
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

14.02.2022                                       Михайлівка                                  № 4 - р/02-05 

 

 

Про скликання двадцятої 

позачергової сесії Михайлівської 

сільської ради VІІІ скликання 

 

 

Відповідно до частини 6 статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Указу Президента України від 14 лютого 2022 року 

№53/2022 «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського 

суспільства», Регламенту Михайлівської сільської ради, розпорядження 

сільського голови від 14.02.2022 № 18/02-06 «Про виконання обов`язків з 

питань діяльності ради», враховуючи звернення військової частини від 14 

лютого 2022 року № 60 щодо виділення коштів для підтримки Черкаського 

батальйону територіальної оборони в/ч А7324 

 

З О Б О В ` Я З У Ю: 

 

І. Скликати двадцяту позачергову сесію Михайлівської сільської ради 

VІІІ скликання 15 лютого 2022 року о 14.00 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 внесення змін до рішення сільської ради від 23.12.2021 р.                      

№ 18 - 2/VIII «Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 

2022 рік». 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

2. Про внесення змін до Програми «Про підтримку Черкаського 

батальйону територіальної оборони в/ч А7324» на 2022 - 2025 роки. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 



3. Про затвердження на посаду заступника Михайлівського сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів. 

Доповідає Луценко Наталія Андріївна - секретар сільської ради. 

4. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.01.2021 № 3 - 6/VІІІ 

«Про розподіл обов’язків між сільським головою, заступниками сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів, секретарем сільської ради та 

керуючим справами (секретарем) виконкому сільської ради». 

Доповідає Луценко Наталія Андріївна - секретар 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 Луценко Наталія Андріївна - секретар сільської ради. 

Різне. 

          ІІІ. Доручити спеціалісту виконавчого комітету сільської ради                        

Т.О. МОШНЯГУЛ повідомити депутатів сільської ради про скликання 

двадцятої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

ІV. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Секретар сільської ради                                                              Наталія ЛУЦЕНКО  


