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П Р О Т О К О Л   
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пленарного засідання 

 

шостої позачергової сесії сільської ради VІІІ скликання 

 

 

Актовий зал Михайлівського Будинку культури 

 

10 год. 00 хв. 

 

 

Сільський голова               - ПЛУЖНИК Тарас Анатолійович 

 

Секретар сільської ради    - ЛУЦЕНКО Наталія Андріївна 

 

Обрано депутатів до сільської ради             -  22  

 

Взяли участь у роботі сесії                            -  18 

(список реєстрації депутатів додається) 

 

 

У роботі пленарного засідання беруть участь: 

 

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів БОРДЮГ 

Олег Олександрович; 

староста Жаботинського старостинського округу ДАВИДЕНКО Юрій 

Олексійович; 

староста Ревівського старостинського округу КОРЕЦЬКА Наталія Павлівна; 

начальник фінансового відділу сільської ради БІЛИК Катерина Миколаївна; 

начальник Служби у справах дітей сільської ради МОДЛІЦЬКА Людмила 

Іванівна; 

начальник відділу освіти, молоді, спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я 

виконкому сільської ради ГЛАГОЛА Іван Іванович; 



спеціаліст ІІ категорії відділу земельних відносин, житлово - комунального 

господарства, архітектури та містобудування виконкому сільської ради 

ЯВНЮК Валентина Володимирівна. 

 

Пленарне засідання шостої позачергової сесії Михайлівської сільської 

ради VІІІ скликання відкриває сільський голова Т. А. ПЛУЖНИК. 

 

Сільський голова: 

 

Доброго дня, шановні депутати, запрошені! 

 

Поіменна реєстрація засвідчила, що у пленарному засіданні шостої 

позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання приймають 

участь 18 депутатів. У відповідності з пунктом 11 статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» сесія ради є правомочною. Шосту 

позачергову сесію сільської ради VІІІ скликання оголошую відкритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

         На розгляд шостої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання пропонується наступний порядок денний: 

 

Порядок денний: 
 

1. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р.                              

№ 2 - 1/VIII «Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 

2021 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

2. Про надання згоди на прийняття шкільного автобуса до комунальної 

власності Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 26.02.2021 № 4 - 14/VIII 

«Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та дітей, 

які відвідують заклади дошкільної освіти сільської ради у 2021 році».  

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, спорту, 

сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської ради. 

4. Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей 

Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Модліцька Людмила Іванівна - начальник Служби у справах 

дітей сільської ради. 

5. Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.05.2019 № 19 - 8/VІІ 

«Про затвердження Положення про оренду окремих елементів благоустрою 

Михайлівської ОТГ для розміщення пересувних тимчасових споруд для дрібно-

роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг». 



Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

6. Про внесення змін до Програми протидії тероризму на території 

Михайлівської сільської ради на 2021-2025 роки. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

7. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

громадянам. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим 

номером 7121884000:02:000:0141. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

9. 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. 

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим 

номером 7121885600:02:000:0691. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

11. Про вилучення земельної ділянки. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

12. Про надання дозволу на виготовлення 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної 

власності у власність для індивідуального садівництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

16. Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2020 року                    

№ 1 - 33/VІІІ «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки гр. Зінченко А.І.». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

17. Про внесення змін до рішення сільської ради від 26.02.2021 року                

№ 4 - 37/VІІІ «Про надання дозволу на виготовлення проєкту 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. 

18. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в приватну власність зі зміною цільового 

призначення кадастровий номер 7121885600:02:000:0622 громадянину Романчі 

В.В. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

19. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС», розміщену в 

межах населеного пункту с. Флярківка, вул. Шевченка, 2а. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 
20. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо передачі  

земельної ділянки в користування на умовах оренди для городництва. 

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 громадянину Гречці О.І., 

учаснику бойових дій АТО/ООС. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 



22. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки з кадастровим 

номером 121883000:04:000:2207. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Різне. 

 

 

Сільський голова: 

 

Ставлю на голосування про затвердження порядку денного за основу.  

Голосували: 

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

          Дякую, порядок денний приймається за основу. 

          У кого є зміни, доповнення до порядку денного? 

          Немає. 

          Ставлю на голосування про затвердження порядку денного в цілому. 

          Голосували: 

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

 

          Порядок денний приймається. 

 

Необхідно затвердити регламент роботи сесії: 

 

для доповідей з питань порядку денного                               -  до 20 хв. 

для виступів                                                                               -  до 05 хв. 

для довідок і зауважень                                                            -  до 02 хв. 

 

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

 

Ставлю на голосування про затвердження регламенту роботи сесії. 

 

          Голосували: 

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

 

Регламент роботи сесії приймається. 

 

          Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

 

 

 

 

 

 



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

№ 2 - 1/VIII «Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 

2021 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

Сільський голова поінформував депутатів про те, що розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 року затверджено розподіл 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій, до якої включено 

Михайлівську сільську територіальну громаду. В перелік об`єктів, затверджених 

розпорядженням Кабінету Міністрів України увійшли три об`єкти, по яких 

зверталися до народного депутата Сергія Рудика, який був присутній на 

четвертій сесії сільської ради, з клопотанням про сприяння у виділенні коштів з 

державного бюджету на соціально-економічний розвиток Михайлівської 

сільської територіальної громади, а саме: 

- капітальний ремонт приміщення зали для глядачів у Будинку культури                            

с. Ревівка; 

- капітальний ремонт вулиці Колгоспна в селі Ребедайлівка, яка була 

перейменована іменем загиблого героя, учасника АТО, жителя с. Ребедайлівка 

Олексія Погорілого; 

- придбання медичного обладнання, в т.ч. комплекту телемедицини для 

амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Михайлівка. 

ВИСТУПИЛИ: 

ЛУЦЕНКО Н.А., депутат сільської ради висловила щиру подяку Сергію 

Рудику за допомогу та співпрацю з Михайлівською сільською територіальною 

громадою, та запропонувала доручити сільському голові направити народному 

депутату подяку за вагомий внесок у розвиток інфраструктури та території 

Михайлівської сільської територіальної громади. 

Депутати сільської ради підтримали цю пропозицію. 

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 - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

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

сільської територіальної громади на 2021 рік». 

Голосується. 



Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 1/VІІІ «Про 

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

бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 2021 рік» 

приймається, додається. 

2. Слухали: Про надання згоди на прийняття шкільного автобуса до 

комунальної власності 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 - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання згоди на 

прийняття шкільного автобуса до комунальної власності Михайлівської 

сільської ради». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 2/VІІІ «Про 

надання згоди на прийняття шкільного автобуса до комунальної власності 

Михайлівської сільської ради» приймається, додається. 

3. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 26.02.2021  

№ 4 - 14/VIII «Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої 

освіти та дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти сільської ради у 2021 

році».  

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, спорту, 

сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 



          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 26.02.2021 № 4 - 14/VIII «Про організацію харчування 

учнів закладів загальної середньої освіти та дітей, які відвідують заклади 

дошкільної освіти сільської ради у 2021 році». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 3/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 26.02.2021 № 4 - 14/VIII «Про 

організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та дітей, які 

відвідують заклади дошкільної освіти сільської ради у 2021 році» приймається, 

додається. 

4. Слухали: Про внесення змін до Положення про Службу у справах дітей 

Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Модліцька Людмила Іванівна - начальник Служби у справах 

дітей сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

Положення про Службу у справах дітей Михайлівської сільської ради». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 4/VІІІ «Про 

внесення змін до Положення про Службу у справах дітей Михайлівської 

сільської ради» приймається, додається. 



5. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.05.2019  

№ 19 - 8/VІІ «Про затвердження Положення про оренду окремих елементів 

благоустрою Михайлівської ОТГ для розміщення пересувних тимчасових 

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

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 - 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 23.05.2019 № 19 - 8/VІІ «Про затвердження 

Положення про оренду окремих елементів благоустрою Михайлівської ОТГ для 

розміщення пересувних тимчасових споруд для дрібно-роздрібної торгівлі та 

надання послуг у сфері розваг». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 5/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 23.05.2019 № 19 - 8/VІІ «Про 

затвердження Положення про оренду окремих елементів благоустрою 

Михайлівської ОТГ для розміщення пересувних тимчасових споруд для дрібно-

роздрібної торгівлі та надання послуг у сфері розваг» приймається, додається. 

6. Слухали: Про внесення змін до Програми протидії тероризму на 

території Михайлівської сільської ради 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 - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 



Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

Програми протидії тероризму на території Михайлівської сільської ради на 2021-

2025 роки». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 6/VІІІ «Про 

внесення змін до Програми протидії тероризму на території Михайлівської 

сільської ради на 2021-2025 роки» приймається, додається. 

7. Слухали: Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у 

власність громадянам. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення комунальної власності у власність громадянам». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 7/VІІІ «Про 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність 

громадянам» приймається, додається. 

8. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок Михайлівської сільської ради з 

кадастровим номером 7121884000:02:000:0141. 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим номером 

7121884000:02:000:0141». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 8/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим номером 

7121884000:02:000:0141» приймається, додається. 

9. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

громадянам. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 



Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 9/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

приймається, додається. 

10. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок Михайлівської сільської ради з 

кадастровим номером 7121885600:02:000:0691. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних 

ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим номером 

7121885600:02:000:0691». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 10/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок Михайлівської сільської ради з кадастровим номером 

7121885600:02:000:0691» приймається, додається. 

11. Слухали: Про вилучення земельної ділянки. 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про вилучення земельної 

ділянки». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 11/VІІІ «Про 

вилучення земельної ділянки» приймається, додається. 

12. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (земельний пай). 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 



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

товарного сільськогосподарського виробництва (земельний пай)». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 12/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельний пай)» 

приймається, додається. 

13. 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 - 19, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 13/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. 

14. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в приватну власність. 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

приватну власність». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 14/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в приватну власність» приймається, додається. 

15. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення 

комунальної власності у власність для індивідуального садівництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 



сільськогосподарського призначення комунальної власності у власність для 

індивідуального садівництва». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 15/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності у 

власність для індивідуального садівництва» приймається, додається. 

16. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2020 

року № 1 - 33/VІІІ «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки гр. Зінченко А.І.». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 18.12.2020 року № 1 - 33/VІІІ «Про надання дозволу 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки 

гр. Зінченко А.І.». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 16/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 18.12.2020 року № 1 - 33/VІІІ «Про 

надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки гр. Зінченко А.І.» приймається, додається. 

17. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 26.02.2021 

року № 4 - 37/VІІІ «Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в приватну власність». 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

рішення сільської ради від 26.02.2021 року № 4 - 37/VІІІ «Про надання дозволу 

на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

приватну власність». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 17/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 26.02.2021 року № 4 - 37/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в приватну власність» приймається, додається. 

18. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в приватну власність зі зміною цільового 

призначення кадастровий номер 7121885600:02:000:0622 громадянину Романчі 

В.В. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 



Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

приватну власність зі зміною цільового призначення кадастровий номер 

7121885600:02:000:0622 громадянину Романчі В.В.». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 18/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в приватну власність зі зміною цільового призначення 

кадастровий номер 7121885600:02:000:0622 громадянину Романчі В.В.» 

приймається, додається. 

19. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в оренду ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС», розміщену 

в межах населеного пункту с. Флярківка, вул. Шевченка, 2а. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС», розміщену в межах населеного пункту с. Флярківка,            

вул. Шевченка, 2а». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 19/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду ТОВ «МАКЛАУТ-ЧС», розміщену в межах 

населеного пункту с. Флярківка, вул. Шевченка, 2а» приймається, додається. 



20. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо передачі земельної ділянки в користування на умовах оренди для 

городництва. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

          ОЛЕФІР О.М., депутат сільської ради повідомив, що його дружина, 

Дяченко Анастасія Сергіївна відмовляється у отриманні дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо передачі земельної ділянки площею 

0,40 га в оренду для городництва в с. Ярове, оскільки має намір звернутися із 

заявою про надання дозволу на виготовлення документації на земельну ділянку 

площею 0,25 га для будівництва житлового будинку та обслуговування 

господарських будівель і споруд. Тому необхідно виключити з проєкту рішення 

пункт про надання дозволу Дяченко Анастасії Сергіївні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо передачі земельної ділянки сільськогосподарського 

призначення площею 0,40 га в користування на умовах оренди для городництва 

в с. Ярове.  

Сільський голова: 

Ставлю на голосування дану пропозицію. 

          Голосували: 

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

          Дякую, приймається. 

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 - 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 передачі земельної ділянки в 

користування на умовах оренди для городництва». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 20/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо передачі земельної 



ділянки в користування на умовах оренди для городництва» приймається, 

додається. 

21. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в приватну власність громадянину Гречці 

О.І., учаснику бойових дій АТО/ООС. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

приватну власність громадянину Гречці О.І., учаснику бойових дій АТО/ООС». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 21/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в приватну власність громадянину Гречці О.І., учаснику 

бойових дій АТО/ООС» приймається, додається. 

22. Слухали: Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) земельної ділянки з 

кадастровим номером 121883000:04:000:2207. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури 

та містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

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



Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об’єднання) 

земельної ділянки з кадастровим номером 121883000:04:000:2207». 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

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

Вирішили: Рішення сільської ради від 28.05.2021 № 6 - 22/VІІІ «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу (об’єднання) земельної ділянки з кадастровим номером 

121883000:04:000:2207» приймається, додається. 

 

В кінці роботи сесії: 

Сільський голова повідомив, що надійшла заява від жителів вулиці 

Шевченка с. Михайлівка про відновлення дороги для забезпечення під`їзду 

сільськогосподарської техніки для обробітку їх присадибних земельних ділянок 

по вул. Шевченка. Запропонував це питання розглянути на засіданні виконкому, 

запросивши на засідання представника від жителів вулиці Шевченка. 

Депутати сільської ради підтримали цю пропозицію. 

 

Сільський голова: 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття шостої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

Прошу голосувати. 

Голосували: 

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

Дякую, приймається. 

 

Шосту позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, 

оголошую закритою. 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 


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

