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Черкаського району Черкаської області 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   

 

 

30.09.2022                                         Михайлівка                                                 № 27 

 

пленарного засідання 

 

двадцять п’ятої позачергової сесії сільської ради VІІІ скликання 

 

 

Актовий зал Михайлівського Будинку культури 

 

10 год. 00 хв. 

 

 

Сільський голова               - ПЛУЖНИК Тарас Анатолійович 

 

Секретар сільської ради    - ЛУЦЕНКО Наталія Андріївна 

 

 

Обрано депутатів до сільської ради             -  22  

 

 

Взяли участь у роботі сесії                            -  15 

(список реєстрації депутатів додається) 

 

Відсутні депутати на сесії                             -  7 

 

У голосуванні бере участь сільський голова. 

 

 

 

 

 

 

 



У роботі пленарного засідання беруть участь: 

 

- староста Райгородського старостинського округу - ЗЕЛЕНА Ірина 

Костянтинівна; 

 

- староста Ревівського старостинського округу - КОРЕЦЬКА Наталія Павлівна; 

 

- заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів - БОРДЮГ 

Олег Олександрович; 

 

- начальник відділу освіти, молоді, спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я 

виконкому сільської ради - ГЛАГОЛА Іван Іванович; 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та 

господарської діяльності виконкому сільської ради - СОБОЛЕНКО Наталія 

Михайлівна; 

 

- начальник відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради - БОЙЧЕНКО 

Людмила Володимирівна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пленарне засідання двадцять п’ятої позачергової сесії Михайлівської 

сільської ради VІІІ скликання відкриває сільський голова Т. А. ПЛУЖНИК. 

 

Сільський голова: 

 

Доброго дня, шановні депутати, запрошені! 

 

Поіменна реєстрація засвідчила, що у пленарному засіданні двадцять 

п’ятої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання 

приймають участь 15 депутатів. У відповідності з пунктом 12 статті 46 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія ради є повноважною.  

Двадцять п’яту позачергову сесію сільської ради VІІІ скликання оголошую 

відкритою. 

Звучить Державний Гімн України. 

 

Сільський голова: 

 

Прошу вшанувати хвилиною мовчання воїнів, які загинули, захищаючи 

територіальну цілісність та незалежність України, а також мирних громадян. 

Вічна пам’ять кожному, хто загинув за Україну.  

 
Хвилина мовчання. 

 

Сільський голова: 

 

Сьогодні в цьому залі присутні працівники освіти, ми вітаємо всіх освітян 

з професійним святом. 

Вже традиційно в першу неділю жовтня ми відзначаємо свято тих, кому 

особливо вдячні за мудрість і доброту, душевну теплоту і щедрість.  

Саме ви - педагоги, вчителі, вихователі, наставники терпляче і вміло 

відкриваєте дітям світ знань, навчаєте жити за принципом добра і совісті, 

допомагаєте знайти своє місце в житті. 

У цей святковий день висловлюємо вам сердечну вдячність за вашу 

натхненну, самовіддану  і невтомну працю, за великий талант і покликання сіяти 

мудрість і знання. 

Бажаємо вам, дорогі працівники освіти, відчуття повноти і неповторності 

життя, міцного здоров’я, миру, благополуччя, невичерпних творчих сил, 

натхнення, щастя, любові, оптимізму  і довгої людської пам’яті. 

А зараз дозвольте мені виконати почесну місію та вручити грамоти кращим 

працівникам (нагородження працівників освіти). 

 

Сільський голова: 

 

Продовжуємо засідання сесії сільської ради. 

 



На розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії Михайлівської сільської ради 

VІІІ скликання пропонується наступний порядок денний: 

 

Порядок денний: 

 

1. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через Центр надання адміністративних послуг Михайлівської сільської ради та 

віддалене робоче місце у с. Райгород. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова.  

2. Про затвердження рішення виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради від 01.09.2022 № 206 «Про внесення змін до штатних розписів 

закладів загальної середньої освіти Михайлівської сільської ради на 2022 рік». 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

3. Про внесення змін до штатних розписів установ, що знаходяться на 

утриманні Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

4. Про надання ТОВ «Олімп» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з метою 

передачі її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.  

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

5. Про зміну виду цільового призначення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

6. Про передачу ТОВ «Олімп» земельних ділянок в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

7. Про внесення змін у договори оренди землі, орендар - ТОВ СП 

«НІБУЛОН». 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

8. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо 

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

виділення у власність громадянам земельних ділянок (паїв). 



Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

9. Про затвердження рішення виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради від 01.09.2022 № 213 «Про передачу майна з балансу виконавчого 

комітету сільської ради на баланс Комунального підприємства «Жаботин - 

Благоустрій». 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 
 

Порядок денний ставиться на затвердження. 

Приймається одноголосно. 

 

Сільський голова: 

 

Шановні депутати! 

 

Необхідно затвердити регламент роботи сесії: 

 

для доповідей з питань порядку денного                               -  до 20 хв. 

для виступів                                                                               -  до 05 хв. 

для довідок і зауважень                                                            -  до 02 хв. 

 

          Перерву робити через кожні 2 години роботи сесії на 15 хвилин. 

 

Регламент роботи сесії ставиться на затвердження.  

Приймається одноголосно. 

 

Сільський голова: 

 

          Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через Центр надання адміністративних послуг Михайлівської сільської ради та 

віддалене робоче місце у с. Райгород. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова.  

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг Михайлівської сільської ради та віддалене робоче місце 

у с. Райгород» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 30.09.2022 № 25 - 1/VІІІ «Про 

затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг Михайлівської сільської ради та віддалене 

робоче місце у с. Райгород» приймається, додається. 

2. Слухали: Про затвердження рішення виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради від 01.09.2022 № 206 «Про внесення змін до 

штатних розписів закладів загальної середньої освіти Михайлівської сільської 

ради на 2022 рік». 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 



Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження рішення 

виконавчого комітету Михайлівської сільської ради від 01.09.2022 № 206 «Про 

внесення змін до штатних розписів закладів загальної середньої освіти 

Михайлівської сільської ради на 2022 рік» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 30.09.2022 № 25 - 2/VІІІ «Про 

затвердження рішення виконавчого комітету Михайлівської сільської ради від 

01.09.2022 № 206 «Про внесення змін до штатних розписів закладів загальної 

середньої освіти Михайлівської сільської ради на 2022 рік» приймається, 

додається. 

3. Слухали: Про внесення змін до штатних розписів установ, що 

знаходяться на утриманні Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін до 

штатних розписів установ, що знаходяться на утриманні Михайлівської сільської 

ради» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 30.09.2022 № 25 - 3/VІІІ «Про 

внесення змін до штатних розписів установ, що знаходяться на утриманні 

Михайлівської сільської ради» приймається, додається. 



4. Слухали: Про надання ТОВ «Олімп» дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з метою 

передачі її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.  

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання ТОВ «Олімп» 

дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земельної ділянки з метою передачі її в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 30.09.2022 № 25 - 4/VІІІ «Про 

надання ТОВ «Олімп» дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з метою передачі її в оренду 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва» приймається, 

додається. 

5. Слухали: Про зміну виду цільового призначення земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 



Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про зміну виду цільового 

призначення земельних ділянок сільськогосподарського призначення» - в 

цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 30.09.2022 № 25 - 5/VІІІ «Про зміну 

виду цільового призначення земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення» приймається, додається. 

6. Слухали: Про передачу ТОВ «Олімп» земельних ділянок в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про передачу ТОВ 

«Олімп» земельних ділянок в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 30.09.2022 № 25 - 6/VІІІ «Про 

передачу ТОВ «Олімп» земельних ділянок в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва» приймається, додається. 

7. Слухали: Про внесення змін у договори оренди землі, орендар - ТОВ 

СП «НІБУЛОН». 



Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про внесення змін у 

договори оренди землі, орендар - ТОВ СП «НІБУЛОН» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 30.09.2022 № 25 - 7/VІІІ «Про 

внесення змін у договори оренди землі, орендар - ТОВ СП «НІБУЛОН» 

приймається, додається. 

8. Слухали: Про затвердження технічних документацій із землеустрою 

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

та виділення у власність громадянам земельних ділянок (паїв). 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження 

технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 



земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділення у власність громадянам 

земельних ділянок (паїв)» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 30.09.2022 № 25 - 8/VІІІ «Про 

затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та виділення у 

власність громадянам земельних ділянок (паїв)» приймається, додається. 

9. Слухали: Про затвердження рішення виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради від 01.09.2022 № 213 «Про передачу майна з 

балансу виконавчого комітету сільської ради на баланс Комунального 

підприємства «Жаботин - Благоустрій». 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Нам необхідно прийняти рішення з цього питання порядку денного. 

(Зачитується проєкт рішення). 

Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Прошу голосувати. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається за основу. 

Чи є доповнення до проєкту рішення з цього питання? 

Немає. 

Прошу голову лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну 

провести поіменне голосування про проєкт рішення «Про затвердження рішення 

виконавчого комітету Михайлівської сільської ради від 01.09.2022 № 213 «Про 

передачу майна з балансу виконавчого комітету сільської ради на баланс 

Комунального підприємства «Жаботин - Благоустрій» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 30.09.2022 № 25 - 9/VІІІ «Про 

затвердження рішення виконавчого комітету Михайлівської сільської ради від 

01.09.2022 № 213 «Про передачу майна з балансу виконавчого комітету сільської 

ради на баланс Комунального підприємства «Жаботин - Благоустрій» 

приймається, додається. 

 



В кінці роботи сесії: 

 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Всі питання, які вносилися на розгляд двадцять п’ятої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, розглянуто. 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття двадцять п’ятої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

Прошу голосувати. 

Голосували: 

за - 16, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається. 

Двадцять п’яту позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання, оголошую закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 

 

 


	Пленарне засідання двадцять п’ятої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання відкриває сільський голова Т. А. ПЛУЖНИК.

