
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

02.07.2021                                       Михайлівка                                 № 20 - р/02-05 

 

Про скликання восьмої 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 восьму позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання 09 липня 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 встановлення на території Михайлівської сільської 

територіальної громади ставок земельного податку. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

3. Про встановлення на території Михайлівської сільської 

територіальної громади ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

4. Про встановлення на території Михайлівської сільської 

територіальної громади ставок єдиного податку, збору за місця для паркування 

транспортних засобів, туристичного збору. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 



5. 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). 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

для передачі в оренду ТОВ «КОЛОС-08» (запроектованих під’їзних шляхів до 

земельних часток (паїв). 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

«ВАТ Компані», які розташовані на адміністративній території Михайлівської 

сільської ради, за межами с. Михайлівка. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

8. Про вилучення земельної ділянки. 

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 земельної 

ділянки комунальної власності у користування на умовах оренди 03.15 для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

громадянину Богуцькому Олександру Григоровичу. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 
10. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 

призначення земельної ділянки. 
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 земельної ділянки в приватну власність. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

13. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

встановлення меж населених пунктів села Жаботин, села Флярківка та с-ща 

Сокирне 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 надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

встановлення меж населеного пункту села Ребедайлівка 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. 

15. Про внесення змін до Договору оренди землі від 24.02.2014 року ПП 

«ВАТ Компані». 

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 11.03.2016 р.                     

№ 7 - 3/VІІ «Про внесення змін до рішення № 43 - 5/VІ від 20.10.2014 року». 

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 21.10.2020 р.                    

№ 36 - 12/VІІ «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок гр. Олексенко С.В., гр. Васильченко Г.М., гр. 

Марченко М.І., гр. Кодолі П.Д., гр. Олексенко В.О.». 

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) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва (земельний пай) громадянам Реці Володимиру Сергійовичу та 

Реці Інні Сергіївні. 

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 приватну власність учаснику бойових дій 

АТО/ООС Олексенку Василю Олександровичу. 



Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

20. Про розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки під польовий шлях для доступу до присадибних ділянок  громадян в 

районі адресного господарства вул. Шевченка, 137, с. Михайлівка. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

Різне. 

          ІІІ. Доручити діловоду виконавчого апарату сільської ради                        

Н.В. БЕЗВЕРХІЙ повідомити депутатів сільської ради про скликання восьмої 

позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

ІV. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                         Тарас ПЛУЖНИК 

 


