
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

23.09.2022                                       Михайлівка                                  № 21 - р/02-05 

 

 

Про скликання двадцять п`ятої 

позачергової сесії Михайлівської 

сільської ради VІІІ скликання 

 

 

Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та частини четвертої 

статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту 

Михайлівської сільської ради,  

 

З О Б О В ` Я З У Ю: 

 

І. Скликати двадцять п`яту позачергову сесію Михайлівської сільської 

ради VІІІ скликання 30 вересня 2022 року о 10.00 годині в приміщенні 

Михайлівського Будинку культури (актовий зал) за адресою: с. Михайлівка, 

вул. Героїв Майдану,27. 

ІІ. Включити до порядку денного наступні питання: 

1. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через Центр надання адміністративних послуг Михайлівської сільської ради та 

віддалене робоче місце у с. Райгород. 

Доповідає Безпала Світлана Володимирівна - начальник відділу Центр 

надання адміністративних послуг сільської ради.  

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. 

          ІІІ. Доручити спеціалісту виконавчого комітету сільської ради                        

Т.О. МОШНЯГУЛ повідомити депутатів сільської ради про скликання двадцять 

п`ятої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

ІV. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 


