
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

16.06.2021                                       Михайлівка                                 № 17 - р/02-05 

 

Про скликання сьомої позачергової  

сесії Михайлівської сільської ради  

VІІІ скликання 

 

          Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та статті 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Михайлівської 

сільської ради: 

І. Скликати сьому позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання 18 червня 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 затвердження Бюджетного регламенту Михайлівської сільської 

ради. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

3. Про затвердження Порядку встановлення розмірів орендної плати за 

земельні ділянки Михайлівської сільської територіальної громади. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

4. Про встановлення ставок на транспортний податок на території 

Михайлівської сільської територіальної громади. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

5. Про внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020                                

№ 1 - 14/VІІІ «Про надання дозволу на позику легкового автомобіля для 



використання сільським головою для службових цілей та компенсацію витрат 

на його використання». 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

6. Про внесення змін до Програми здійснення землеустрою на території 

Михайлівської сільської ради на 2021 рік. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

7. Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення в оренду 

терміном на 49 років ТОВ «Олімп» земельної ділянки площею 1,9000 га, для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (код КВ ЦПЗ – секція 

А, підрозділ – 01.01), розташованої на адміністративній території 

Михайлівської сільської ради, за межами с. Пляківка. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

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. 

12. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення в постійне користування земельної ділянки РЕЛІГІЙНІЙ 

ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЯ ПОКРОВИ ПРЕСВЯТОЇ 



БОГОРОДИЦІ ЧЕРКАСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ С. ЯРОВЕ». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

13. Про проведення нормативної грошової оцінки земель с. Ревівка,                       

с. Пляківка Михайлівської сільської ради Черкаського (Кам`янського) району 

Черкаської області. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

14. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки для городництва (код КВ ЦПЗ – секція А, підрозділ- 01.07). 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянину Бику О.М.  

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

16. Про надання дозволу ТОВ «Олімп» на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки орієнтовною 

площею 0,1345 га. 

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, для продажу прав на них на земельних торгах у формі аукціону, 

загальною площею 4,5000 га, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (код КВЦПЗ - секція А, підрозділ - 01.01). 

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 технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) громадянину Ромашині П.М. у власність. 

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 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. 

20. 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. 

21. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду.  

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

22. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

площею 20,0850 га, ТОВ «Олімп», 10.07 - для рибогосподарських потреб, 

кадастровий номер: 7121884000:01:001:0197. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

23. Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.04.2021 р.                             

№ 5 - 21/VІІІ «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. 

24. Про внесення змін до Договору оренди землі від 08.02.2019 року 

Середи Володимира Івановича. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

25. Про внесення змін до Договору оренди землі від 24.07.2018 року 

Сидорука Олександра Петровича. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

Різне. 

          ІІІ. Доручити головному спеціалісту виконавчого апарату сільської ради                        

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

позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

ІV. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                         Тарас ПЛУЖНИК 

 


