
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

0^ 2021 року №

Про надання згоди на організацію 
співробітництва територіальних громад

Керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтею 5 Закону України «Про співробітництво 
територіальних громад», враховуючи пропозицію Рафалівської селищної 
ради від 01.07.2021 № 02-23/1129 щодо ініціювання співробітництва у сфері 
охорони здоров’я у формі спільного фінансування (утримання) суб’єктами 
співробітництва підприємств, установ та організацій комунальної форми 
власності -  інфраструктурних об’єктів, та за погодженням із постійною 
комісією з економічних питань, управління комунальною власністю, 
житлово-комунального господарства, інвестиційного розвитку, земельних 
відносин, екології природокористування та благоустрою, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на організацію співробітництва Володимирецькою 
селищною територіальною громадою через Володимирецьку селищну раду в 
особі селипщого голови Василя КОВЕНЬКА та Рафалівською селищною 
територіальною громадою через Рафалівську селищну раду в особі голови 
Василя СОВГУТЯ у сфері охорони здоров’я у формі спільного фінансування 
(утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та організацій 
комунальної форми власності -  інфраструктурних об’єктів.

2. Делегувати до складу комісії з підготовки проекту договору про 
співробітництво територіальних громад від Володимирецької селищної 
територіальної громади:

Ярмолюк Людмилу Василівну -  начальника фінансового відділу 
Володимирецької селищної ради;

Волочнюка Олександра Васильовича -  директора комунального 
некомерційного підприємства «Володимирецький центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Володимирецької селищної ради;

Караїмчука Івана Васильовича -  директора комунального 
некомерційного підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» 
В олодимирецької селищної ради.
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Володимирецькій селищній територіальній громаді 
через Володимирецьку селищну раду, 

в особі селищного голови 
Ковенько Василя Васильовича

Про пропозицію про початок переговорів 
з питань організації співробітництва

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», відповідно до статті 9 Закону України «Про співробітництво 
територіальних громад» пропоную розпочати переговори з питань організації 
співробітництва територіальної громади Рафалівської селищної територіальної 
громади через Рафалівську селищну раду, в особі селищного голови Совгуть 
Василя Сергійовича та Володимирецької селищної територіальної 
громади через Володимирецьку селищну раду, в особі селищного голови 
Ковенько Василя Васильовича, у сфері охорони здоров’я у формі спільного 
фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, установ та 
організацій комунальної форми власності - інфраструктурних об’єктів.

Прошу відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про 
співробітництво територіальних громад» забезпечити прийняття 
Володимирецькою селищною радою рішення про надання згоди на організацію 
співробітництва та делегувати 2 представників до комісії для підготовки проекту 
договору про співробітництво територіальних громад.

Селищний голова Василь СОВГУТЬ


