
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

28.07.2021                                       Михайлівка                                 № 22 - р/02-05 

 

 

Про скликання дев`ятої 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 дев`яту сесію Михайлівської сільської ради VІІІ скликання 

06 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 звіт про виконання бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади за І півріччя 2021 року. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

2. 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. 

3. Про надання згоди на прийняття з державної до комунальної власності 

територіальної громади індивідуально визначеного майна. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

4. Про надання згоди на передачу в оренду частини нежитлового 

приміщення. 

Доповідає Кулинич Зінаїда Михайлівна - провідний спеціаліст відділу 

освіти, молоді, спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому 

сільської ради.  

5. Про надання згоди на відкриття та збереження мережі класів з 

чисельністю учнів 4 особи в закладі загальної середньої освіти. 



Доповідає Кулинич Зінаїда Михайлівна - провідний спеціаліст відділу 

освіти, молоді, спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому 

сільської ради.  

6. Про затвердження Договору про відповідальне зберігання.  

Доповідає Дяченко Мирослава Вікторівна - провідний спеціаліст 

юридичного відділу виконкому сільської ради.  

7. Про внесення змін та доповнень до цільової Програми «Призовна 

дільниця» на 2021 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

8. 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). 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

9. 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. 

10. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельний пай).  

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 
11. Про вилучення земельної ділянки. 

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 внесення змін до Договору оренди землі від 11.11.2020 року, з 

кадастровим номером 71218843000:01:001:0175, укладеного з громадянином 

Ткаченко Андрієм Михайловичем. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 



архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

14. Про внесення змін до Договору оренди землі від 11.11.2020 року, з 

кадастровим номером 71218843000:01:001:0177, укладеного з громадянином 

Ткаченко Андрієм Михайловичем. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

15. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в довгострокову оренду для будівництва та 

обслуговування інших будівель громадської забудови гр. Солодовніковій 

Наталії Олександрівні. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

16. Про внесення змін до Договору оренди землі від 22.08.2011 року , 

укладеного з ДСП «Агрокомплекс». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

17. Про затвердження проекту із 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. 

18. Про дострокове розірвання Договору оренди землі від 26.12.2011 

року, укладеного з ДСП «Агрокомплекс». 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії 

відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради. 

19. Про план роботи Михайлівської сільської ради на ІV квартал 2021 

року. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Різне. 

          ІІІ. Доручити спеціалісту виконавчого апарату сільської ради                        

Т.О. МОШНЯГУЛ повідомити депутатів сільської ради про скликання 

дев`ятої сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

ІV. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                         Тарас ПЛУЖНИК 

 


