
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

13.04.2021                                       Михайлівка                                 № 15 - р/02-05 

 
Про скликання п`ятої сесії 

Михайлівської сільської ради  

VІІІ скликання 

 

          Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та статті 46 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Михайлівської сільської ради: 

І. Скликати п`яту сесію Михайлівської сільської ради VІІІ скликання 23 квітня 2021 

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 І квартал 2021 року. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового відділу сільської 

ради. 

2. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 р. № 2 - 1/VIII «Про 

бюджет Михайлівської сільської ради на 2021 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - в.о. начальника фінансового відділу сільської 

ради. 

3. Про внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020 № 1 - 5/VІІІ «Про 

затвердження структури та загальної чисельності працівників апарату Михайлівської 

сільської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради» (зі змінами та 

доповненнями, внесеними рішеннями сільської ради 18.12.2020 № 1 - 18/VІІІ, від 22.01.2021 

№ 3 - 7/VІІІ, від 26.02.2021 № 4 - 7/VІІІ). 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

4. Про внесення змін до рішення сільської від 24.12.2020 № 2 - 6/VІІІ «Про 

затвердження штатного розпису працівників установ, що знаходяться на утриманні 

Михайлівської сільської ради на 2021 рік» (зі змінами та доповненнями, внесеними 

рішеннями сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 8/VІІІ, від 26.02.2021 № 4 - 8/VІІІ). 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - в.о. начальника відділу бухгалтерського 

обліку, звітності, економічного розвитку та господарської діяльності виконкому сільської 

ради. 

5. Про внесення змін до рішення сільської ради від 01.12.2020 № 1 - 9/VІІІ «Про 

утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради». 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

6. Про внесення доповнень до рішення сільської ради від 24.12.2020 № 2 - 4/VІІІ 

«Про місцеву Програму «Турбота» на 2021-2025 роки». 



Доповідає Скіцка Людмила Григорівна - начальник відділу соціального забезпечення 

виконкому сільської ради. 

7. Про комплексну Програму функціонування та розвитку системи цивільного 

захисту, забезпечення пожежної та техногенної безпеки Михайлівської територіальної 

громади на 2021 - 2025 роки. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

8. Про Програму фінансової підтримки Черкаського обласного комунального 

підприємства «ФАРМАЦІЯ» на 2021 рік. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

9. Про Програму підтримки діяльності органів виконавчої влади на 2021-2024 роки. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

10. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.02.2018 № 3-11/VІІ «Про 

затвердження Порядку забезпечення пільгового проїзду працівників закладів загальної 

середньої освіти та закладів дошкільної освіти Михайлівської сільської ради до місця 

роботи та в зворотному напрямку».  

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, спорту, сім`ї, 

культури та охорони здоров`я виконкому сільської ради. 

11. Про забезпечення права на першочергове відведення земельних ділянок 

учасникам АТО/ООС. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії відділу 

земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

12. Про затвердження положення про оренду майна Михайлівської сільської ради та 

забезпечення відносин у сфері оренди комунального майна. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

13. Про розгляд земельних питань. 

Доповідає Явнюк Валентина Володимирівна - спеціаліст ІІ категорії відділу 

земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

14. Про план роботи Михайлівської сільської ради на ІІІ квартал 2021 року. 

Доповідає Плужник Тарас Анатолійович - сільський голова. 

Різне. 

ІІІ. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, пленарне засідання 

сесії Михайлівської сільської ради провести за відсутності запрошених, представників 

громадськості, виключно у складі сільського голови, секретаря сільської ради, заступників 

сільського голови, старост сільської ради, депутатів сільської ради, доповідачів, 

представників виконавчого апарату сільської ради. 

          ІV. Доручити спеціалісту виконавчого апарату сільської ради Т.О. МОШНЯГУЛ 

повідомити депутатів сільської ради про скликання п`ятої сесії Михайлівської сільської 

ради VІІІ скликання. 

V. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                                        Тарас ПЛУЖНИК 

 


