
 
 

ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ  

25.05. 2020                                                                                                  № 21-1/VІІ 

 

Про реорганізацію закладів 

освіти Тернівської сільської ради 

           

Відповідно до абзацу другого 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 ч. 1 абз. 1, 2, 3, 5 ст. 32, абз. 1, 2 ч. 1 ст. 35, ч. 1, абз. 1 ч. 2 ст. 59, ст.ст. 

38, 39, 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.ст. 95, 104-107 Цивільного кодексу України, ч. 6 ст. 4 Закону України від 15 

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

фізичних осіб-підприємців та громадських» формувань, абз. 2 п.п. 98.2.1 п. 98.2. 

ст. 98 Податкового кодексу України, беручи до уваги довідку фінансово-

економічного відділу щодо фінансування закладів освіти Тернівської ОТГ в 

2020 році, 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. Реорганізувати шляхом перетворення заклад загальної середньої освіти 

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

Черкаської області (код ЄДРПОУ 33314492) у Малосмілянську початкову 

школу Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської області.  

        2. Затвердити  Статут Малосмілянської початкової школи Тернівської 

сільської ради Смілянського району Черкаської області, виклавши його в новій 

редакції  (додається). 

       3. Реорганізувати шляхом перетворення заклад загальної середньої освіти І 

– ІІ ступенів с. Попівка Тернівської сільської ради Смілянського району 

Черкаської області  (код ЄДРПОУ 33314438) у  Попівську початкову школу 

Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської області. 

       4. Затвердити  Статут Попівської початкової школи Тернівської сільської 

ради Смілянського району Черкаської області (додається). 

      5.Реорганізувати шляхом перетворення заклад загальної середньої освіти І-

ІІ ступенів с. Сердюківка Тернівської сільської ради Смілянського району 



Черкаської області  (код ЄДРПОУ 33314508)  у  Сердюківську початкову школу 

Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської області. 

       6. Затвердити Статут Сердюківської початкової школи Тернівської 

сільської ради Смілянського району Черкаської області (додається). 

        7.  Припинити  в результаті реорганізації юридичну особу заклад загальної 

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

Смілянського району Черкаської області (код ЄДРПОУ 33314492), шляхом 

перетворення у Малосмілянську початкову школу Тернівської сільської ради 

Смілянського району Черкаської області.  

        8. Припинити  в результаті реорганізації юридичну особу заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів с. Попівка Тернівської сільської ради 

Смілянського району Черкаської області (код ЄДРПОУ 33314438),  шляхом 

перетворення у Попівську початкову школу Тернівської сільської ради 

Смілянського району Черкаської області. 

       9. Припинити  в результаті реорганізації юридичну особу заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів с. Сердюківка Тернівської сільської ради 

Смілянського району Черкаської області (код ЄДРПОУ 33314508),  шляхом 

перетворення у Сердюківську початкову школу Тернівської сільської ради 

Смілянського району Черкаської області.  

       10. Доручити директору закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів             

с. Мала  Смілянка Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської 

області Пруденку Д.О. протягом 10 днів з дати прийняття цього рішення подати 

установчі документи для державної реєстрації Малосмілянської початкової 

школи Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської області. 

11. Доручити директору закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів               

с. Попівка Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської області 

Коломієць Л.М. протягом 10 днів з дати прийняття цього рішення подати 

установчі документи для державної реєстрації Попівської початкової школи 

Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської області. 

12. Доручити директору закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с. 

Сердюківка Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської області 

Ляшенко І.М. протягом 10 днів з дати прийняття цього рішення подати 

установчі документи для державної реєстрації Сердюківської початкової школи 

Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської області. 

13. Створити  комісію  з  реорганізації закладу загальної середньої освіти І-

ІІ ступенів с. Мала Смілянка Тернівської сільської ради Смілянського району 

Черкаської області, закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с. Попівка 

Тернівської сільської ради Смілянського району Черкаської області, закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів с. Сердюківка Тернівської сільської 

ради Смілянського району Черкаської області  в наступному складі: 

Борисенко І.А. сільський голова, голова комісії, РНОКПП 2732604366; 

Танцюра А.В., начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту 

Тернівської сільської ради заступник голови комісії, РНОКПП 3158815384; 

Члени комісії: 

Ресенчук М.В. в.о. старости с. Сердюківка РНОКПП 1850506650; 

Вибивайло В.Ф. в.о. старости с. Попівка, селище Червоне РНОКПП 

2265506238; 



Коваленко М.В., в.о. старости с. Мала Смілянка РНОКПП 2141514398; 

Пруденко Д.О., директор закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів                   

с. Мала Смілянка РНОКПП 2703311333; 

Коломієць Л.М., директор закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів                  

с. Попівка РНОКПП 1925707401; 

Ляшенко І.М., директор закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів                     

с. Сердюківка РНОКПП 2900712629; 

       14. Припинити до 01 липня 2020 року трудові договори (контракти) з 

директорами 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. та привести з ними трудові правовідносини у 

відповідність до п. 1 ч. 3 розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» 

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

освіту”. 

15. 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, 

не зазначеними п. 16 цього рішення, відповідно до трудового законодавства.  

16. 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. до 01 липня 2020 року припинити трудові 

відносини з педагогічними працівниками, яким виплачується пенсія за віком та 

привести з ними трудові правовідносини у відповідність до п. 2 ч. 3 розділу X 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 16 січня 2020 року № 

463-IX „Про повну загальну середню освіту”. 

       17. Встановити строк для пред’явлення кредиторами своїх вимог два місяці 

з моменту офіційного оприлюднення повідомлення про реорганізацію закладів 

освіти, зазначених у п. 1, п.3, п. 5 цього рішення. 

      18.Зобов’язати комісію з реорганізації вчинити всі необхідні дії, 

передбачені чинним законодавством для припинення відповідних юридичних 

осіб шляхом їх  перетворення. 

       19. 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 


