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П Р О Т О К О Л   

 

 

09.11.2022                                         Михайлівка                                                 № 28 

 

пленарного засідання 

 

двадцять шостої 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                            -  14 

(список реєстрації депутатів додається) 

 

Відсутні депутати на сесії                             -  8 

 

У голосуванні бере участь сільський голова. 

 

 

 

 

 

 

 



У роботі пленарного засідання беруть участь: 

 

 

- староста Жаботинського старостинського округу - ДАВИДЕНКО Юрій 

Олексійович; 

 

- староста Райгородського старостинського округу - ЗЕЛЕНА Ірина 

Костянтинівна; 

 

- заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів - БОРДЮГ 

Олег Олександрович; 

 

- заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів - ТРУНОВ 

Роман Михайлович; 

 

- начальник фінансового відділу сільської ради - БІЛИК Катерина Миколаївна; 

 

- начальник відділу земельних відносин, житлово - комунального господарства, 

архітектури та містобудування виконкому сільської ради - БОЙЧЕНКО 

Людмила Володимирівна. 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пленарне засідання двадцять шостої 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 

шостої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання 

приймають участь 13 депутатів. У відповідності з пунктом 12 статті 46 Закону 

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

Двадцять шосту 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 культури.  

Від щирого серця вітаю вас з професійним святом - Всеукраїнським 

днем працівників культури та майстрів народного мистецтва. 

Українська земля завжди була щедрою на таланти. Ваша майстерність 

та професіоналізм зберігають та збагачують українську культуру, а творчість 

аматорів засвідчує вірність рідному краю, краса якого втілюється в збереженні 

народних традицій та любові до народного мистецтва. 

Культура завжди об’єднує людей, які вкладають в неї душу, терпіння і 

самовіддану працю. Культура – це місія, яка несе добро та красу.  

Люди вашої професії особливі, бо талант дається не кожному. Щоб 

успішно працювати у сфері культури, потрібно щодня виявляти ініціативу і 

творчість, завойовувати серця людей.  

Шановні працівники культури, дякую за вашу працю! Саме ви вмієте 

повести за собою і дорослого, і дитину у світ прекрасного та відіграєте 

головну роль у збереженні духовної спадщини. 

Міцного вам здоров’я, сил та енергії для нових творчих звершень, хай 

над вами завжди сяє зірка людської вдячності! 
А зараз дозвольте мені виконати почесну місію та вручити грамоти кращим 

працівникам (нагородження працівників культури). 



За вагомий внесок у відродження та розвиток української національної 

культури й мистецтва, високу професійну майстерність та з нагоди 

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва 

відзначено: 

Почесною грамотою Черкаської обласної ради: 

- керівника народного аматорського духового оркестру Михайлівської 

територіальної громади Крупського Петра Антоновича; 

 

- директора сільського будинку культури села Райгород Михайлівської 

сільської ради Коваленко Галину Миколаївну; 

 

- директора сільського клубу села Флярківка Михайлівської сільської ради 

Джулая Григорія Миколайовича. 

 

Почесною грамотою управління культури та охорони культурної 

спадщини Черкаської обласної державної адміністрації: 

- директора будинку культури села Жаботин Михайлівської сільської ради 

Протасову Світлану Миколаївну; 

 

- завідуючу бібліотекою села Флярківка Михайлівської сільської ради 

Мартошенко Тамару Григорівну; 

 

- директора будинку культури села Ревівка Михайлівської сільської ради 

Захарову Катерину Іванівну. 

 

Грамотою Черкаської районної військової адміністрації відзначено 

завідуючу сільською бібліотекою села Ребедайлівка Михайлівської сільської 

ради Романчу Олену Тимофіївну. 

 

 

Сільський голова: 

 

Продовжуємо засідання сесії сільської ради. 

 

 

На розгляд двадцять шостої позачергової сесії Михайлівської сільської 

ради VІІІ скликання пропонується наступний порядок денний: 

 

Порядок денний: 

 

1. Про звіт про виконання бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади за 9 місяців 2022 року. 



Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2021 р.                             

№ 18 - 2/VIII «Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 

2022 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

3. Про затвердження рішення виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради від 25.10.2022 № 270 «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. 

4. Про скасування рішення сільської ради від 30.09.2022 № 25 - 3/VІІІ «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. 

5. Про надання згоди на передачу в оренду частини нежитлового 

приміщення. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

6. Про взяття на облік безхазяйного майна. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

7. Про внесення змін до договору оренди землі з кадастровим номером 

7121884000:01:001:0741 від 01.11.2013 року. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

8. Про надання гр. Перекопній Л. Г. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки (паю) в натурі на місцевості. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

9. Про передачу гр. Завертайлу В. В. земельної ділянки в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 



10. Про вилучення земельної ділянки у гр. Овсієнка Д. Д. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

11. Про розроблення детального плану території. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

12. Про виготовлення топографо - геодезичної основи для розроблення 

комплексного плану просторового розвитку території Михайлівської сільської 

територіальної громади Черкаського району Черкаської області. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

13. Про розроблення комплексного плану просторового розвитку території 

Михайлівської сільської територіальної громади Черкаського району Черкаської 

області. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування 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. 

 

          Засідання провести без перерви. 

 
Регламент роботи сесії ставиться на затвердження.  

 

Приймається одноголосно. 

 

Сільський голова: 

 

          Переходимо до розгляду питань порядку денного. 



1. Слухали:  Про звіт про виконання бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади за 9 місяців 2022 року. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

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 - 14, 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 звіт про виконання 

бюджету Михайлівської сільської територіальної громади за 9 місяців 2022 

року» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 09.11.2022 № 26 - 1/VІІІ «Про звіт 

про виконання бюджету Михайлівської сільської територіальної громади за 9 

місяців 2022 року» приймається, додається. 

2. Слухали: Про внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2021 р.                             

№ 18 - 2/VIII «Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 

2022 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

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 - 14, 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 



рішення сільської ради від 23.12.2021 р. № 18 - 2/VIII «Про бюджет 

Михайлівської сільської територіальної громади на 2022 рік» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 09.11.2022 № 26 - 2/VІІІ «Про 

внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2021 р. № 18 - 2/VIII «Про 

бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 2022 рік» 

приймається, додається. 

3. Слухали: Про затвердження рішення виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради від 25.10.2022 № 270 «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 - 14, 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 25.10.2022 № 270 «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 - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 09.11.2022 № 26 - 3/VІІІ «Про 

затвердження рішення виконавчого комітету Михайлівської сільської ради від 

25.10.2022 № 270 «Про передачу майна з балансу виконавчого комітету сільської 

ради на баланс Комунального підприємства «Жаботин - Благоустрій» 

приймається, додається. 



4. Слухали: Про скасування рішення сільської ради від 30.09.2022                     

№ 25 - 3/VІІІ «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 - 14, 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 скасування рішення 

сільської ради від 30.09.2022 № 25 - 3/VІІІ «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 - 14, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.11.2022 № 26 - 4/VІІІ «Про 

скасування 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. 

 

На засідання сесії прибув депутат Михайлівської сільської ради 

Євтушенко Г.В. 

 

5. Слухали: Про надання згоди на передачу в оренду частини нежитлового 

приміщення. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

ВИСТУПИВ МАТРОС О.В., депутат сільської ради запропонував вказати 

в проєкті рішення згідно чого встановлена ринкова вартість об’єкту оренди. 

Голосували одноголосно. 

Інших 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 - 15, 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 згоди на 

передачу в оренду частини нежитлового приміщення» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.11.2022 № 26 - 5/VІІІ «Про 

надання згоди на передачу в оренду частини нежитлового приміщення» 

приймається, додається. 

6. Слухали: Про взяття на облік безхазяйного майна. 

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 - 15, 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 взяття на облік 

безхазяйного майна» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.11.2022 № 26 - 6/VІІІ «Про взяття 

на облік безхазяйного майна» приймається, додається. 



7. Слухали: Про внесення змін до договору оренди землі з кадастровим 

номером 7121884000:01:001:0741 від 01.11.2013 року. 

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 - 15, 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 

договору оренди землі з кадастровим номером 7121884000:01:001:0741 від 

01.11.2013 року» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.11.2022 № 26 - 7/VІІІ «Про 

внесення змін до договору оренди землі з кадастровим номером 

7121884000:01:001:0741 від 01.11.2013 року» приймається, додається. 

8. Слухали: Про надання гр. Перекопній Л. Г. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки (паю) в натурі на місцевості. 

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 - 15, 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                                       

гр. Перекопній Л. Г. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) в 

натурі на місцевості» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.11.2022 № 26 - 8/VІІІ «Про 

надання гр. Перекопній Л. Г. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (паю) в 

натурі на місцевості» приймається, додається. 

9. Слухали: Про передачу гр. Завертайлу В. В. земельної ділянки 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 - 15, 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                            

гр. Завертайлу В. В. земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.11.2022 № 26 - 9/VІІІ «Про 

передачу гр. Завертайлу В. В. земельної ділянки в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва» приймається, додається. 

10. Слухали: Про вилучення земельної ділянки у гр. Овсієнка Д. Д. 



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 - 15, 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 вилучення земельної 

ділянки у гр. Овсієнка Д. Д.» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.11.2022 № 26 - 10/VІІІ «Про 

вилучення земельної ділянки у гр. Овсієнка Д. Д.» приймається, додається. 

11. Слухали: Про розроблення детального плану території. 

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 - 15, 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 розроблення 

детального плану території» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 



          Голосували: 

    за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.11.2022 № 26 - 11/VІІІ «Про 

розроблення детального плану території» приймається, додається. 

12. Слухали: Про виготовлення топографо - геодезичної основи для 

розроблення комплексного плану просторового розвитку території 

Михайлівської сільської територіальної громади Черкаського району Черкаської 

області. 

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 - 15, 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 виготовлення 

топографо - геодезичної основи для розроблення комплексного плану 

просторового розвитку території Михайлівської сільської територіальної 

громади Черкаського району Черкаської області» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.11.2022 № 26 - 12/VІІІ «Про 

виготовлення топографо - геодезичної основи для розроблення комплексного 

плану просторового розвитку території Михайлівської сільської територіальної 

громади Черкаського району Черкаської області» приймається, додається. 

13. Слухали: Про розроблення комплексного плану просторового 

розвитку території Михайлівської сільської територіальної громади Черкаського 

району Черкаської області. 

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 - 15, 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 розроблення 

комплексного плану просторового розвитку території Михайлівської сільської 

територіальної громади Черкаського району Черкаської області» - в цілому. 

Голосується. 

Прошу лічильну комісію підписати відомість та передати мені для 

оголошення результатів голосування. 

          Голосували: 

    за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 09.11.2022 № 26 - 13/VІІІ «Про 

розроблення комплексного плану просторового розвитку території 

Михайлівської сільської територіальної громади Черкаського району Черкаської 

області» приймається, додається. 

 

 

В кінці роботи сесії: 

 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Всі питання, які вносилися на розгляд двадцять шостої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, розглянуто. 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття двадцять шостої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

Прошу голосувати. 

Голосували: 

за - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Дякую, приймається. 

Двадцять шосту позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання, оголошую закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 


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

