
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Кам`янського району Черкаської області 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

15.12.2020                                         Михайлівка                                               № 2 
 

 

Про розподіл обов’язків між членами  

виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради 

 

Відповідно до статей 51, 52 та 59 Закону  України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні», рішення Михайлівської сільської ради від 

01.12.2020 № 1 - 9/VІІІ «Про утворення та затвердження персонального 

складу виконавчого комітету Михайлівської сільської ради», виконком 

Михайлівської сільської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити розподіл обов’язків між членами виконавчого комітету 

Михайлівської сільської ради, згідно з додатком.  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 

Михайлівського сільського голову Т. А. ПЛУЖНИКА. 

  

 

Сільський голова                                                                        Тарас ПЛУЖНИК 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого 

комітету Михайлівської 

сільської ради від 15.12.2020 

№ 2 

  

Розподіл обов’язків між членами виконавчого комітету  

Михайлівської  сільської ради 

  

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Виконує обов’язки 

1 

БАНДУРА 

Віктор Іванович  
Відповідає за виконання повноважень 

виконавчого комітету сільської ради з 

питань земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища та 

здійснює контроль за виконанням рішень 

виконкому з цих питань 
 

2 

ДЖУЛАЙ 

Микола Іванович  
Відповідає за виконання повноважень 

виконавчого комітету сільської ради з 

питань соціально-економічного і 

культурного розвитку, планування та 

обліку, з питань бюджету, фінансів і цін та 

здійснює контроль за виконанням рішень 

виконкому з цих питань 
 

3 

КОСЕНКО 

Іван Іванович 
Відповідає за виконання повноважень 

виконавчого комітету сільської ради з 

питань зовнішньоекономічної діяльності та 

здійснює контроль за виконанням рішень 

виконкому з цих питань 
 

4 

ПРОКОПЕНКО 

Олександр Віталійович  
Відповідає за виконання повноважень 

виконавчого комітету сільської ради з 

питань освіти, охорони здоров'я, культури, 

фізкультури і спорту, соціального захисту 

населення та здійснює контроль за 

виконанням рішень виконкому з цих питань 

5 

ПУХИР 

Віталій Володимирович 
Відповідає за виконання повноважень 

виконавчого комітету сільської ради з 

питань управління комунальною власністю, 



адміністративно-територіального устрою, 

реєстрації місця проживання фізичних осіб 

та здійснює контроль за виконанням рішень 

виконкому з цих питань 

6 

РЕПАЛО 

Володимир 

Володимирович  

Відповідає за виконання повноважень 

виконавчого комітету сільської ради з 

питань оборонної роботи, забезпечення 

законності, правопорядку, охорони прав, 

свобод і законних інтересів громадян, 

надання безоплатної первинної правової 

допомоги та здійснює контроль за 

виконанням рішень виконкому з цих питань 
 

7 

УДАЛОВ 

Микола Сергійович 
Відповідає за виконання повноважень 

виконавчого комітету сільської ради з 

питань житлово-комунального 

господарства, побутового, торговельного 

обслуговування, громадського харчування, 

транспорту і зв'язку, будівництва та 

здійснює контроль за виконанням рішень 

виконкому з цих питань 
 

  

 

Керуюча справами (секретар) 

виконкому                                                                    Валентина ДАНІЛЕНКО 


