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29.11.2019                                       Михайлівка                                 № 24 - р/02-05 
 
 
Про скликання двадцять п`ятої  
позачергової сесії сільської ради  
сьомого скликання 
 
 
          Відповідно до пункту 8 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»: 
          І. Скликати двадцять п`яту позачергову сесію сільської ради VІІ 
скликання 10 грудня 2019 року о 10.00 годині в кабінеті сільського голови з 
таким порядком денним: 
          1. Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2018 року                
15 - 1/VII «Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2019 рік». 
          Доповідає Торгало Оксана Миколаївна - головний спеціаліст 
фінансового відділу виконкому сільської ради. 

2. Про внесення змін та доповнень до Програми соціально-економічного 
розвитку Михайлівської сільської ради об`єднаної територіальної громади на 
2019 рік. 
          Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - начальник відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому сільської ради. 
          3. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів 
регуляторних актів Михайлівської сільської ради на 2020 рік. 
          Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - начальник відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому сільської ради. 
          4. Про затвердження плану - графіку щодо проведення заходів з 
відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Михайлівською 
сільською радою на 2020 рік. 
          Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - начальник відділу економічного 
розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому сільської ради. 
          5. Про надання матеріальної допомоги жителям Михайлівської 
об`єднаної територіальної громади.  



          Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської ради. 

6. Про прийняття на баланс громадської будівлі (сільська рада) за 
адресою: вулиця Кам`янська,8, село Ребедайлівка, Кам’янського району, 
Черкаської області. 
          Доповідає Швець Вікторія Василівна - перший заступник сільського 
голови. 

7. Про прийняття на баланс громадської будівлі (Будинок культури) за 
адресою: вулиця Кам`янська, 20, село Ребедайлівка, Кам’янського району, 
Черкаської області. 
          Доповідає Швець Вікторія Василівна - перший заступник сільського 
голови. 

8. Різне. 
          ІІ. Доручити Скородід Т.М. діловоду виконавчого комітету сільської 
ради повідомити депутатів сільської ради про скликання двадцять п`ятої 
позачергової сесії сільської ради VІІ скликання. 
 
 

Сільський голова                                                             В. Максименко 


