
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

20.08.2021                                       Михайлівка                                 № 25 - р/02-05 

 

 

Про скликання десятої позачергової 

сесії Михайлівської сільської ради  

VІІІ скликання 

 

 

          Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини четвертої 

статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту 

Михайлівської сільської ради: 

І. Скликати десяту позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання 31 серпня 2021 року о 10.00 годині в приміщенні Михайлівського 

Будинку культури (актовий зал) за адресою: с. Михайлівка, вул. Героїв 

Майдану,27. 

ІІ. Включити до порядку денного наступні питання: 

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 прогноз бюджету Михайлівської сільської територіальної громади 

на 2022 - 2024 роки. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020                               

№ 2 - 6/VІІІ «Про затвердження штатного розпису працівників установ, що 

знаходяться на утриманні Михайлівської сільської ради на 2021 рік» (зі змінами 

та доповненнями, внесеними рішеннями сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 

8/VІІІ, від 26.02.2021 № 4 - 8/VІІІ, від 23.04.2021 № 5 - 4/VІІІ, від 09.07.2021 № 

8 - 5/VІІІ, від 06.08.2021 № 9 - 8/VІІІ). 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 



4. Про внесення доповнень до Положення про преміювання працівників 

Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

5. Про зміну засновника та перейменування закладів дошкільної освіти. 

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, 

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

6. Про Програму підтримки заходів мобілізаційної підготовки та 

мобілізації на території відповідальності п`ятого відділу Черкаського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на 

2021 рік. 

Доповідає Боїшко Сергій Сергійович - головний спеціаліст з питань 

надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи 

виконкому сільської ради. 

7. Про надання дозволу ТОВ «Союзпостачзбут - 2000» на виготовлення 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки для 

розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних  будівель та 

споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами, 

розташованими на адміністративній території Михайлівської сільської ради 

Черкаського (Кам`янського) району Черкаської області в с. Райгород. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

8. Про внесення змін до рішення сільської ради від 16.11.2018 р. № 12 - 

13/VІІ «Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо 

відведення у власність земельної ділянки гр. Кучер Л.Д., Величко А.О.,                 

Журбі М.В.». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в постійне 

користування земельної ділянки площею 0,0427 га кадастровий номер 

7121886000:01:001:0146. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

10. 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. 

11. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам. 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

Різне. 

          ІІІ. Доручити спеціалісту виконавчого апарату сільської ради                        

Т.О. МОШНЯГУЛ повідомити депутатів сільської ради про скликання десятої 

позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

ІV. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                         Тарас ПЛУЖНИК 

 


