
 
 

ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

11.06. 2020                                                                                                 № 22-1/VII 

 

 

Про  перейменування закладів  

освіти Тернівської сільської ради 

           

Відповідно до пункту 30 частини першої статті 26 Закону України від 

21.05.1997 р. № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в України”, ст. 25 Закону 

України 5 вересня 2017 року № 2145-VIII „Про освіту”, абз. 1, 2 3, 5 ст. 32, абз. 1, 

2 ч. 1 ст. 35, ч. 1, абз. 1 ч. 2 ст. 59, п.1, п. 2 ч. 3 розділу X «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України від 16 січня 2020 року № 463-IX „Про повну загальну 

середню освіту», ст. 112 Цивільного кодексу України, Закону України від 15 

травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських» формувань, враховуючи, що мережа закладів 

загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням 

соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до 

культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади, з метою 

забезпечення раціонального використання бюджетних коштів,  Тернівська 

сільська рада вирішила: 

 

1.  У зв’язку з перепрофілюванням (зміна типу) заклад загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів с. Мала Смілянка Тернівської сільської ради Смілянського 

району Черкаської області (код ЄДРПОУ 33314492) перейменувати у 

Малосмілянську  початкову школу Тернівської сільської ради Смілянського 

району Черкаської області. 

2. Внести зміни до Статуту закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів                

с. Мала Смілянка Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської 

області та затвердити його в новій редакції (додається). 

3. У зв’язку з перепрофілюванням (зміна типу) заклад загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів с. Попівка Тернівської сільської ради Смілянської районної 

ради Черкаської області (код ЄДРПОУ 33314438) перейменувати у Попівську 

початкову школу Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської 

області.  

4. Внести зміни до Статуту закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів                  

с. Попівка Тернівської сільської ради Смілянської районної ради Черкаської 

області та затвердити його в новій редакції (додається). 

5. У зв’язку з перепрофілюванням (зміна типу) заклад загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів с. Сердюківка Тернівської сільської ради Смілянського району 



Черкаської області (код ЄДРПОУ 33314508) перейменувати у Сердюківську  

початкову школу Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської 

області. 

6. Внести зміни до Статуту закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів             

с. Сердюківка Тернівської сільської ради Смілянської районної ради Черкаської 

області та затвердити його в новій редакції (додається). 

7. Директорам закладів загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с. Мала 

Смілянка Пруденку Д.О., І-ІІ ступенів с. Попівка Коломієць Л.М., І-ІІ ступенів              

с. Сердюківка Ляшенко І.М. привести трудові правовідносини з працівниками 

відповідно до трудового законодавства.  

       8. Контроль  за  виконанням  цього рішення покласти на постійну комісію  з 

питань регламенту, депутатської етики, забезпечення законності, запобігання 

корупції, з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров’я та  

соціального захисту населення.  

 

 

 

Сільський  голова                                                                       І.А. Борисенко 

 


	РІШЕННЯ

