
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

25.01.2023                                       Михайлівка                                  № 2 - р/02-05 

 

 

Про скликання двадцять восьмої 

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 восьму позачергову сесію Михайлівської сільської 

ради VІІІ скликання 31 січня 2023 року о 10.00 годині в приміщенні 

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

вул. Героїв Майдану,27. 

ІІ. Включити до порядку денного наступні питання: 

1. Про звіт про виконання бюджету Михайлівської сільської 

територіальної громади за 2022 рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 15.12.2022 р.                             

№ 27 - 2/VIII «Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 

2023 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

3. Про внесення доповнень до місцевої Програми «Турбота» на 2021-2025 

роки». 

Доповідає Скіцка Людмила Григорівна - начальник відділу соціального 

забезпечення виконкому сільської ради. 

4. Про укладання договірних відносин з надання послуг у сфері 

містобудування та архітектури на території Михайлівської сільської ради. 



Доповідає Безпала Світлана Володимирівна - начальник відділу Центр 

надання адміністративних послуг сільської ради. 

5. Про включення об’єкта до Переліку другого типу та надання в оренду 

майна комунальної власності. 

Доповідає Дяченко Мирослава Вікторівна - начальник юридичного відділу 

виконкому сільської ради. 

6. Про внесення змін до рішення сільської ради від 09.11.2022                                  

№ 26 - 5/VІІІ «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. 

7. Про включення до переліку земельних ділянок для підготовки лотів для 

продажу права оренди на них на земельних торгах та надання дозволу на 

розроблення документації із землеустрою з метою підготовки земельних торгів 

у формі електронного аукціону. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу 

земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

8. Про затвердження документації із землеустрою 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. 

9. Про вилучення земельної ділянки у Кожухара В. О. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу 

земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

10. Про надання громадянам дозволу на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок для городництва.  

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу 

земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

11. Про внесення змін до договорів оренди землі в умовах воєнного стану.  

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу 

земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

12. Про внесення змін до рішення сільської ради від 31.08.2021                              

№ 10-11/VIII «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

громадянам».  

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу 

земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 



13. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 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. 

14. Про план роботи Михайлівської сільської ради на ІІ квартал 2023 року. 

Доповідає Луценко Наталія Андріївна - секретар сільської ради. 

          ІІІ. Доручити спеціалісту виконавчого комітету сільської ради                        

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

восьмої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

ІV. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 


