
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання 

п’ята сесія

РІШЕННЯ

12 лютого 2015 року №5-1

Про встановлення ставки 
Податку на нерухомість 
ТОВ «Черкаси-Ком-Транс»

Відповідно до п. 24, ч.І, ст.26, ст. 69 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 10, 12, розділів, XII, XIV Податкового кодексу 
України, пункту 4 розділу II Прикінцевих положень Закону України від 
28.12.2014, № 71 -VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», та звернення ТОВ 
«Черкси-Ком-Транс» від 12 лютого 2016 року № 433, на підставі доданого акту 
обстеження приміщення, що засвідчує його аварійний стан, сільська рада 
ВИРІШИЛА:

1 .Задовольнити клопотання ТОВ «Черкаси-Ком-Транс» про встановлення на 
2016 рік ставки податку на нерухомість в розмірі 0,1 відсотка для нежитлової 
нерухомості (комплекс колишньої дільничної лікарні) площею 1404 кв.м., яка 
знаходиться за адресою: с. Вергуни, вул. Гагаріна,63, як приміщення яке згідно 
рішення сільської ради знаходиться в аварійному стані (акт обстеження від 
21.01.2015).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету.

Сільський голова Т.І. Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

п’ята сесія

РІШЕННЯ

12 лютого 2016 року №5-2

Про перейменування вулиць

Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки», Закону України «Про присвоєння 
юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», наказу 
Міністерства юстиції України від 6 липня 2012р. №1014/5 «Про словники 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», пунктом 41 частини 
першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи результати громадських обговорень, сільська рада 
ВИРІШИЛА :

1. Перейменувати вулиці в селі Вергуни:
вулицю Леніна на вулицю Свято-Троїцьку з відповідними номерами 
домогосподарств;
вулицю Зої Космодем’янської на вулицю Різдвяну з відповідними 
номерами домогосподарств;
вулицю Комсомольську на вулицю Козацьку з відповідними номерами 
домогосподарств.

2. Перейменувати вулицю Леніна села Нечаївка на вулицю Чигиринську з 
відповідними номерами домогосподарств.

3. Доручити виконавчому комітету сільської ради:
підготувати рішення щодо виготовлення табличок із новими назвами 
вулиць, які перейменували;
оприлюднити означене рішення на дошках оголошень сіл Вергуни та 
Нечаївка.

4. Зобов’язати всіх суб’єктів правовідносин, що використовують у своїй 
діяльності адреси, застосовувати нові найменування вулиць.

5. Доручити секретарю сільської ради Скічко Л.Г. направити відповідні 
листи для внесення нових назв вулиці?:
до вищих органів виконавчої влади;
до словників державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 
до відділу ведення державного реєстру виборці в: 
до ПАТ «Укртелеком», Черкаського РЕМ та ПАТ «Черкасигаз» 
Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою.
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Сільський голова Т.І. Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання четверта сесія

РІШЕННЯ

від 12 лютого 2016 р. № 5-3

Про затвердження проекту землеустрою та 
надання земельної ділянки у власність

Відповідно до п.34 1 ст. ст.26, ст. 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» .ст.12, 81, 86, 116, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 140, 
141. Земельного кодексу України ст.121, ст126, розглянувши заяву, та проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Тертичному Олексію 
Павловичу про затвердження проекту землеустрою сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
площею 0,2500 га у власність гр. Тертичному Олексію Павловичу за рахунок 
земель не наданих у власність або користування (рілля) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в межах с. Вергуни, вул. Леніна, 90 Черкаського району 
Черкаської області.

1.2. Надати гр. гр. Тертичному Олексію Павловичу земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, площею 0,2500 га с. Вергуни, вул. Леніна, 90 Черкаського району 
Черкаської області по фактичному користуванню рілля - 0,2500га

1.3. Земельну діяльну, площею 0,2500 га віднести до категорії земель - 
землі житлової та громадської забудови.

1.4. Доручити гр. Тертичному Олексію Павловичу зареєструвати свідоцтво 
право власності на земельну ділянку кадастровий номер 7124982000:03:002:0604 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га в реєстраційній службі.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, Вещущвської сільської ради.

Т.І.Г орбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання четверта сесія

РІШЕННЯ

від 12 лютого 2016 р. №5-4

Про надання дозволу на розробку 
технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення меж земельних 
ділянок в натурі (на місцевості)

Відповідно до пункту 34 ч. 1 ст. 26, ст.. 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 12, 81, 86, 116, 118, 120, 121, ч. 1 ст. 122, 125, 
126, 140, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 19, 26, 27, 55 Закону 
України «Про землеустрій», пунктом 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», 
розглянувши заяву громадянки Старової Світлани Федорівни та інші 
документи, подані даною громадянкою, а також рекомендації комісії питань 
земельних відносин, сільська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 
на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці

1.1. для ведення особистого селянського господарства:

№  п/п Прізвище, ім ’я, по 
батькові

Адреса земельної 
ділянки

Орієнтовна
площа

Адреса прож ивання/ 
реєст рації

1.1.1 С тар о в а  С в ітл ан а  
Ф ед о р івн а

с. В ергун и , 
вул. С теп о ва

0,20 га с. Н ечаївка,
вул. Б .Х м ел ьн и ц ько го , 117

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з

Сільський голова Т.І.Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

п’ята сесія

РІШЕННЯ

від 12 лютого 2016 р. №5-5

Про надання дозволу на виготовлення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок.

Відповідно до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та ст. 12 ст. 92п.1, ст. 116 п.1, ст.118 п. 6,7, ст. 121 Земельного 
Кодексу України, розглянувши заяви гр. Федотової Н.С., гр. Запорожця А.В. 
сесія сільської ради ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 
у власність земельної ділянки:

- гр. Федотовій Наталії Станіславівні -  орієнтовною площею 0,20 га с. 
Вергуни, вул. Гагаріна для будівництва та обслуговування житлового будинку 
господарських будівель і споруд.

2. Поставити в чергу , для виділення земельної ділянки під житлове 
будівництво учасника АТО

2.1. Запорожця Артура Вікторовича.

3. Зобов’язати землекористувача даного рішення виконувати обов’язки 
користувачів земельних ділянок згідно з вимогами ст.ст. 95, 96 Земельного 
Кодексу України.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, Вергунівської сільської ради.

Сільський голова Т.І.Горбенко



V.І
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

сьомого скликання 
п’ята сесія

РІШЕННЯ

12 лютого 2015 року № 5-6

Про визначення графіків руху 
пільгових рейсів

Відповідно п. 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» , сільська рада

1. Визначити пільговим рейс «Черкаси-Вергуни» щовівторка з часом відправки 
Вергунів о 10-20 год.,- з Черкас -  о 13-50 год.

2. Визначити пільговим рейс «Черкаси-Нечаївка» щовівторка з часом 
відправлення з Нечаївки о 05-40 год.,- з Черкас -  ОІ4-25 год.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради.

ВИРІШИЛА:

в!

Сільський голова Т.І. Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

п’ята сесія

РІШЕННЯ

12 лютого 2016 року № 5.7

Про затвердження розпоряджень 
виданих сільським головою в міжсесійний 
період

Відповідно п. 20 ст. 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні» , сільська рада 
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити розпорядження видані сільським головою в міжсесійний період.

Від 24.12.2015 № 160 «Про суспільно-корисні роботи в 2016 році»
Від 24.12.2015 № 161 «Про утворення комісії»
Від 24.12.2015 № 162 «Про преміювання по підсумках роботи за 2015 рік» 
Від 24.12.2015 № 163 «Про преміювання по підсумках роботи за 2015 рік» 
Від 24.12.2015 № 164 «Про преміювання за грудень 2015 року»
Від 24.12.2015 № 165 «Про преміювання до Дня місцевого самоврядування» 
Від 24.12.2015 № 166 «Про виплату компенсації за невикористану відпустку» 
Від 24.12.2015 № 167 «Про преміювання по підсумках роботи за 2015 рік» 
Від 24.12.2015 № 168 «Про преміювання за грудень 2015 року Литвин Л.П.» 
Від 30.12.2015 № 169 «Про переведення Коваленка Є.М.»
Від 31.12.2015 № 170 «Про звільнення Тукової С.О.»
Від 31.12.2015 № 171 «Про звільнення Лозумірської К.Ю.»
Від 04.01.2016 № 1 «Про чергування у вихідні та святкові дні»
Від 04.01.2016 № 2 «Про комісію по списанню матеріалів»
Від 05.01.2016 № 3 «Про створення тимчасових робочих місць»
Від 06.01.2016 № 4 «Про виконання громадських робіт Гороховим С.Г.»
Від 11.01.2016 № 5 «Про скликання чергової сесії сільської ради»
Від 18.01.2016 № 6 «Про надання матеріальної допомоги Лебедю Є.В.»
Від 25.01.2016 № 7 «Про тимчасове призупинення виховного процесу»
Від 25.01.2016 № 8 «Про громадські роббти»
Від 08.02.2016 № 9 «Про придбання матеріалів»
Від 10.02.2016 № 10 «Про надання матеріальної допомоги»
Від 10.02.2016 № 11 «Про скликання п’ятої сесії сільської ради»
Від 11.02.2016 № 12 «Про надання матеріальної допомоги Вовку О.І.»
Від 11.02.2016 № 13 «Про надання матеріальної допомоги Борщовій Н.В.» 
Від 11.02.2016 № 14 «Про надання матеріальної допомоги Андрєєвій З.В.»



Від 11.02.2016 № 15 «Про внесення змін до розпорядження від 04.01.2016 № 9» 
Від 04.01.2016 № 1К «Про прийняття на роботу Чепкої О.М.»
Від 04.02.2016 № 2К «Про надбавку Литвин Л.І.»
Від 04.02.2016 № ЗК «Про встановлення надбавки»
Від 11.01.2016 № 4К «Про прийняття на роботу Смірнова Д.Ю.»
Від 16.01.2013 № 5К «Про призначення відповідальної особи»
Від 29.01.2016 № 6К «Про прийняття на роботу Семененко К.Ю.»
Від 29.01.2016 № 7К «Про преміювання (апарат)»
Від 29.01.2016 № 8К «Про преміювання Литвин Л.І.»
Від 29.01.2016 № 9К «Про звільнення з роботи Семененко К.Ю.»
Від 01.02.2016 № 10К «Про прийняття на роботу Семененко К.Ю.»
Від 01.02.2016 № 11К «Про прийняття на роботу Юпіна Є.І.»
Від 01.02.2016 № 12К «Про надання відпустки в зв’язку з пологами та 

вагітністю Алеці Л.А.»
Від 01.02.2016 № 13К «Про прийняття на роботу по контракту Лисенко Л.І.» 
Від 08.02.2016 № 14№ «Про призначення відповідальних осіб»

Сільський голова Т.І. Горбенко


