
ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СМІЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
                 

             Р І Ш Е Н Н Я 

29.12.2020                                                       №18

Про затвердження попереднього висновку 
стосовно відповідності інтересам та потребам
територіальної громади пропозиції щодо ініціювання
співробітництва територіальних громад 

Керуючись  статтями  11,  52,  59  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування  в  Україні»,   статті  5  Закону  України  «Про  співробітництво
територіальних громад»:

1. Затвердити  попередній  висновок  стосовно  відповідності  інтересам  та
потребам  територіальної  громади  пропозиції  щодо  ініціювання
співробітництва територіальних громад (додається).

2.  Секретареві Тернівської сільської ради  Поліщук Т.А до  31.12. 2020 року
забезпечити надання до Тернівської сільської ради визначеного у пункті 1
цього рішення попереднього висновку та проекту рішення про надання
згоди на організацію співробітництва територіальних громад.

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  секретаря
Тернівської сільської ради   Поліщук  Т.А.     

                                                                  

Сільський голова                                                   Юрій   КРИВДА
 



Додаток
до рішення виконавчого комітету
Тернівської сільської ради
від 29.12.2020 року № 18

Попередній висновок
стосовно відповідності інтересам та потребам територіальної громади
пропозиції щодо ініціювання співробітництва територіальних громад

1. Суб’єкт внесення пропозиції: Тернівський сільський голова.

2. Дата внесення пропозиції: 24.12.2020р.

3. Потенційні  суб’єкти  співробітництва:  об’єднані  громади  населених
пунктів  Балаклеївскої,  Березняківської,  Ротмістрівської  ,Білозірської
Тернівської сільських рад  .

4. Мета співробітництва: територіальне наближення, забезпечення надання
якісного і повного комплексу освітніх послуг .

5. Обґрунтування  доцільності  співробітництва:  обмежена  фінансова
ресурсність окремих місцевих бюджетів.

6. Сфера здійснення співробітництва: освітні послуги.

7. Форма  співробітництва:  спільне  фінансування  (утримання)  суб’єктами
співробітництва  Комунальної  установи  «Інклюзивно-ресурсний  центр»
Тернівської сільської ради Черкаської області.

8. Очікувані  фінансові  результати  співробітництва:  повне  належне
фінансове  забезпечення  потреб  Комунальної  установи  «Інклюзивно-
ресурсний  центр»  Тернівської  сільської  ради  Черкаської  області,для
здійснення основного виду діяльності – надання максимально можливого
повного комплексу освітні послуги.

Висновок: пропозиція щодо ініціювання співробітництва територіальних
громад відповідає відповідає інтересам та потребам територіальної об’єднаної
територіальної громади  село Богунове, село Мала Смілянка, село Миколаївка,
село  Пастирське,  село  Попівка,  село  Сердюківка,  село  Тернівка,  село
Холоднянське, село Червоне Тернівської сільської  ради.

 Сільський голова                                                  Юрій   КРИВДА 
 

https://decentralization.gov.ua/locality/48209
https://decentralization.gov.ua/locality/48217
https://decentralization.gov.ua/locality/48216
https://decentralization.gov.ua/locality/48216
https://decentralization.gov.ua/locality/48215
https://decentralization.gov.ua/locality/48214
https://decentralization.gov.ua/locality/48213
https://decentralization.gov.ua/locality/48212
https://decentralization.gov.ua/locality/48211
https://decentralization.gov.ua/locality/48210

	ТЕРНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

