» приймається, додається. 

3. Слухали: Про встановлення на території Михайлівської сільської 

територіальної громади ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник 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 - 19, 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 встановлення на 

території Михайлівської сільської територіальної громади ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 3/VІІІ «Про 

встановлення на території Михайлівської сільської територіальної громади 

ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки» приймається, додається. 

4. Слухали: Про встановлення на території Михайлівської сільської 

територіальної громади ставок єдиного податку, збору за місця для паркування 

транспортних засобів, туристичного збору. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник 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 - 19, 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 встановлення на 

території Михайлівської сільської територіальної громади ставок єдиного 

податку, збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного 

збору». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 4/VІІІ «Про 

встановлення на території Михайлівської сільської територіальної громади 

ставок єдиного податку, збору за місця для паркування транспортних засобів, 

туристичного збору» приймається, додається. 

5. 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). 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності 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 - 19, 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)». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 5/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)» приймається, 

додається. 

6. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі в оренду ТОВ «КОЛОС-08» (запроектованих під’їзних шляхів до 

земельних часток (паїв). 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

ДУБИНА Г.В., депутат сільської ради заявив про наявність конфлікту 

інтересів під час розгляду питання «Про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для передачі в оренду ТОВ «КОЛОС-08» (запроектованих 

під’їзних шляхів до земельних часток (паїв)» та усунення від голосування і 

обговорення з цього питання. 

МАТРОС О.В., депутат сільської ради звернув увагу щодо орендної плати 

та внесення змін до Порядку встановлення розмірів орендної плати за земельні 

ділянки. 

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 - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

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 



земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі в оренду ТОВ                  

«КОЛОС-08» (запроектованих під’їзних шляхів до земельних часток (паїв)». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 6/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі в 

оренду ТОВ «КОЛОС-08» (запроектованих під’їзних шляхів до земельних 

часток (паїв)» приймається, додається. 

7. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

ПП «ВАТ Компані», які розташовані на адміністративній території 

Михайлівської сільської ради, за межами с. Михайлівка. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

ВИСТУПИВ ДУБИНА Г.В., депутат сільської ради заявив про наявність 

конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) ПП «ВАТ Компані», які розташовані на 

адміністративній території Михайлівської сільської ради, за межами                                   

с. Михайлівка» та усунення від голосування і обговорення з цього питання. 

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 - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

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) ПП «ВАТ Компані», які розташовані 

на адміністративній території Михайлівської сільської ради, за межами                           

с. Михайлівка». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 



    за - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 7/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ПП «ВАТ 

Компані», які розташовані на адміністративній території Михайлівської 

сільської ради, за межами с. Михайлівка» приймається, додається. 

8. 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 - 19, 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 - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 8/VІІІ «Про 

вилучення земельної ділянки» приймається, додається. 

9. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки комунальної власності у користування на умовах оренди 03.15 

для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

громадянину Богуцькому Олександру Григоровичу. 

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 - 19, 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 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності у 

користування на умовах оренди 03.15 для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови громадянину Богуцькому Олександру 

Григоровичу». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 9/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

комунальної власності у користування на умовах оренди 03.15 для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови громадянину 

Богуцькому Олександру Григоровичу» приймається, додається. 

10. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення 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 - 19, 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 

землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 10/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки» приймається, додається. 



11. Слухали: 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. 

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 - 19, 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) громадянам». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 11/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам» 

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 - 19, 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 - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 12/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в приватну власність» приймається, додається. 

13. Слухали: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

встановлення меж населених пунктів села Жаботин, села Флярківка та с-ща 

Сокирне Михайлівської сільської ради Черкаського (Кам`янського) району 

Черкаської області. 

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 - 19, 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 

розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж населених пунктів села 

Жаботин, села Флярківка та с-ща Сокирне Михайлівської сільської ради 

Черкаського (Кам`янського) району Черкаської області». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 13/VІІІ «Про 

надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж 

населених пунктів села Жаботин, села Флярківка та с-ща Сокирне Михайлівської 

сільської ради Черкаського (Кам`янського) району Черкаської області» 

приймається, додається. 

 



14. Слухали: Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

встановлення меж населеного пункту села Ребедайлівка Михайлівської сільської 

ради Черкаського (Кам`янського) району Черкаської області. 

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 - 19, 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 

розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту села 

Ребедайлівка Михайлівської сільської ради Черкаського (Кам`янського) району 

Черкаської області». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 14/VІІІ «Про 

надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж 

населеного пункту села Ребедайлівка Михайлівської сільської ради Черкаського 

(Кам`янського) району Черкаської області» приймається, додається. 

15. Слухали: Про внесення змін до Договору оренди землі від 24.02.2014 

року ПП «ВАТ Компані». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

ВИСТУПИВ ДУБИНА Г.В., депутат сільської ради заявив про наявність 

конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про внесення змін до Договору 

оренди землі від 24.02.2014 року ПП «ВАТ Компані» та усунення від 

голосування і обговорення з цього питання. 

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 - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

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 24.02.2014 року ПП «ВАТ Компані». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 15/VІІІ «Про 

внесення змін до Договору оренди землі від 24.02.2014 року ПП «ВАТ Компані» 

приймається, додається. 

16.Слухали:Про внесення змін до рішення сільської ради від 11.03.2016 р.                     

№ 7 - 3/VІІ «Про внесення змін до рішення № 43 - 5/VІ від 20.10.2014 року». 

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 - 19, 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 11.03.2016 р. № 7 - 3/VІІ «Про внесення змін до 

рішення № 43 - 5/VІ від 20.10.2014 року». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 16/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 11.03.2016 р. № 7 - 3/VІІ «Про 

внесення змін до рішення № 43 - 5/VІ від 20.10.2014 року» приймається, 

додається. 

 



17.Слухали:Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.10.2020 р.                    

№ 36 - 12/VІІ «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Олексенко С.В., гр. Васильченко Г.М.,                         

гр. Марченко М.І., гр. Кодолі П.Д., гр. Олексенко В.О.». 

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 - 19, 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 21.10.2020 р. № 36 - 12/VІІ «Про надання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок                           

гр. Олексенко С.В., гр. Васильченко Г.М., гр. Марченко М.І., гр. Кодолі П.Д.,               

гр. Олексенко В.О.». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 17/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 21.10.2020 р. № 36 - 12/VІІ «Про 

надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок гр. Олексенко С.В., гр. Васильченко Г.М., гр. Марченко М.І., гр. Кодолі 

П.Д., гр. Олексенко В.О.» приймається, додається. 

18. Слухали: 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) громадянам Реці Володимиру Сергійовичу та Реці 

Інні Сергіївні. 

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 - 19, 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 технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

товарного сільськогосподарського виробництва (земельний пай) громадянам 

Реці Володимиру Сергійовичу та Реці Інні Сергіївні». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 18/VІІІ «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) 

громадянам Реці Володимиру Сергійовичу та Реці Інні Сергіївні» приймається, 

додається. 

19. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в приватну власність учаснику бойових дій 

АТО/ООС Олексенку Василю Олександровичу. 

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 - 19, 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 учаснику бойових дій АТО/ООС Олексенку Василю 

Олександровичу». 



Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 19/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в приватну власність учаснику бойових дій АТО/ООС 

Олексенку Василю Олександровичу» приймається, додається. 

20. Слухали: Про розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки під польовий шлях для доступу до присадибних ділянок  

громадян в районі адресного господарства вул. Шевченка, 137, с. Михайлівка. 

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 - 19, 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 розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки під польовий шлях для доступу 

до присадибних ділянок громадян в районі адресного господарства                                 

вул. Шевченка, 137, с. Михайлівка». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.07.2021 № 8 - 20/VІІІ «Про 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під польовий 

шлях для доступу до присадибних ділянок громадян в районі адресного 

господарства вул. Шевченка, 137, с. Михайлівка» приймається, додається. 

 

Виступили в кінці роботи сесії: 

КОРЕЦЬКА Н.П., староста Ревівського старостинського округу порушила 

питання щодо проведення прийому жителів с. Ревівка фельдшером ФАПу                             

с. Пляківка Бондаренко А.В. та визначення його графіку прийому у ФАПі                    

с. Ревівка. 



Депутати сільської ради підтримали пропозицію щодо направлення 

клопотання головному лікарю Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Кам`янської міської ради 

Німченко С.В. з цього приводу. 
 

Сільський голова: 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття восьмої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

Прошу голосувати. 

Голосували: 

за - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається. 

 

Восьму позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, 

оголошую закритою. 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 


	Пленарне засідання восьмої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання відкриває сільський голова Т. А. ПЛУЖНИК.

