
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

18.05.2020                                       Михайлівка                                 № 21 - р/02-
05

Про скликання тридцятої позачергової 
сесії сільської ради сьомого скликання

          Відповідно до пункту 8 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»:
          І. Скликати тридцяту позачергову сесію сільської ради VІІ скликання 
26 травня 2020 року о 10.00 годині в актовому залі будинку культури з таким 
порядком денним:

1. Про затвердження Концепції розвитку адміністративних послуг у 
Михайлівській сільській раді на 2020-2023 рр.
          Доповідає Швець Вікторія Василівна - перший заступник сільського 
голови.

2. Про створення відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
Михайлівської сільської ради з віддаленим робочим місцем, затвердження 
Положення про Центр надання адміністративних послуг та графіків роботи. 
          Доповідає Швець Вікторія Василівна - перший заступник сільського 
голови.

3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 04.01.2018 № 1 - 
8/VІІ «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної 
чисельності апарату ради та її виконавчих органів» (зі змінами, внесеними 
рішеннями сільської ради від 10.01.2018 № 1 - 25/VІІ, від 20.12.2019 № 26 - 
9/VІІ). 
          Доповідає Швець Вікторія Василівна - перший заступник сільського 
голови.
          4. Про внесення змін до рішення сільської ради від 20.12.2019 р.        
№ 26 - 1/VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».



          Доповідає Торгало Оксана Миколаївна - начальник фінансового відділу 
виконкому сільської ради.

5. Про Програму здійснення землеустрою на території Михайлівської 
сільської ради на 2020 рік.

Доповідає Матрос Олександр Володимирович - заступник сільського 
голови з питань діяльності виконавчих органів.
          6. Про внесення змін до Програми благоустрою, озеленення та 
поліпшення екологічного стану в населених пунктах Михайлівської сільської 
ради об`єднаної територіальної громади на 2020 рік.

Доповідає Матрос Олександр Володимирович - заступник сільського 
голови з питань діяльності виконавчих органів.
          7. Про надання матеріальної допомоги жителям Михайлівської 
об`єднаної територіальної громади. 
          Доповідає Супрун Валентина Григорівна - начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської ради.

Різне.
          ІІ. Доручити Скородід Т.М. діловоду виконавчого комітету сільської 
ради повідомити депутатів сільської ради про скликання тридцятої 
позачергової сесії сільської ради VІІ скликання.

Сільський голова                                                                   Василь Максименко


