
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

10.12.2019                                       Михайлівка                                 № 25 - р/02-05

Про скликання двадцять шостої
позачергової сесії сільської ради
сьомого скликання

          Відповідно до пункту 8 статті 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»:
          І. Скликати двадцять шосту позачергову сесію сільської ради VІІ
скликання 20 грудня 2019 року о 10.00 годині в кабінеті сільського голови з
таким порядком денним:

1. Про бюджет об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.
          Доповідає Торгало Оксана Миколаївна - головний спеціаліст
фінансового відділу виконкому сільської ради.
         2. Про Програму соціально-економічного розвитку Михайлівської
сільської ради об`єднаної територіальної громади на 2020 рік.

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - начальник відділу економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому сільської ради.
         3. Про Програму благоустрою, озеленення та поліпшення екологічного
стану в населених пунктах Михайлівської сільської ради об`єднаної
територіальної громади на 2020 рік.
         Доповідає Матрос Олександр Володимирович - заступник сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів.
         4. Про місцеву Програму «Турбота» на 2020 рік.
         Доповідає Швець Вікторія Василівна - перший заступник сільського
голови.

5. Про Програму організації та фінансування громадських робіт у 2020
році.
         Доповідає Швець Вікторія Василівна - перший заступник сільського
голови.



6. Про Програму розвитку первинної медико - санітарної допомоги в
Кам’янському районі та підтримки Комунального некомерційного
підприємства «Кам’янський районний центр первинної медико - санітарної
допомоги» Кам`янської районної ради на 2020-2021 роки.
         Доповідає Морозова Валентина Анатоліївна - начальник відділу освіти,
охорони здоров`я, культури, молоді та спорту виконкому сільської ради.

7. Про внесення змін та доповнень до цільової Програми Михайлівської
об’єднаної територіальної громади «Призовна дільниця» на 2018-2022 роки.
          Доповідає Бордюг Олексій Васильович - спеціаліст відділу
містобудування, архітектури, комунальної власності, земельних відносин та
житлово-комунального господарства виконкому сільської ради.

8. Про внесення змін до рішення сільської ради від 04.01.2018 № 1 - 8/VІІ
«Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної чисельності
апарату ради та її виконавчих органів».
          Доповідає Максименко Василь Петрович - сільський голова.
         9. Про затвердження штатного розпису працівників установ, що
знаходяться на утриманні Михайлівської сільської ради на 2020 рік.

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської ради.
         10. Про Положення про порядок надходження і використання цільового
фонду Михайлівської сільської ради.

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської.
         11. Про затвердження Положення про преміювання, встановлення
надбавок до заробітної плати працівникам апарату сільської ради.

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

12. Про надання дозволу на позику легкового автомобіля для
використання сільським головою для службових цілей та компенсацію витрат
на його використання.

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

13. Про встановлення ліміту на бензин при використанні легкового
автомобіля сільським головою для службових цілей.

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської ради.
          14. Про встановлення умов оплати праці сільському голові на 2020 рік.

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

15. Про встановлення умов оплати праці першому заступнику сільського
голови та заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих
органів на 2020 рік.

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



         16. Про встановлення умов оплати праці секретарю сільської ради,
керуючому справами (секретарю) виконкому сільської ради та в.о. старости на
2020 рік.

Доповідає Соболенко Наталія Михайлівна - начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності виконкому сільської ради.
         17. Про встановлення умов оплати праці начальникам та спеціалістам
відділів виконавчого комітету Михайлівської сільської ради на 2020 рік.

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

18. Про внесення змін до Переліку проектів, що можуть реалізуватися за
рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на
формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад у 2019 році в
Михайлівській об’єднаній територіальній громаді.

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - начальник відділу економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому сільської ради.

19. Про затвердження Стратегії розвитку Михайлівської об’єднаної
територіальної громади на період до 2026 року.

Доповідає Вакуленко Надія Іванівна - начальник відділу економічного
розвитку, торгівлі та інвестицій виконкому сільської ради.

20. Різне.
          ІІ. Доручити Скородід Т.М. діловоду виконавчого комітету сільської
ради повідомити депутатів сільської ради про скликання двадцять шостої
позачергової сесії сільської ради VІІ скликання.

Сільський голова                                                             В. Максименко


