
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

27.11.2020                                       Михайлівка                                 № 46 - р/02-05

Про скликання другого пленарного
засідання першої сесії Михайлівської
сільської ради VІІІ скликання

          Відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 42 та статті 46 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Михайлівської
сільської ради:

І. Скликати друге пленарне засідання першої сесії Михайлівської
сільської ради VІІІ скликання 01 грудня 2020 року о 10.00 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 затвердження Положення про постійні комісії Михайлівської

сільської ради та обрання персонального складу постійних комісій
Михайлівської сільської ради.

2. Про затвердження структури та загальної чисельності працівників
апарату Михайлівської сільської ради та її виконавчого комітету, інших
виконавчих органів ради.

3. Про затвердження на посади старост Михайлівської сільської ради.
4. Про затвердження на посади заступників Михайлівського сільського

голови з питань діяльності виконавчих органів.
5. Про затвердження на посаду керуючого справами (секретаря)

виконавчого комітету Михайлівської сільської ради.
6. Про утворення та затвердження персонального складу виконавчого

комітету Михайлівської сільської ради.
7. Про встановлення надбавки, премії, матеріальної допомоги

Михайлівському сільському голові на 2020 рік.
8. Про створення юридичної особи - Фінансового відділу виконавчого

комітету Михайлівської сільської ради.



9. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів Михайлівської сільської ради на 2021 рік.

10. Про затвердження Плану-графіку щодо проведення заходів з
відстеження результативності прийнятих регуляторних актів Михайлівською
сільською радою на 2021 рік.

ІІІ. З метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19, пленарне
засідання сесії Михайлівської сільської ради провести за відсутності
запрошених, представників громадськості, виключно у складі сільського
голови, заступників сільського голови, секретаря сільської ради, старости,
депутатів сільської ради, доповідачів, представників виконавчого апарату
сільської ради.
          ІV. Доручити Скородід Т.М. діловоду виконавчого комітету сільської
ради повідомити депутатів сільської ради про скликання другого пленарного
засідання першої сесії Михайлівської сільської ради VІІІ скликання.

V. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова                                                                       Тарас ПЛУЖНИК


