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Черкаського району Черкаської області 

 

 

 

П Р О Т О К О Л   

 

 

15.12.2022                                         Михайлівка                                                 № 29 

 

пленарного засідання 

 

двадцять сьомої позачергової сесії сільської ради VІІІ скликання 

 

 

Актовий зал Михайлівського Будинку культури 

 

14 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; 

 

- староста Ревівського старостинського округу - КОРЕЦЬКА Наталія Павлівна; 

 

- заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів - БОРДЮГ 

Олег Олександрович; 

 

- 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 юридичного відділу виконкому сільської ради - ДЯЧЕНКО 

Мирослава Вікторівна; 

 

- начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та 

господарської діяльності виконкому сільської ради - СОБОЛЕНКО Наталія 

Михайлівна; 

 

- головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку, звітності, економічного 

розвитку та господарської діяльності виконкому сільської ради - ВАКУЛЕНКО 

Надія Іванівна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пленарне засідання двадцять сьомої 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 

сьомої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання 

приймають участь 14 депутатів. У відповідності з пунктом 12 статті 46 Закону 

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

Двадцять сьому 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: 
 

Шановні депутати! 

 

На пленарному засіданні сесії сільської ради відсутні члени Лічильної 

комісії Терешко В.П., Удод І.В., Шевчук Л.І. Пропоную внести зміни до 

Лічильної комісії та включити до її складу на період проведення двадцять сьомої 

позачергової сесії сільської ради депутата сільської ради Градіновича Федора 

Григоровича та затвердити Лічильну комісію у складі: 

 

- Шкворець Наталія Володимирівна; 

- Джулай Григорій Миколайович; 

- Градінович Федір Григорович. 

 

Ставлю на голосування дану пропозицію. 

 

Голосували: 

 

за - 12, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 3. 

 

          Дякую, приймається. 

 
 



Сільський голова: 

 

На розгляд двадцять сьомої позачергової сесії Михайлівської сільської 

ради VІІІ скликання пропонується наступний порядок денний: 

 

Порядок денний: 

 

1. 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. 

2. Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 2023 

рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

3. Про Програму соціально - економічного розвитку Михайлівської 

сільської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

4. Про Програму благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного 

стану в населених пунктах Михайлівської сільської територіальної громади на 

2023 рік. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

5. Про Програму організації та фінансування громадських робіт на 2023 

рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

6. Про Програму фінансової підтримки та розвитку Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги» 

Кам`янської міської ради на 2023 - 2025 роки. 

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, спорту, 

сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської ради. 

7. Про затвердження штатного розпису апарату, виконавчих органів, 

комунальних закладів та установ Михайлівської сільської ради на 2023 рік. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

8. Про затвердження Положення про преміювання, встановлення надбавок 

до заробітної плати працівникам Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 



9. Про встановлення надбавки, премії, матеріальної допомоги 

Михайлівському сільському голові на 2023 рік. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

10. Про надання дозволу на позику легкового автомобіля для використання 

сільським головою та виконавчим комітетом сільської ради у службових цілях з 

компенсацією витрат на його використання. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

11. Про продовження терміну дії програм, затверджених Михайлівською 

сільською радою.  

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, спорту, 

сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської ради. 

12. Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти 

та дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти Михайлівської сільської ради 

у 2023 році. 

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, спорту, 

сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської ради. 

13. Про затвердження рішення виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради від 18.11.2022 № 284 «Про прийняття в комунальну власність 

Михайлівської сільської територіальної громади транспортного засобу». 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

14. Про внесення змін до функціональних обов’язків керуючої справами 

(секретаря) виконавчого комітету Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Дяченко Мирослава Вікторівна - начальник юридичного відділу 

виконкому сільської ради. 

15. Про покладання обов’язків щодо вчинення нотаріальних дій та ведення 

погосподарського обліку. 

Доповідає Дяченко Мирослава Вікторівна - начальник юридичного відділу 

виконкому сільської ради. 

16. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів Михайлівської сільської ради на 2023 рік. 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

17. Про затвердження Плану-графіку щодо проведення заходів з 

відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Михайлівською 

сільською радою на 2023 рік. 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 



18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

виділення у власність громадянці Перекопній Л. Г. земельної ділянки (паю).  

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

19. Про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок та передачу громадянам у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

20. Про надання гр. Завертайлу В. В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 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. 

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

7121883000:01:001:0124 від 27 серпня 2013 р.  

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу земельних 

відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

23. Про затвердження розпорядження сільського голови від 14.12.2022                          

№ 44 - р/02 - 07 «Про передачу паливно-мастильних матеріалів з комунальної 

власності у державну власність». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 
 

Сільський голова: 

 

Ставлю на голосування про затвердження порядку денного за основу. 

 

Голосували: 

 

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

 

Дякую, порядок денний приймається за основу. 

 



У кого є зміни, доповнення до порядку денного? 

Є. 

 

Слово надається депутату сільської ради ДМИТРЕНКУ В.П. - голова 

постійної комісії сільської ради з питань комунальної власності, земельних 

відносин, охорони навколишнього природного середовища, будівництва та 

архітектури. 

Шановні депутати! Постійна комісія сільської ради з питань комунальної 

власності, земельних відносин, охорони навколишнього природного 

середовища, будівництва та архітектури, розглянувши питання «Про надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для ведення городництва» рекомендує направити його на 

доопрацювання. Пропоную зняти з розгляду двадцять друге питання порядку 

денного «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва» як таке, що 

потребує додаткового вивчення.  

Дякую. 

 

Сільський голова: 

 

Ставлю на голосування дану пропозицію. 

 

Голосували: 

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

Приймається. 

 

У кого є ще зміни, доповнення до порядку денного? 

Немає. 

 

Ставлю на голосування про затвердження порядку денного в цілому з 

урахуванням змін. 

 

Голосували: 

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

 

Порядок денний приймається. 

 

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

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

2022 рік». 

2. Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 2023 

рік. 

3. Про Програму соціально - економічного розвитку Михайлівської 

сільської територіальної громади на 2023 рік. 



4. Про Програму благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного 

стану в населених пунктах Михайлівської сільської територіальної громади на 

2023 рік. 

5. Про Програму організації та фінансування громадських робіт на 2023 

рік. 

6. Про Програму фінансової підтримки та розвитку Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги» 

Кам`янської міської ради на 2023 - 2025 роки. 

7. Про затвердження штатного розпису апарату, виконавчих органів, 

комунальних закладів та установ Михайлівської сільської ради на 2023 рік. 

8. Про затвердження Положення про преміювання, встановлення надбавок 

до заробітної плати працівникам Михайлівської сільської ради. 

9. Про встановлення надбавки, премії, матеріальної допомоги 

Михайлівському сільському голові на 2023 рік. 

10. Про надання дозволу на позику легкового автомобіля для використання 

сільським головою та виконавчим комітетом сільської ради у службових цілях з 

компенсацією витрат на його використання. 

11. Про продовження терміну дії програм, затверджених Михайлівською 

сільською радою.  

12. Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти 

та дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти Михайлівської сільської ради 

у 2023 році. 

13. Про затвердження рішення виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради від 18.11.2022 № 284 «Про прийняття в комунальну власність 

Михайлівської сільської територіальної громади транспортного засобу». 

14. Про внесення змін до функціональних обов’язків керуючої справами 

(секретаря) виконавчого комітету Михайлівської сільської ради. 

15. Про покладання обов’язків щодо вчинення нотаріальних дій та ведення 

погосподарського обліку. 

16. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів Михайлівської сільської ради на 2023 рік. 

17. Про затвердження Плану-графіку щодо проведення заходів з 

відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Михайлівською 

сільською радою на 2023 рік. 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

виділення у власність громадянці Перекопній Л. Г. земельної ділянки (паю).  

19. Про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок та передачу громадянам у власність 

земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

20. Про надання гр. Завертайлу В. В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки з метою передачі її в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 



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

7121883000:01:001:0124 від 27 серпня 2013 р.  

22. Про затвердження розпорядження сільського голови від 14.12.2022                          

№ 44 - р/02 - 07 «Про передачу паливно-мастильних матеріалів з комунальної 

власності у державну власність». 

 

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. 

 

Ставлю на голосування про затвердження регламенту роботи сесії. 

 

Голосували: 

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

 

Регламент роботи сесії приймається. 

 

 

          Переходимо до розгляду питань порядку денного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. 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 - 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 

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

          Вирішили: Рішення сільської ради від 15.12.2022 № 27 - 1/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. 

2. Слухали: Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади 

на 2023 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 - 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 бюджет Михайлівської 

сільської територіальної громади на 2023 рік» - 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 15.12.2022 № 27 - 2/VІІІ «Про 

бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 2023 рік» 

приймається, додається. 

3. Слухали: Про Програму соціально - економічного розвитку 

Михайлівської сільської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст 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 - 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 Програму соціально - 

економічного розвитку Михайлівської сільської територіальної громади на 2023 

рік» - 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 15.12.2022 № 27 - 3/VІІІ «Про 

Програму соціально - економічного розвитку Михайлівської сільської 

територіальної громади на 2023 рік» приймається, додається. 

4. Слухали: Про Програму благоустрою, озеленення та поліпшення 

екологічного стану в населених пунктах Михайлівської сільської територіальної 

громади на 2023 рік. 

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 Програму 

благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного стану в населених пунктах 

Михайлівської сільської територіальної громади на 2023 рік» - 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 15.12.2022 № 27 - 4/VІІІ «Про 

Програму благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного стану в 

населених пунктах Михайлівської сільської територіальної громади на 2023 рік» 

приймається, додається. 

5. Слухали: Про Програму організації та фінансування громадських 

робіт на 2023 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 - 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 Програму організації 

та фінансування громадських робіт на 2023 рік» - 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 15.12.2022 № 27 - 5/VІІІ «Про 

Програму організації та фінансування громадських робіт на 2023 рік» 

приймається, додається. 

6. Слухали: Про Програму фінансової підтримки та розвитку 

Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико - 

санітарної допомоги» Кам`янської міської ради на 2023 - 2025 роки. 

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, спорту, 

сім`ї, культури та охорони здоров`я 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 Програму фінансової 

підтримки та розвитку Комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико - санітарної допомоги» Кам`янської міської ради на 2023 - 

2025 роки» - 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 15.12.2022 № 27 - 6/VІІІ «Про 

Програму фінансової підтримки та розвитку Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги» Кам`янської 

міської ради на 2023 - 2025 роки» приймається, додається. 

7. Слухали: Про затвердження штатного розпису апарату, виконавчих 

органів, комунальних закладів та установ Михайлівської сільської ради на 2023 

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 - 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 затвердження 

штатного розпису апарату, виконавчих органів, комунальних закладів та установ 

Михайлівської сільської ради на 2023 рік» - 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 15.12.2022 № 27 - 7/VІІІ «Про 

затвердження штатного розпису апарату, виконавчих органів, комунальних 

закладів та установ Михайлівської сільської ради на 2023 рік» приймається, 

додається. 

8. Слухали: Про затвердження Положення про преміювання, 

встановлення надбавок до заробітної плати працівникам 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 - 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 затвердження 

Положення про преміювання, встановлення надбавок до заробітної плати 

працівникам Михайлівської сільської ради» - 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 15.12.2022 № 27 - 8/VІІІ «Про 

затвердження Положення про преміювання, встановлення надбавок до 



заробітної плати працівникам Михайлівської сільської ради» приймається, 

додається. 

 

ВИСТУПИВ ПЛУЖНИК Т.А., сільський голова заявив про наявність 

конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про встановлення надбавки, 

премії, матеріальної допомоги Михайлівському сільському голові на 2023 рік» 

та усунення його, як сільського голови, від вчинення дій в умовах конфлікту 

інтересів. Участі при прийнятті рішення, обговоренні і голосуванні з цього 

питання не приймає. 

Вчинення дій при розгляді питання «Про встановлення надбавки, премії, 

матеріальної допомоги Михайлівському сільському голові на 2023 рік» 

покладено на секретаря сільської ради Луценко Н.А. 

9. Слухали: Про встановлення надбавки, премії, матеріальної допомоги 

Михайлівському сільському голові на 2023 рік. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

Секретар сільської ради Луценко Н.А.: 

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 - 1. 

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 встановлення 

надбавки, премії, матеріальної допомоги Михайлівському сільському голові на 

2023 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 - 1. 

          Вирішили: Рішення сільської ради від 15.12.2022 № 27 - 9/VІІІ «Про 

встановлення надбавки, премії, матеріальної допомоги Михайлівському 

сільському голові на 2023 рік» приймається, додається. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

ПЛУЖНИК Т.А., сільський голова, заявив про наявність конфлікту 

інтересів під час розгляду питання «Про надання дозволу на позику легкового 

автомобіля для використання сільським головою та виконавчим комітетом 

сільської ради у службових цілях з компенсацією витрат на його використання» 



та усунення його, як сільського голови, від вчинення дій в умовах конфлікту 

інтересів. Участі при прийнятті рішення, обговоренні і голосуванні з цього 

питання не приймає. 

ВІЛЬГУРСЬКИЙ В.М., депутат сільської ради заявив про наявність 

конфлікту інтересів під час розгляду питання «Про надання дозволу на позику 

легкового автомобіля для використання сільським головою та виконавчим 

комітетом сільської ради у службових цілях з компенсацією витрат на його 

використання» та усунення від обговорення і голосування з цього питання. 

 

10. Слухали: Про надання дозволу на позику легкового автомобіля для 

використання сільським головою та виконавчим комітетом сільської ради у 

службових цілях з компенсацією витрат на його використання. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

Пропозицій з цього питання не надходило. 

(Зачитується проєкт рішення). 

          Голосували за основу: 

    за - 13, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2. 

Голова лічильної комісії Шкворець Наталію Володимирівну проводить 

поіменне голосування про проєкт рішення «Про надання дозволу на позику 

легкового автомобіля для використання сільським головою та виконавчим 

комітетом сільської ради у службових цілях з компенсацією витрат на його 

використання» - в цілому. 

          Голосували: 

    за - 13, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 2. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 15.12.2022 № 27 - 10/VІІІ «Про 

надання дозволу на позику легкового автомобіля для використання сільським 

головою та виконавчим комітетом сільської ради у службових цілях з 

компенсацією витрат на його використання» приймається, додається. 

11. Слухали: Про продовження терміну дії програм, затверджених 

Михайлівською сільською радою.  

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, спорту, 

сім`ї, культури та охорони здоров`я 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 продовження терміну 

дії програм, затверджених Михайлівською сільською радою» - 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 15.12.2022 № 27 - 11/VІІІ «Про 

продовження терміну дії програм, затверджених Михайлівською сільською 

радою» приймається, додається. 

12. Слухали: Про організацію харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти та дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти 

Михайлівської сільської ради у 2023 році. 

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, спорту, 

сім`ї, культури та охорони здоров`я 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 організацію 

харчування учнів закладів загальної середньої освіти та дітей, які відвідують 

заклади дошкільної освіти Михайлівської сільської ради у 2023 році» - 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 15.12.2022 № 27 - 12/VІІІ «Про 

організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та дітей, які 

відвідують заклади дошкільної освіти Михайлівської сільської ради у 2023 році» 

приймається, додається. 

13. Слухали: Про затвердження рішення виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради від 18.11.2022 № 284 «Про прийняття в 

комунальну власність Михайлівської сільської територіальної громади 

транспортного засобу». 

 



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 - 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 затвердження рішення 

виконавчого комітету Михайлівської сільської ради від 18.11.2022 № 284 «Про 

прийняття в комунальну власність Михайлівської сільської територіальної 

громади транспортного засобу» - 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 15.12.2022 № 27 - 13/VІІІ «Про 

затвердження рішення виконавчого комітету Михайлівської сільської ради від 

18.11.2022 № 284 «Про прийняття в комунальну власність Михайлівської 

сільської територіальної громади транспортного засобу» приймається, 

додається. 

14. Слухали: Про внесення змін до функціональних обов’язків керуючої 

справами (секретаря) виконавчого комітету Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Дяченко Мирослава Вікторівна - начальник юридичного відділу 

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 

функціональних обов’язків керуючої справами (секретаря) виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради» - 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 15.12.2022 № 27 - 14/VІІІ «Про 

внесення змін до функціональних обов’язків керуючої справами (секретаря) 

виконавчого комітету Михайлівської сільської ради» приймається, додається. 

15. Слухали: Про покладання обов’язків щодо вчинення нотаріальних дій 

та ведення погосподарського обліку. 

Доповідає Дяченко Мирослава Вікторівна - начальник юридичного відділу 

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 покладання обов’язків 

щодо вчинення нотаріальних дій та ведення погосподарського обліку» - 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 15.12.2022 № 27 - 15/VІІІ «Про 

покладання обов’язків щодо вчинення нотаріальних дій та ведення 

погосподарського обліку» приймається, додається. 

16. Слухали: Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів Михайлівської сільської ради на 2023 рік. 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст 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 - 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 затвердження Плану 

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Михайлівської сільської 

ради на 2023 рік» - 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 15.12.2022 № 27 - 16/VІІІ «Про 

затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів 

Михайлівської сільської ради на 2023 рік» приймається, додається. 

17. Слухали: Про затвердження Плану-графіку щодо проведення заходів з 

відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Михайлівською 

сільською радою на 2023 рік. 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст 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 - 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 затвердження Плану-

графіку щодо проведення заходів з відстеження результативності прийнятих 

регуляторних актів Михайлівською сільською радою на 2023 рік» - 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 15.12.2022 № 27 - 17/VІІІ «Про 

затвердження Плану-графіку щодо проведення заходів з відстеження 

результативності прийнятих регуляторних актів Михайлівською сільською 

радою на 2023 рік» приймається, додається. 

18. Слухали: Про затвердження технічної документації із землеустрою 

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

та виділення у власність громадянці Перекопній Л. Г. земельної ділянки (паю).  

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 затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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

Перекопній Л. Г. земельної ділянки (паю)» - 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 15.12.2022 № 27 - 18/VІІІ «Про 

затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

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

власність громадянці Перекопній Л. Г. земельної ділянки (паю)» приймається, 

додається. 

19. Слухали: Про затвердження документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок та передачу громадянам у 

власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

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 затвердження 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних 

ділянок та передачу громадянам у власність земельних ділянок для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка)» - 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 15.12.2022 № 27 - 19/VІІІ «Про 

затвердження документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельних ділянок та передачу громадянам у власність земельних ділянок 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка)» приймається, додається. 

20. Слухали: Про надання гр. Завертайлу В. В. дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

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 - 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. Завертайлу В. В. дозволу на розроблення технічної документації із 



землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 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 - 15, проти - 0, утримались - 0, не голосували - 0. 

Вирішили: Рішення сільської ради від 15.12.2022 № 27 - 20/VІІІ «Про 

надання гр. Завертайлу В. В. дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки з метою 

передачі її в оренду для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва» приймається, додається. 

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

номером 7121883000:01:001:0124 від 27 серпня 2013 р.  

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 7121883000:01:001:0124 від 27 

серпня 2013 р.» - 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 15.12.2022 № 27 - 21/VІІІ «Про 

внесення змін до договору оренди землі з кадастровим номером 

7121883000:01:001:0124 від 27 серпня 2013 р.» приймається, додається. 

22. Слухали: Про затвердження розпорядження сільського голови від 

14.12.2022 № 44 - р/02 - 07 «Про передачу паливно-мастильних матеріалів з 

комунальної власності у державну власність». 

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 - 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 затвердження 

розпорядження сільського голови від 14.12.2022 № 44 - р/02 - 07 «Про передачу 

паливно-мастильних матеріалів з комунальної власності у державну власність» - 

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 15.12.2022 № 27 - 22/VІІІ «Про 

затвердження розпорядження сільського голови від 14.12.2022 № 44 - р/02 - 07 

«Про передачу паливно-мастильних матеріалів з комунальної власності у 

державну власність» приймається, додається. 

 

В кінці роботи сесії: 

 

Сільський голова: 

Шановні депутати! 

Всі питання, які вносилися на розгляд двадцять сьомої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання, розглянуто. 

В кого є зауваження до порядку ведення пленарного засідання сесії? 

Немає. 

Вноситься пропозиція про закриття двадцять сьомої позачергової сесії 

Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

Прошу голосувати. 

Голосували: 

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

Дякую, приймається. 

Двадцять сьому позачергову сесію Михайлівської сільської ради VІІІ 

скликання, оголошую закритою. 

 

Звучить Державний Гімн України. 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 


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

