
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

12.10.2020                                       Михайлівка                                 № 39 - р/02-05

Про скликання тридцять шостої
сесії сільської ради сьомого скликання

          Відповідно до пункту 8 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»:
          І. Скликати тридцять шосту сесію сільської ради VІІ скликання 21 жовтня 2020
року о 10.00 годині в актовому залі будинку культури з таким порядком денним:

1. Про звіт про виконання бюджету Михайлівської об’єднаної територіальної
громади за 9 місяців 2020 року.

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

2. 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.
          3. Про надання матеріальної допомоги жителям Михайлівської об`єднаної
територіальної громади.
          Доповідає Супрун Валентина Григорівна - начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності виконкому сільської ради.

4. 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, від
24.06.2020 № 31 - 8/VІІ, від 26.08.2020 № 33 - 3/VІІ).

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

4. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення
у власність земельної ділянки гр. Діденку Є.В.

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



5. Про передачу у приватну власність земельну ділянку кадастровий номер
7121884000:02:000:1629 гр. Ковальчук Т.І.

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

6. Про вилучення земельних ділянок гр. Кодоли Г.І., гр. Глуговської Н.В.,
гр.Бордун Т.М., гр. Шумила Р.С.

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

7. Про надання дозволу гр. Мендруль Д.О. на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення у користування на умовах оренди земельної ділянки.

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

8. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр.Маркевич О.К., гр.Шевченко А.О., гр. Шевченко Н.П., гр. Кикоть Т.Я.

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

9. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення в оренду
земельної ділянки гр. Круть Н.Є.

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

10. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду гр. Руденку В.І.

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

11. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
в користування земельних ділянок гр. Олексенко С.В., гр. Васильченко Г.М.,
гр.Марченко М.І., гр. Кодолі П.Д., гр. Олексенко В.О.

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

12. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки гр.
Мельниченко Т.І., гр. Дяченко В.С., гр. Кононенку О.І.

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

13. Про передачу у приватну власність земельних ділянок кадастровий номер
21886000:02:001:0092 та7121886000:02:001:0091 гр. Натальченко А.В.

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

14. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) на земельну частку (пай) гр. Руденко Л.М., гр. Табурець М.І.



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

15. Про затвердження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-
економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь землекористування.

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 п`ятої позачергової
сесії сільської ради VІІ скликання.

Сільський голова                                                                   Василь МАКСИМЕНКО


