
 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

Кам`янського  району Черкаської області 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
08.04.2016                                        Михайлівка                                   № 6 -  6/VІІ 

 
 

Про внесення змін до рішення сільської ради від  
10.12.2015 № 2 – 2/VІІ «Про Положення про 
постійні комісії Михайлівської сільської ради VІІ 
скликання» 
 
         Відповідно до підпункту 2 частини 1 статті 26, частини 13 статті 46, 
статті 47, статті 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
сільська рада 
 
В И Р І Ш И Л А : 
 
           1. Внести зміни та доповнення до пункту 1 Розділу ІІ.  «Перелік 
постійних комісій  сільської  ради» рішення сільської ради від 10.12.2015 № 
2-2/VII «Про Положення про постійні комісії Михайлівської сільської ради», 
виклавши назву постійної комісії в новій редакції, а саме: «з питань 
депутатської діяльності, етики дотримання законодавства та антикорупційної 
політики». 
           2. Доповнити підрозділ «Функціональна спрямованість постійної 
комісії з питань депутатської діяльності, етики дотримання законодавства та 
антикорупційної політики» Розділу IV. «Функціональна спрямованість 
роботи постійних комісій»  «Положення про постійні комісії Михайлівської 
сільської ради», наступними повноваженнями, а саме:  

«Здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 591 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надає керівництву 
сільської ради та депутатам ради консультації та роз’яснення щодо 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що 
може бути неправомірною вигодою та подарунками; 
- розробляє заходи протидії корупції та контролю за дотриманням органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, 
розташованими на території сільської ради, антикорупційного 
законодавства в межах, передбачених законодавством; 

- бере участь у відкритих зустрічах керівників територіальних органів 
поліції з представниками органів місцевого самоврядування на рівнях 



району, міста та сіл з метою налагодження ефективної співпраці між 
поліцією та органами місцевого самоврядування і населенням; 

- здійснює державну регуляторну політику у частині, що віднесена законом 
до компетенції постійної комісії; 

- проводить антикорупційну експертизу проектів та чинних актів рішень 
органів місцевого самоврядування; 

- здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства в 
межах сільської ради; 

- звітує перед радою про проведену роботу». 
         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий 
комітет сільської ради та постійну  комісію сільської ради  з питань 
депутатської діяльності, етики дотримання законодавства та антикорупційної 
політики. 
 
 
Сільський голова                                                                  В.П. Максименко 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


