
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
сільського голови

від     18  грудня     2020р.                                                №146

Про скликання   чергової 4 сесії 8 скликання
Тернівської сільської ради    21.12.2020

Керуючись  п.  8  ст.  42  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»:

1. Скликати  чергову 4  сесію 8 скликання  21 грудня 2020 року  
   о 13 год. 00 хв. в приміщенні Тернівської сільської ради  за адресою :
село Тернівка ,  вул.  Центральна,  35 Смілянського району Черкаської
області . 

2. До порядку денного включити питання згідно з Додатком 1 до
цього розпорядження.

3. В зв’язку із заходами, щодо запобігання поширенню коронавірусу
COVID-19, на засідання прибути в засобах індивідуального захисту.

4. Секретарю Тернівської сільської ради  Поліщук Т.А. ознайомити
депутатів з даним розпорядженням.  

5. Адміністратору  системи   Яринічу  С.В.  оприлюднити  дане
розпорядження на сайті Тернівської ОТГ. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

Сільський голова                                                            Юрій   КРИВДА



Додаток 
до розпорядження 

сільського голови № 146   від  18.12.2020

Перелік
питань, що виносяться на розгляд чергової 4 сесії 8 скликання Тернівської

сільської ради  21.12.2020

1. Про прийняття у комунальну власністьТернівської сільської ради об’єкта
спільної  комунальної власності громад Смілянського району, комунальне
підприємство «Смілянський районний центр первинної медико-санітарної
допомоги» Смілянської районної ради Черкаської області .

2. Про прийняття у комунальну власність Тернівської сільської ради 
зі  спільної  власності  територіальних  громад  ,сіл  Смілянського  району  –
Комунальну установу «Інклюзивно-ресурсний центр».

3. Про  згоду прийняти у комунальну власність Тернівської сільської ради
об’єднаної  територіальної  громади  Черкаської  області    індевідуально
визначене  майно державної власності.

4. Про передачу КУ «Інклюзивно- ресурсний центр» Білозірській сільській
раді.

5.  Про надання згоди на організацію співробітництва.

6. Про прийняття будівель із цілісними майновими комплексами зі спільної
власності територіальної громади села  Пастирське Смілянського району у
комунальну власність Тернівської сільської ради Черкаської області.

7. Про затвердження Плану діяльностіз підготовки проектів регуляторних
актів Тернівської сільської ради та заходів з відстеження їх результативності
на 2021 рік.

 8. Про зміни до рішення сільської ради від 21.12.2019 № 33-2 /VІI  «Про
сільський   бюджет   на  2020 рік».

 9. Про призначення виплати середнього заробітку  колишньому секретарю 
Пастирської сільської ради.

10. Про надання матеріальної допомоги Лапшину А.О..
11. Про утворення тимчасової комісії по аудиту Тернівської сільської ради

12.Різне.

Секретар  сільської  ради                                        Т.А.Поліщук 


