
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

19.06.2020                                       Михайлівка                                 № 24 - р/02-
05

Про скликання тридцять першої позачергової 
сесії сільської ради сьомого скликання

          Відповідно до пункту 8 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»:
          І. Скликати тридцять першу позачергову сесію сільської ради VІІ 
скликання 24 червня 2020 року о 10.00 годині в актовому залі будинку 
культури з таким порядком денним:

1. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 
2021 рік.

Доповідає Торгало Оксана Миколаївна - начальник фінансового відділу 
виконкому сільської ради.

2. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 
майно, 
відмінне від земельної ділянки на 2021 рік.

Доповідає Торгало Оксана Миколаївна - начальник фінансового відділу 
виконкому сільської ради.

3. Про встановлення ставок на єдиний податок, збір за місця для 
паркування транспортних засобів, туристичний збір на 2021 рік.

Доповідає Торгало Оксана Миколаївна - начальник фінансового відділу 
виконкому сільської ради.

4. Про встановлення ставок на транспортний податок на 2021 рік.
Доповідає Торгало Оксана Миколаївна - начальник фінансового відділу 

виконкому сільської ради.
5. Про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки 

комунальної власності на території Михайлівської сільської ради на 2021 рік.
Доповідає Матрос Олександр Володимирович - заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів. 



6. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 р.      
№ 26 - 1/VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».

Доповідає Торгало Оксана Миколаївна - начальник фінансового відділу 
виконкому сільської ради.

7. Про внесення змін до рішення сільської ради від 04.01.2018 № 1 - 
8/VІІ «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної 
чисельності апарату ради та її виконавчих органів» (зі змінами, внесеними 
рішеннями сільської ради від 10.01.2018 № 1 - 25/VІІ, від 20.12.2019 № 26 - 
9/VІІ, від 26.05.2020 № 30 - 3/VІІ).

Доповідає Супрун Валентина Григорівна - начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської ради.

8. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019     
№ 26 - 10/VII «Про затвердження штатного розпису працівників установ, що 
знаходяться на утриманні Михайлівської сільської ради на 2020 рік» (зі 
змінами, внесеними рішеннями сільської ради від 20.02.2020 № 27 - 4/VІІ, від 
04.03.2020 № 28 - 2/VІІ).

Доповідає Супрун Валентина Григорівна - начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської ради.

9. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019     
№ 26 - 15/VІІ «Про встановлення умов оплати праці сільському голові на 
2020 рік».

Доповідає Супрун Валентина Григорівна - начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської ради.
          10. Про надання матеріальної допомоги жителям Михайлівської 
об`єднаної територіальної громади. 
          Доповідає Супрун Валентина Григорівна - начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської ради.

11. Про Молодіжну раду Михайлівської сільської ради.
Доповідає Шамрай Олександр Григорович - методист відділу освіти, 

охорони здоров`я, культури, молоді та спорту виконкому сільської ради.
12. Про звіт начальника відділу освіти, охорони здоров’я, культури, 

молоді та спорту виконавчого комітету Михайлівської сільської ради 
Морозової В.А. щодо управління закладами освіти, культури, які 
перебувають у комунальній власності Михайлівської сільської ради.

Доповідає Морозова Валентина Анатоліївна - начальник відділу освіти, 
охорони здоров`я, культури, молоді та спорту виконкому сільської ради.

13. Про хід виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей 
Михайлівської сільської ради на 2018-2022 роки, за підсумками 2019 року.

Доповідає Шамрай Олександр Григорович - методист відділу освіти, 
охорони здоров`я, культури, молоді та спорту виконкому сільської ради.

14. Про хід виконання Програми розвитку фізичної культури та спорту 
Михайлівської сільської ради на 2018-2022 роки, за підсумками 2019 року.

Доповідає Шамрай Олександр Григорович - методист відділу освіти, 
охорони здоров`я, культури, молоді та спорту виконкому сільської ради.



15. Про хід виконання Програми організації та фінансування 
громадських робіт у 2019 році.

Доповідає Швець Вікторія Василівна - перший заступник сільського 
голови.

16. Про хід виконання Програми «Турбота» Михайлівської сільської 
ради за 2019 рік.

Доповідає Швець Вікторія Василівна - перший заступник сільського 
голови.

17. Про хід виконання Програми благоустрою, озеленення та 
поліпшення екологічного стану в населених пунктах Михайлівської сільської 
ради об`єднаної територіальної громади за 2019 рік.

Доповідає Матрос Олександр Володимирович - заступник сільського 
голови з питань діяльності виконавчих органів.

18. Про вилучення земельної ділянки гр. Ахсахалян К.Р.
Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

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

19. Про вилучення земельної ділянки гр. Толстікова В.В.
Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 

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

20. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки гр. Колос Л.В.

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 
житлово-комунального господарства виконкому сільської ради.

21. Про надання дозволу гр. Гострому І.Г. на розроблення проєкту із 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність кадастровий 
номер 7121885600:01:001:0237, що розташована в с. Ребедайлівка, вул. 
Кам’янська, 2-д, зі зміною цільового призначення з послідуючою передачею 
у приватну власність.

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 
житлово-комунального господарства виконкому сільської ради.

22. Про надання дозволу гр. Хоменку О.В. на розроблення проєкту із 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність кадастровий 
номер 7121885600:01:001:0234, що розташована в с. Ребедайлівка, вул. 
Кам’янська, 2-м, зі зміною цільового призначення з послідуючою передачею 
у приватну власність.

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 
житлово-комунального господарства виконкому сільської ради.

23. Про надання дозволу гр. Харенко С.М. на розроблення проєкту із 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, що 



розташована в с. Михайлівка, вул. Сонячна, з послідуючою передачею у 
приватну власність.

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 
житлово-комунального господарства виконкому сільської ради.

24. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність гр. Шумилу Р.С та гр. Плаксун Н.В.

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 
житлово-комунального господарства виконкому сільської ради.

25. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр. 
Півтораці О.О.

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 
житлово-комунального господарства виконкому сільської ради.

26. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
гр.Штрик Т.Д.

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 
житлово-комунального господарства виконкому сільської ради.

27. Про передачу у приватну власність земельну ділянку кадастровий 
номер 7121885600:01:001:0300 гр. Поповиченку М.В.

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 
житлово-комунального господарства виконкому сільської ради.

28. Про затвердження акту встановлення зовнішніх меж 
землеволодіння гр. Голубничої Ф.Х.

Доповідає Карась Світлана Володимирівна - спеціаліст відділу 
містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та 
житлово-комунального господарства виконкому сільської ради.

29. Про надання дозволу на розроблення проєкту із землеустрою щодо 
встановлення меж населених пунктів села Ревівка та села Пляківка.

Доповідає Матрос Олександр Володимирович - заступник сільського 
голови з питань діяльності виконавчих органів.

30. Про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою, що 
забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування 
угідь земельних ділянок, які перебувають в оренді ТОВ «Олімп».

Доповідає Матрос Олександр Володимирович - заступник сільського 
голови з питань діяльності виконавчих органів.

Різне.
          ІІ. Доручити Скородід Т.М. діловоду виконавчого комітету сільської 
ради повідомити депутатів сільської ради про скликання тридцять першої 
позачергової сесії сільської ради VІІ скликання.



Сільський голова                                                                   Василь Максименко


