
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

08.12.2022                                       Михайлівка                                  № 25 - р/02-05 

 

 

Про скликання двадцять сьомої 

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 сьому позачергову сесію Михайлівської сільської 

ради VІІІ скликання 15 грудня 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 бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 2023 

рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

3. Про Програму соціально - економічного розвитку Михайлівської 

сільської територіальної громади на 2023 рік. 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 



4. Про Програму благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного 

стану в населених пунктах Михайлівської сільської територіальної громади на 

2023 рік. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу 

земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

5. Про Програму організації та фінансування громадських робіт на 2023 

рік. 

Доповідає Білик Катерина Миколаївна - начальник фінансового відділу 

сільської ради. 

6. Про Програму фінансової підтримки та розвитку Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги» 

Кам`янської міської ради на 2023 - 2025 роки. 

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, 

спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської ради. 

7. Про затвердження штатного розпису апарату, виконавчих органів, 

комунальних закладів та установ Михайлівської сільської ради на 2023 рік. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

8. Про затвердження Положення про преміювання, встановлення 

надбавок до заробітної плати працівникам Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської  

діяльності виконкому сільської ради. 

9. Про встановлення надбавки, премії, матеріальної допомоги 

Михайлівському сільському голові на 2023 рік. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

10. Про надання дозволу на позику легкового автомобіля для 

використання сільським головою та виконавчим комітетом сільської ради у 

службових цілях з компенсацією витрат на його використання. 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

11. Про продовження терміну дії програм, затверджених Михайлівською 

сільською радою.  

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, 

спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської ради. 

12. Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти 

та дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти Михайлівської сільської ради 

у 2023 році. 

Доповідає Глагола Іван Іванович - начальник відділу освіти, молоді, 

спорту, сім`ї, культури та охорони здоров`я виконкому сільської ради. 



13. Про затвердження рішення виконавчого комітету Михайлівської 

сільської ради від 18.11.2022 № 284 «Про прийняття в комунальну власність 

Михайлівської сільської територіальної громади транспортного засобу». 

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

14. Про внесення змін до функціональних обов’язків керуючої справами 

(секретаря) виконавчого комітету Михайлівської сільської ради. 

Доповідає Дяченко Мирослава Вікторівна - начальник юридичного відділу 

виконкому сільської ради. 

15. Про покладання обов’язків щодо вчинення нотаріальних дій та 

ведення погосподарського обліку. 

Доповідає Дяченко Мирослава Вікторівна - начальник юридичного відділу 

виконкому сільської ради. 

16. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів Михайлівської сільської ради на 2023 рік. 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

17. Про затвердження Плану-графіку щодо проведення заходів з 

відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Михайлівською 

сільською радою на 2023 рік. 

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку, звітності, економічного розвитку та господарської 

діяльності виконкому сільської ради. 

18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

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

виділення у власність громадянці Перекопній Л. Г. земельної ділянки (паю).  

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу 

земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

19. Про затвердження документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок 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. 

20. Про надання гр. Завертайлу В. В. дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки з метою передачі її в оренду для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу 

земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 



21. Про внесення змін до договору оренди землі з кадастровим номером 

7121883000:01:001:0124 від 27 серпня 2013 р.  

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу 

земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

22. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду для ведення городництва. 

Доповідає Бойченко Людмила Володимирівна - начальник відділу 

земельних відносин, житлово - комунального господарства, архітектури та 

містобудування виконкому сільської ради. 

          ІІІ. Доручити спеціалісту виконавчого комітету сільської ради                        

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

сьомої позачергової сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання. 

ІV. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК 


