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Сільський голова               - ПЛУЖНИК Тарас Анатолійович

Секретар сільської ради    - ЛУЦЕНКО Наталія Андріївна

Обрано депутатів до сільської ради             -  22

Взяли участь у роботі сесії                            -  19
(список реєстрації депутатів додається)

У роботі пленарного засідання беруть участь:

староста Жаботинського старостинського округу ДАВИДЕНКО Юрій
Олексійович;
староста Райгородського старостинського округу ЗЕЛЕНА Ірина Костянтинівна;
староста Ревівського старостинського округу КОРЕЦЬКА Наталія Павлівна;
в.о. начальника фінансового відділу сільської ради БІЛИК Катерина Миколаївна;
в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, економічного
розвитку та господарської діяльності виконкому сільської ради СОБОЛЕНКО
Наталія Михайлівна;
начальник відділу освіти, молоді, спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я
виконкому сільської ради ГЛАГОЛА Іван Іванович;



в.о. начальника відділу соціального забезпечення виконкому сільської ради
СКІЦКА Людмила Григорівна;
головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності, економічного
розвитку та господарської діяльності виконкому сільської ради ВАКУЛЕНКО
Надія Іванівна;
в.о. провідного спеціаліста відділу освіти, молоді, спорту, сім`ї, культури та
охорони здоров`я виконкому сільської ради КУЛИНИЧ Зінаїда Михайлівна;
спеціаліст ІІ категорії відділу земельних відносин, житлово - комунального
господарства, архітектури та містобудування виконкому сільської ради
ЯВНЮК Валентина Володимирівна.

Пленарне засідання п`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 п`ятої сесії
Михайлівської сільської ради VІІІ скликання приймають участь 19 депутатів. У
відповідності з пунктом 11 статті 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» сесія ради є правомочною. П`яту сесію сільської ради
VІІІ скликання оголошую відкритою.

Звучить Державний Гімн України.

         На розгляд пленарного засідання п`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 квартал 2021 року.

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового
відділу сільської ради.

2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р. №2 - 1/VIII
«Про бюджет Михайлівської сільської ради на 2021 рік».

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового
відділу сільської ради.

3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020 № 1 - 5/VІІІ
«Про затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату
Михайлівської сільської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих
органів ради» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сільської ради
18.12.2020 № 1 - 18/VІІІ, від 22.01.2021 № 3 - 7/VІІІ, від 26.02.2021 № 4 - 7/VІІІ).

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова.



4. Про внесення змін до рішення сільської 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).

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника відділу
бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської
діяльності виконкому сільської ради.

5. 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.
6. Про внесення доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020

№ 2 - 4/VІІІ «Про місцеву Програму «Турбота» на 2021-2025 роки».
Доповідає Скіцка Людмила Григорівна - начальник відділу соціального

забезпечення виконкому сільської ради.
7. Про комплексну Програму функціонування та розвитку системи

цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки
Михайлівської територіальної громади на 2021 - 2025 роки.

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова.
8. Про Програму фінансової підтримки Черкаського обласного

комунального підприємства «ФАРМАЦІЯ» на 2021 рік.
Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова.
9. Про Програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2021-

2024 роки.
Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова.
10. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.02.2018 № 3-11/VІІ

«Про затвердження Порядку забезпечення пільгового проїзду працівників
закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти Михайлівської
сільської ради до місця роботи та в зворотному напрямку».

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, спорту,
сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської ради.

11. Про забезпечення права на першочергове відведення земельних ділянок
учасникам АТО/ООС.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

12. Про затвердження Положення про оренду майна Михайлівської
сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна.

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова.
13. Про визнання такими, що втратили чинність рішення сільської ради від

28.04.2007 року № 8 - 4/V «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
право оренди комунального майна сільської комунальної власності» та від
22.08.2007 року № 10 - 6/V «Про оренду комунального майна».



Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст відділу
бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської
діяльності виконкому сільської ради.

14. Про вилучення земельних ділянок.
Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки із зміною цільового призначення в оренду ТОВ «УКРТАУЕР»,
розміщену в межах населеного пункту с. Куликівка.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАДОР»» для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій
та підприємств.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок 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.

18. 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.

19. 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.

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
передачі в оренду ТОВ «Олімп» (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.



21. 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.

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж
адміністративно-територіального утворення села Ревівка та села Пляківка
Михайлівської сільської ради Кам`янського району Черкаської області.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) громадянам у власність.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

24. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в
довгострокову оренду для комерційної діяльності гр. Солодовніковій Наталії
Олександрівні.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

25. Про перелік земельних ділянок комунальної власності загальною
площею 24,8041 га, право оренди яких пропонується для продажу на земельних
торгах (у формі аукціону) виконавцем торгів Товарна Біржа агропромислового
комплексу центральних областей України.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

26. Про включення до переліку земельних ділянок для продажу прав на них
на земельних торгах у формі аукціону та надання дозволу на розробку проектів
землеустрою.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

27. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в приватну власність учаснику АТО.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

28. Про внесення змін до Договору оренди землі від 02.07.2013 року
Шинкаренко Олени Миколаївни.



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

29. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

30. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) під польовими дорогами, запроектованими для доступу до
земельних часток (паїв) та передачі в оренду ПП «ВАТ Компані», що
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.

31. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) під польовими дорогами, запроектованими для доступу до
земельних часток (паїв) та передачі в оренду ТОВ «КОЛОС-08», що
розташовані на адміністративній території Михайлівської сільської ради, за
межами с. Ребедайлівка.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

32. Про внесення змін до договорів оренди землі від 24.01.2020 року та від
21.09.2020 року ФОП Маглатій Василь Леонідович.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

33. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з
кадастровим номером 7121884000:01:001:0197 під водним об’єктом.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

34. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

35. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу
та об’єднання земельних ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим
номером 7121884000:01:001:0739.



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

36. Про внесення змін до Договору оренди землі від 09.02.2015 року ФГ
«ДЕМЕТРА - 15».

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

37. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.01.2021 року
№ 3 - 14/VІІІ «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність».

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

38. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.01.2021 року
№ 3 - 15/VІІІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)».

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

39. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) під житловою та громадською забудовою.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

40. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
передачі земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

41. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (несільськогосподарські угіддя).

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

42. Про план роботи Михайлівської сільської ради на ІІІ квартал 2021
року.

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова.
Різне.

Сільський голова:

Ставлю на голосування про затвердження порядку денного за основу.



Голосували:
          за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
          Дякую, порядок денний приймається за основу.

Шановні депутати!
Необхідно внести зміни до порядку денного п`ятої сесії сільської ради та

включити додаткові питання, які потребують термінового вирішення:
43. Про делегування повноважень з надання адміністративних та

дозвільних послуг у сфері містобудування та архітектури на території
Михайлівської сільської ради.

44. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки площею 4,0000 га
кадастровий номер 7121884000:02:000:1587.

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу
та об’єднання земельних ділянок з кадастровими номерами
7121885000:02:001:0035 та 7121885000:02:001:0051 для ведення особистого
селянського господарства.

46. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду для городництва за межами населеного
пункту с. Жаботин.

47. Про внесення змін до Договору оренди землі від 25.11.2019 року
Терешка Вячеслава Петровича.

48. Про внесення змін до договорів оренди землі від 12.06.2014 року, від
20.09.2015 року Шкляренка Костянтина Степановича.

49. Про внесення змін до Договору оренди землі від 24.04.2015 року
Сумського Василя Васильовича.

50. Про виконання рішення Черкаського окружного адміністративного
суду від 19.01.2021 справа № 580/4979/20.

51. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6 га під дорогою
загального користування.

52. Про надання дозволу на розробку технічної документація із
землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку
поширюється право суборенди, сервітуту на земельних ділянках комунальної
власності кадастрові номери 7121884000:02:000:1663, 7121884000:02:000:1662,
7121884000:02:000:1489 для прокладки газопроводу.

Ставлю на голосування дану пропозицію.
          Голосували:

за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1
          Дякую, приймається.

Необхідно виключити питання з порядку денного «29. Про надання
дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу
(об’єднання) земельної ділянки» в зв`язку з тим, що на вказану земельну ділянку
ще не зареєстроване право власності за сільською радою.

Ставлю на голосування дану пропозицію.



          Голосували:
за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1

          Дякую, приймається.

          У кого ще є зміни, доповнення до порядку денного?

          ДМИТРЕНКО В.П., депутат сільської ради вніс пропозицію виключити з
порядку денного питання «27. Про надання дозволу на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в приватну власність учаснику
АТО» в зв`язку з тим, що учаснику АТО Куцокінь С.Я. запропоновано земельну
ділянку фермерським господарством «Куцівське» в с. Райгород площею 2,00 га.

Сільський голова:
Ставлю на голосування дану пропозицію.

          Голосували:
за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1

          Дякую, приймається.

          У кого ще є зміни, доповнення до порядку денного?
          Немає.

          Ставлю на голосування про затвердження порядку денного зі змінами та в
цілому.
          Голосували:
          за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.

          Порядок денний приймається в цілому:
1. Про звіт про виконання бюджету Михайлівської сільської

територіальної громади за І квартал 2021 року.
2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р. №2 - 1/VIII

«Про бюджет Михайлівської сільської ради на 2021 рік».
3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020 № 1 - 5/VІІІ

«Про затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату
Михайлівської сільської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих
органів ради» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сільської ради
18.12.2020 № 1 - 18/VІІІ, від 22.01.2021 № 3 - 7/VІІІ, від 26.02.2021 № 4 - 7/VІІІ).

4. Про внесення змін до рішення сільської 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).

5. 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».

6. Про внесення доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020
№ 2 - 4/VІІІ «Про місцеву Програму «Турбота» на 2021-2025 роки».



7. Про комплексну Програму функціонування та розвитку системи
цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки
Михайлівської територіальної громади на 2021 - 2025 роки.

8. Про Програму фінансової підтримки Черкаського обласного
комунального підприємства «ФАРМАЦІЯ» на 2021 рік.

9. Про Програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2021-
2024 роки.

10. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.02.2018 № 3-11/VІІ
«Про затвердження Порядку забезпечення пільгового проїзду працівників
закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти Михайлівської
сільської ради до місця роботи та в зворотному напрямку».

11. Про забезпечення права на першочергове відведення земельних ділянок
учасникам АТО/ООС.

12. Про затвердження Положення про оренду майна Михайлівської
сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна.

13. Про визнання такими, що втратили чинність рішення сільської ради від
28.04.2007 року № 8 - 4/V «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
право оренди комунального майна сільської комунальної власності» та від
22.08.2007 року № 10 - 6/V «Про оренду комунального майна».

14. Про вилучення земельних ділянок.
15. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної

ділянки із зміною цільового призначення в оренду ТОВ «УКРТАУЕР»,
розміщену в межах населеного пункту с. Куликівка.

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАДОР»» для розміщення та експлуатації
основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій
та підприємств.

17. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність
громадянам.

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянам.

19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельний пай).

20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
передачі в оренду ТОВ «Олімп» (запроектованих під’їзних шляхів до земельних
часток (паїв).

21. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в приватну власність.

22. Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж
адміністративно-територіального утворення села Ревівка та села Пляківка
Михайлівської сільської ради Кам`янського району Черкаської області.



23. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) громадянам у власність.

24. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в
довгострокову оренду для комерційної діяльності гр. Солодовніковій Наталії
Олександрівні.

25. Про перелік земельних ділянок комунальної власності загальною
площею 24,8041 га, право оренди яких пропонується для продажу на земельних
торгах (у формі аукціону) виконавцем торгів Товарна Біржа агропромислового
комплексу центральних областей України.

26. Про включення до переліку земельних ділянок для продажу прав на них
на земельних торгах у формі аукціону та надання дозволу на розробку проектів
землеустрою.

27. Про внесення змін до Договору оренди землі від 02.07.2013 року
Шинкаренко Олени Миколаївни.

28. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) під польовими дорогами, запроектованими для доступу до
земельних часток (паїв) та передачі в оренду ПП «ВАТ Компані», що
розташовані на адміністративній території Михайлівської сільської ради, за
межами с. Михайлівка.

29. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) під польовими дорогами, запроектованими для доступу до
земельних часток (паїв) та передачі в оренду ТОВ «КОЛОС-08», що
розташовані на адміністративній території Михайлівської сільської ради, за
межами с. Ребедайлівка.

30. Про внесення змін до договорів оренди землі від 24.01.2020 року та від
21.09.2020 року ФОП Маглатій Василь Леонідович.

31. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з
кадастровим номером 7121884000:01:001:0197 під водним об’єктом.

32. Про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

33. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу
та об’єднання земельних ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим
номером 7121884000:01:001:0739.

34. Про внесення змін до Договору оренди землі від 09.02.2015 року ФГ
«ДЕМЕТРА - 15».

35. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.01.2021 року
№ 3 - 14/VІІІ «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність».

36. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.01.2021 року
№ 3 - 15/VІІІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо



встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)».
37. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) під житловою та громадською забудовою.

38. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
передачі земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби.

39. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (несільськогосподарські угіддя).

40. Про план роботи Михайлівської сільської ради на ІІІ квартал 2021
року.

41. Про делегування повноважень з надання адміністративних та
дозвільних послуг у сфері містобудування та архітектури на території
Михайлівської сільської ради.

42. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки площею 4,0000 га
кадастровий номер 7121884000:02:000:1587.

43. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу
та об’єднання земельних ділянок з кадастровими номерами
7121885000:02:001:0035 та 7121885000:02:001:0051 для ведення особистого
селянського господарства.

44. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в оренду для городництва за межами населеного
пункту с. Жаботин.

45. Про внесення змін до Договору оренди землі від 25.11.2019 року
Терешка Вячеслава Петровича.

46. Про внесення змін до договорів оренди землі від 12.06.2014 року, від
20.09.2015 року Шкляренка Костянтина Степановича.

47. Про внесення змін до Договору оренди землі від 24.04.2015 року
Сумського Василя Васильовича.

48. Про виконання рішення Черкаського окружного адміністративного
суду від 19.01.2021 справа № 580/4979/20.

49. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6 га під дорогою
загального користування.

50. Про надання дозволу на розробку технічної документація із
землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку
поширюється право суборенди, сервітуту на земельних ділянках комунальної
власності кадастрові номери 7121884000:02:000:1663, 7121884000:02:000:1662,
7121884000:02:000:1489 для прокладки газопроводу.
          Різне.

          Сільський голова:
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 - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.

Регламент роботи сесії приймається.

          Переходимо до розгляду питань порядку денного.



1. Слухали: Про звіт про виконання бюджету Михайлівської сільської
територіальної громади за І квартал 2021 року.

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника 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 - 20, 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 квартал 2021
року».

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 1/VІІІ «Про звіт
про виконання бюджету Михайлівської сільської територіальної громади за І
квартал 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 ради на 2021 рік».

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника 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 - 20, 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 ради на 2021 рік» - в цілому.



Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 2/VІІІ «Про
внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р. № 2 - 1/VIII «Про
бюджет Михайлівської сільської ради на 2021 рік» приймається, додається.

3. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020
№ 1 - 5/VІІІ «Про затвердження структури та загальної чисельності працівників
апарату Михайлівської сільської ради та її виконавчого комітету, інших
виконавчих органів ради» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями
сільської ради 18.12.2020 № 1 - 18/VІІІ, від 22.01.2021 № 3 - 7/VІІІ, від 26.02.2021
№ 4 - 7/VІІІ).

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 - 20, 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 01.12.2020 № 1 - 5/VІІІ «Про затвердження структури
та загальної чисельності працівників апарату Михайлівської сільської ради та її
виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради» (зі змінами та
доповненнями, внесеними рішеннями сільської ради 18.12.2020 № 1 - 18/VІІІ, від
22.01.2021 № 3 - 7/VІІІ, від 26.02.2021 № 4 - 7/VІІІ)» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 3/VІІІ «Про
внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020 № 1 - 5/VІІІ «Про
затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату
Михайлівської сільської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих
органів ради» (зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями сільської ради
18.12.2020 № 1 - 18/VІІІ, від 22.01.2021 № 3 - 7/VІІІ, від 26.02.2021 № 4 - 7/VІІІ)»
приймається, додається.



4. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської 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).

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника 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 - 20, 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 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)» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 4/VІІІ «Про
внесення змін до рішення сільської 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)» приймається, додається.

5. Слухали: 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.
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 - 20, 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 01.12.2020 № 1 - 9/VІІІ «Про утворення та
затвердження персонального складу виконавчого комітету Михайлівської
сільської ради» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 5/VІІІ «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» приймається, додається.

6. Слухали: Про внесення доповнень до рішення сільської ради від
24.12.2020 № 2 - 4/VІІІ «Про місцеву Програму «Турбота» на 2021-2025 роки».

Доповідає Скіцка Людмила Григорівна - начальник відділу соціального
забезпечення 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 - 20, 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 доповнень до
рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2 - 4/VІІІ «Про місцеву Програму
«Турбота» на 2021-2025 роки» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 6/VІІІ «Про
внесення доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2 - 4/VІІІ «Про
місцеву Програму «Турбота» на 2021-2025 роки» приймається, додається.



7. Слухали: Про комплексну Програму функціонування та розвитку
системи цивільного захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки
Михайлівської територіальної громади на 2021 - 2025 роки.

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 - 20, 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 комплексну Програму
функціонування та розвитку системи цивільного захисту, забезпечення
пожежної та техногенної безпеки Михайлівської територіальної громади на 2021
- 2025 роки» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 7/VІІІ «Про
комплексну Програму функціонування та розвитку системи цивільного захисту,
забезпечення пожежної та техногенної безпеки Михайлівської територіальної
громади на 2021 - 2025 роки» приймається, додається.

8. Слухали: Про Програму фінансової підтримки Черкаського обласного
комунального підприємства «ФАРМАЦІЯ» на 2021 рік.

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 - 20, 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 Програму фінансової



підтримки Черкаського обласного комунального підприємства «ФАРМАЦІЯ» на
2021 рік» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 8/VІІІ «Про
Програму фінансової підтримки Черкаського обласного комунального
підприємства «ФАРМАЦІЯ» на 2021 рік» приймається, додається.

9. Слухали: Про Програму підтримки діяльності органів виконавчої влади
на 2021-2024 роки.

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 - 20, 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 Програму підтримки
діяльності органів виконавчої влади на 2021-2024 роки» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 9/VІІІ «Про
Програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2021-2024 роки»
приймається, додається.

10. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.02.2018
№ 3 - 11/VІІ «Про затвердження Порядку забезпечення пільгового проїзду
працівників закладів загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти
Михайлівської сільської ради до місця роботи та в зворотному напрямку».

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, спорту,
сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської ради.

ВИСТУПИЛИ:
ШКВОРЕЦЬ Н.В., депутат сільської ради зазначила, що постійна комісія

сільської ради з питань бюджету, соціально - економічного розвитку та
інфраструктури не підтримала пропозицію щодо збільшення вартості проїзду
працівників закладів загальної середньої освіти та дошкільної освіти.



УДОД І.В., депутат сільської ради зазначила, що згідно законодавства
педагогічні працівники мають право на пільговий проїзд.

СОБОЛЕНКО Н.М., в.о. начальника відділу бухгалтерського обліку,
звітності, економічного розвитку та господарської діяльності виконкому
сільської ради відмітила, що відповідно до Закону України «Про освіту» органи
місцевого самоврядування забезпечують пільговий проїзд педагогічних
працівників до місця навчання і додому у визначених ними порядку та розмірах
за рахунок видатків відповідних місцевих бюджетів. У бюджеті на 2021 рік
заплановані кошти на відшкодування вартості проїзду педагогічним
працівникам.

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 - 17, проти - 2, утримались - 1, 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 22.02.2018 № 3 - 11/VІІ «Про затвердження Порядку
забезпечення пільгового проїзду працівників закладів загальної середньої освіти
та закладів дошкільної освіти Михайлівської сільської ради до місця роботи та в
зворотному напрямку» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 17, проти - 2, утримались - 1, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 10/VІІІ «Про
внесення змін до рішення сільської ради від 22.02.2018 № 3-11/VІІ «Про
затвердження Порядку забезпечення пільгового проїзду працівників закладів
загальної середньої освіти та закладів дошкільної освіти Михайлівської сільської
ради до місця роботи та в зворотному напрямку» приймається, додається.

11. Слухали: Про забезпечення права на першочергове відведення
земельних ділянок учасникам АТО/ООС.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

ВИСТУПИВ БОНДАРЕНКО С.О., депутат сільської ради наголосив на
тому, що в першу чергу земельні ділянки необхідно надавати учасникам
АТО/ООС.

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 - 20, 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 забезпечення права на
першочергове відведення земельних ділянок учасникам АТО/ООС» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 11/VІІІ «Про
забезпечення права на першочергове відведення земельних ділянок учасникам
АТО/ООС» приймається, додається.

12. Слухали: Про затвердження Положення про оренду майна
Михайлівської сільської ради та забезпечення відносин у сфері оренди
комунального 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 - 20, 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
Положення про оренду майна Михайлівської сільської ради та забезпечення
відносин у сфері оренди комунального майна» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.



          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 12/VІІІ «Про
затвердження Положення про оренду майна Михайлівської сільської ради та
забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна» приймається,
додається.

13. Слухали: Про визнання такими, що втратили чинність рішення
сільської ради від 28.04.2007 року № 8 - 4/V «Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на право оренди комунального майна сільської
комунальної власності» та від 22.08.2007 року № 10 - 6/V «Про оренду
комунального майна».

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст 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 - 20, 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 визнання такими, що
втратили чинність рішення сільської ради від 28.04.2007 року № 8 - 4/V «Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди комунального
майна сільської комунальної власності» та від 22.08.2007 року № 10 - 6/V «Про
оренду комунального майна» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 13/VІІІ «Про
визнання такими, що втратили чинність рішення сільської ради від 28.04.2007
року № 8 - 4/V «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право
оренди комунального майна сільської комунальної власності» та від 22.08.2007
року № 10 - 6/V «Про оренду комунального майна» приймається, додається.

14. Слухали: Про вилучення земельних ділянок.
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 - 20, 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 земельних
ділянок» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 14/VІІІ «Про
вилучення земельних ділянок» приймається, додається.

15. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки із зміною цільового призначення в оренду ТОВ «УКРТАУЕР»,
розміщену в межах населеного пункту с. Куликівка.

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 - 20, 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 із зміною цільового
призначення в оренду ТОВ «УКРТАУЕР», розміщену в межах населеного
пункту с. Куликівка» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.



          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 15/VІІІ «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки із
зміною цільового призначення в оренду ТОВ «УКРТАУЕР», розміщену в межах
населеного пункту с. Куликівка» приймається, додається.

16. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) ТОВ «Будівельна компанія «ЕСКАДОР»» для розміщення та
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних
організацій та підприємств.

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 - 20, 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) ТОВ «Будівельна компанія
«ЕСКАДОР»» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств» - в
цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 16/VІІІ «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «Будівельна
компанія «ЕСКАДОР»» для розміщення та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств»
приймається, додається.

17. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельних ділянок 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.
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 - 20, 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 земельних ділянок сільськогосподарського
призначення комунальної власності у власність громадянам» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 17/VІІІ «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок
сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність
громадянам» приймається, додається.

18. 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 - 20, 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» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 18/VІІІ «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам»
приймається, додається.

19. 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 - 20, 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)» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 19/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.

20. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)



для передачі в оренду ТОВ «Олімп» (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.

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 - 20, 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
земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі в оренду ТОВ «Олімп»
(запроектованих під’їзних шляхів до земельних часток (паїв)» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 20/VІІІ «Про
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для передачі в
оренду ТОВ «Олімп» (запроектованих під’їзних шляхів до земельних часток
(паїв)» приймається, додається.

21. 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.
ВИСТУПИЛА ШКВОРЕЦЬ Н.В., депутат сільської ради заявила про

наявність конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
приватну власність» 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 - 19, 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 надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в приватну власність» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 21/VІІІ «Про
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в приватну власність» приймається, додається.

22. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо встановлення
меж адміністративно-територіального утворення села Ревівка та села Пляківка
Михайлівської сільської ради 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 - 20, 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 встановлення меж адміністративно-територіального
утворення села Ревівка та села Пляківка Михайлівської сільської ради
Кам`янського району Черкаської області» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 22/VІІІ «Про
затвердження проекту землеустрою щодо встановлення меж адміністративно-



територіального утворення села Ревівка та села Пляківка Михайлівської
сільської ради Кам`янського району Черкаської області» приймається, додається.

23. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) громадянам у власність.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

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 - 20, 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) громадянам у
власність» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 23/VІІІ «Про
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянам у власність» приймається, додається.

24. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення в
довгострокову оренду для комерційної діяльності гр. Солодовніковій Наталії
Олександрівні.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 20, 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
сільськогосподарського призначення в довгострокову оренду для комерційної
діяльності гр. Солодовніковій Наталії Олександрівні» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 20, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 24/VІІІ «Про
надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки сільськогосподарського призначення в довгострокову оренду
для комерційної діяльності гр. Солодовніковій Наталії Олександрівні»
приймається, додається.

25. Слухали: Про перелік земельних ділянок комунальної власності
загальною площею 24,8041 га, право оренди яких пропонується для продажу на
земельних торгах (у формі аукціону) виконавцем торгів Товарна Біржа
агропромислового комплексу центральних областей України.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури
та містобудування виконкому сільської ради.

Сільський голова зазначив, що орендна плата за землю (рілля)
збільшується до 12 %, тому стартовий розмір орендної плати потрібно
встановити 12% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Строк дії
договору оренди встановити 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Дубина Г.В., БОНДАРЕНКО С.О.
Інших 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 - 1.

Дякую, приймається за основу.
Пропоную внести зміни до пункту 5 проєкту рішення та викласти в такій

редакції:
«5. Встановити стартовий розмір орендної плати в розмірі 12% від

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, крок аукціону 0,5% від
стартової ціни продажу, строк дії договору оренди 10 років».



Ставлю на голосування дану пропозицію.
Голосували:

          за - 15, проти - 3, утримались - 1, не голосували - 1.
Дякую, приймається.
Чи є ще доповнення до проєкту рішення з цього питання?
Немає.
Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про перелік земельних
ділянок комунальної власності загальною площею 24,8041 га, право оренди яких
пропонується для продажу на земельних торгах (у формі аукціону) виконавцем
торгів Товарна Біржа агропромислового комплексу центральних областей
України» - зі змінами та в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 17, проти - 0, утримались - 2, не голосували - 1.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 25/VІІІ «Про
перелік земельних ділянок комунальної власності загальною площею 24,8041 га,
право оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах (у формі
аукціону) виконавцем торгів Товарна Біржа агропромислового комплексу
центральних областей України» приймається, додається.

26. Слухали: Про включення до переліку земельних ділянок для продажу
прав на них на земельних торгах у формі аукціону та надання дозволу на
розробку проектів землеустрою.

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 - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2.

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 включення до переліку
земельних ділянок для продажу прав на них на земельних торгах у формі
аукціону та надання дозволу на розробку проектів землеустрою» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.



          Голосували:
    за - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2.

          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 26/VІІІ «Про
включення до переліку земельних ділянок для продажу прав на них на земельних
торгах у формі аукціону та надання дозволу на розробку проектів землеустрою»
приймається, додається.

27. Слухали: Про внесення змін до Договору оренди землі від 02.07.2013
року Шинкаренко Олени Миколаївни.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2.

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 02.07.2013 року Шинкаренко Олени Миколаївни» - в
цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 27/VІІІ «Про
внесення змін до Договору оренди землі від 02.07.2013 року Шинкаренко Олени
Миколаївни» приймається, додається.

28. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) під польовими дорогами, запроектованими для
доступу до земельних часток (паїв) та передачі в оренду ПП «ВАТ Компані», що
розташовані на адміністративній території Михайлівської сільської ради, за
межами с. Михайлівка.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2.

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 земельних ділянок в натурі (на місцевості) під польовими
дорогами, запроектованими для доступу до земельних часток (паїв) та передачі
в оренду ПП «ВАТ Компані», що розташовані на адміністративній території
Михайлівської сільської ради, за межами с. Михайлівка» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 28/VІІІ «Про
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) під
польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних часток (паїв)
та передачі в оренду ПП «ВАТ Компані», що розташовані на адміністративній
території Михайлівської сільської ради, за межами с. Михайлівка» приймається,
додається.

29. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) під польовими дорогами, запроектованими для
доступу до земельних часток (паїв) та передачі в оренду ТОВ «КОЛОС-08», що
розташовані на адміністративній території Михайлівської сільської ради, за
межами с. Ребедайлівка.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2.

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 земельних ділянок в натурі (на місцевості) під польовими
дорогами, запроектованими для доступу до земельних часток (паїв) та передачі
в оренду ТОВ «КОЛОС-08», що розташовані на адміністративній території
Михайлівської сільської ради, за межами с. Ребедайлівка» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 29/VІІІ «Про
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) під
польовими дорогами, запроектованими для доступу до земельних часток (паїв)
та передачі в оренду ТОВ «КОЛОС-08», що розташовані на адміністративній
території Михайлівської сільської ради, за межами с. Ребедайлівка»
приймається, додається.

30. Слухали: Про внесення змін до договорів оренди землі від 24.01.2020
року та від 21.09.2020 року ФОП Маглатій Василь Леонідович.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 17, проти - 0, утримались - 1, не голосували - 2.

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
договорів оренди землі від 24.01.2020 року та від 21.09.2020 року ФОП Маглатій
Василь Леонідович» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 17, проти - 0, утримались - 1, не голосували - 2.



          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 30/VІІІ «Про
внесення змін до договорів оренди землі від 24.01.2020 року та від 21.09.2020
року ФОП Маглатій Василь Леонідович» приймається, додається.

31. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки з кадастровим номером 7121884000:01:001:0197 під водним об’єктом.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2.

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 з кадастровим номером
7121884000:01:001:0197 під водним об’єктом» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2.
Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 31/VІІІ «Про

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з кадастровим номером
7121884000:01:001:0197 під водним об’єктом» приймається, додається.

32. Слухали: Про виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2.

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 виготовлення
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок
сільськогосподарського призначення» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2.
Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 32/VІІІ «Про

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації
земельних ділянок сільськогосподарського призначення» приймається,
додається.

33. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок Михайлівської сільської ради з
кадастровим номером 7121884000:01:001:0739.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 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 поділу та об’єднання земельних
ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим номером
7121884000:01:001:0739» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 33/VІІІ «Про



затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельних ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим номером
7121884000:01:001:0739» приймається, додається.

34. Слухали: Про внесення змін до Договору оренди землі від 09.02.2015
року ФГ «ДЕМЕТРА -15».

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 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 09.02.2015 року ФГ «ДЕМЕТРА -15» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 34/VІІІ «Про

внесення змін до Договору оренди землі від 09.02.2015 року ФГ «ДЕМЕТРА -
15» приймається, додається.

35. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.01.2021
року № 3 - 14/VІІІ «Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність».

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 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
рішення сільської ради від 22.01.2021 року № 3 - 14/VІІІ «Про затвердження
проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність» - в
цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 35/VІІІ «Про

внесення змін до рішення сільської ради від 22.01.2021 року № 3 - 14/VІІІ «Про
затвердження проекту із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність» приймається, додається.

36. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.01.2021
року № 3 - 15/VІІІ «Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)».

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 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
рішення сільської ради від 22.01.2021 року № 3 - 15/VІІІ «Про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за -19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 36/VІІІ «Про

внесення змін до рішення сільської ради від 22.01.2021 року № 3 - 15/VІІІ «Про



затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)» приймається,
додається.

37. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) під житловою та громадською забудовою.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 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 надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) під житловою та
громадською забудовою» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 37/VІІІ «Про

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) під
житловою та громадською забудовою» приймається, додається.

38. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо передачі земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 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 надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо передачі земельної ділянки в оренду для
сінокосіння і випасання худоби» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 38/VІІІ «Про

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо передачі земельної
ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби» приймається, додається.

39. Слухали: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (несільськогосподарські угіддя).

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 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 надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(несільськогосподарські угіддя)» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 39/VІІІ «Про

надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки (несільськогосподарські угіддя)» приймається, додається.

40. Слухали: Про план роботи Михайлівської сільської ради на ІІІ 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 - 19, 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 план роботи
Михайлівської сільської ради на ІІІ квартал 2021 року» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 40/VІІІ «Про план

роботи Михайлівської сільської ради на ІІІ квартал 2021 року» приймається,
додається.

41. Слухали: Про делегування повноважень з надання адміністративних
та дозвільних послуг у сфері містобудування та архітектури на території
Михайлівської сільської ради.

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 - 19, 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 делегування
повноважень з надання адміністративних та дозвільних послуг у сфері
містобудування та архітектури на території Михайлівської сільської ради» - в
цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.



          Голосували:
    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.

Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 41/VІІІ «Про
делегування повноважень з надання адміністративних та дозвільних послуг у
сфері містобудування та архітектури на території Михайлівської сільської ради»
приймається, додається.

42. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної
документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки
площею 4,0000 га кадастровий номер 7121884000:02:000:1587.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 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 надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання)
земельної ділянки площею 4,0000 га кадастровий номер
7121884000:02:000:1587» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 42/VІІІ «Про

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
поділу (об’єднання) земельної ділянки площею 4,0000 га кадастровий номер
7121884000:02:000:1587» приймається, додається.

43. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою
щодо поділу та об’єднання земельних ділянок з кадастровими номерами
7121885000:02:001:0035 та 7121885000:02:001:0051 для ведення особистого
селянського господарства.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 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 поділу та об’єднання земельних
ділянок з кадастровими номерами  7121885000:02:001:0035 та
7121885000:02:001:0051 для ведення особистого селянського господарства» - в
цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 43/VІІІ «Про

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання
земельних ділянок з кадастровими номерами  7121885000:02:001:0035 та
7121885000:02:001:0051 для ведення особистого селянського господарства»
приймається, додається.

44. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва за межами
населеного пункту с. Жаботин.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 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 надання дозволу на
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
для городництва за межами населеного пункту с. Жаботин» - в цілому.



Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 44/VІІІ «Про

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду для городництва за межами населеного пункту
с. Жаботин» приймається, додається.

45. Слухали: Про внесення змін до Договору оренди землі від 25.11.2019
року Терешка Вячеслава Петровича.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства виконкому
сільської ради.

Пропозицій з цього питання не надходило.
ВИСТУПИВ ТЕРЕШКО В.П., депутат сільської ради заявив про наявність

конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про внесення змін до Договору
оренди землі від 25.11.2019 року Терешка Вячеслава Петровича» 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 - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2.

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 25.11.2019 року Терешка Вячеслава Петровича» - в
цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 18, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2.
Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 45/VІІІ «Про

внесення змін до Договору оренди землі від 25.11.2019 року Терешка Вячеслава
Петровича» приймається, додається.

46. Слухали: Про внесення змін до договорів оренди землі від 12.06.2014
року, від 20.09.2015 року Шкляренка Костянтина Степановича.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 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
договорів оренди землі від 12.06.2014 року, від 20.09.2015 року Шкляренка
Костянтина Степановича» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 46/VІІІ «Про
внесення змін до договорів оренди землі від 12.06.2014 року, від 20.09.2015 року
Шкляренка Костянтина Степановича» приймається, додається.

47. Слухали: Про внесення змін до Договору оренди землі від 24.04.2015 року
Сумського Василя Васильовича.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 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 24.04.2015 року Сумського Василя Васильовича» - в
цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.



          Голосували:
    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували -1.

Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 47/VІІІ «Про
внесення змін до Договору оренди землі від 24.04.2015 року Сумського Василя
Васильовича» приймається, додається.

48. Слухали: Про виконання рішення Черкаського окружного
адміністративного суду від 19.01.2021 справа № 580/4979/20.

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 - 19, 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 виконання рішення
Черкаського окружного адміністративного суду від 19.01.2021 справа
№ 580/4979/20» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 48/VІІІ «Про
виконання рішення Черкаського окружного адміністративного суду від
19.01.2021 справа № 580/4979/20» приймається, додається.

49. Слухали: Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6 га під дорогою загального
користування.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 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 надання дозволу на
розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною
площею 0,6 га під дорогою загального користування» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 49/VІІІ «Про
надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення земельної
ділянки орієнтовною площею 0,6 га під дорогою загального користування»
приймається, додається.

50. Слухали: Про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку
поширюється право суборенди, сервітуту на земельних ділянках комунальної
власності кадастрові номери 7121884000:02:000:1663, 7121884000:02:000:1662,
7121884000:02:000:1489 для прокладки газопроводу.

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії
відділу земельних відносин та житлово - комунального господарства 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 - 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 надання дозволу на
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту на
земельних ділянках комунальної власності кадастрові номери
7121884000:02:000:1663, 7121884000:02:000:1662, 7121884000:02:000:1489 для
прокладки газопроводу» - в цілому.

Голосується.
Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для

оголошення результатів голосування.
          Голосували:

    за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.



          Вирішили: Рішення сільської ради від 23.04.2021 № 5 - 50/VІІІ «Про
надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право
суборенди, сервітуту на земельних ділянках комунальної власності кадастрові
номери 7121884000:02:000:1663, 7121884000:02:000:1662,
7121884000:02:000:1489 для прокладки газопроводу» приймається, додається.

Сільський голова:

Шановні депутати!

Всі питання, які вносилися на розгляд пленарного засідання п`ятої сесії
Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, розглянуто.

Виступили в кінці роботи сесії:
БОНДАРЕНКО С.О., депутат сільської ради, який порушив питання щодо

забезпечення Ревівського фельдшерського пункту медичним працівником, в
зв`язку із звільненням фельдшера в с. Ревівка.

В обговоренні взяли участь депутати сільської ради ШКВОРЕЦЬ Н.В.,
КУЖИЛЬ А.С. та староста Ревівського старостинського округу КОРЕЦЬКА
Н.П., які запропонували направити клопотання головному лікарю Комунального
некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги»
Кам`янської міської ради Німченко С.В. посприяти щодо призначення на посаду
фельдшера Ревівського фельдшерського пункту спеціаліста з відповідною
медичною освітою, що забезпечить належне медичне обслуговування жителів
села Ревівка.

Депутати сільської ради підтримали пропозицію щодо направлення
клопотання.

Сільський голова:
В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії?
Немає.
Вноситься пропозиція про закриття п`ятої сесії Михайлівської сільської

ради VІІІ скликання.
Прошу голосувати.
Голосували:
за - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 1.
Дякую, приймається.

П`яту сесію Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, оголошую
закритою.

Звучить Державний Гімн України.

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК


