
ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 
сьомої сесії Вергунівської сільської ради 

сьомого скликання

12 березня 2016 року с. Вергуни

1. Про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 3-2 «Про 
сільський бюджет на 2016 рік»

№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г. +
2. Ковба Л.І. +
3. Снесар М.І. +
4. Ющенко С.Л. +
5. Ситник М.І. +
6. Курінний В.І. +
7. Булава А.М. +
8. Скічко Л.Г. +
9. Шальонний Волод.Д. +
10. Шальонний Вал.Д. +
11. Толстунов А.Г. +
12. Товстоноженко 1.1. +
13. Шаповал Л.О. +
14. Сергеева Л.В. +

2. Про затвердження Програми енергозбереження та енергоефективності 
Вергунівської сільської ради на 2016-2018 роки.
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І.

№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г. +
2. Ковба Л.І. +
3. Снесар М.І. +
4. Ющенко С.Л. +
5. Ситник М.І. +
6. Курінний В.І. +
7. Булава А.М. +
8. Скічко Л.Г. +
9. Шальонний Волод.Д. +
10. Шальонний Вал.Д. +
11. Толстунов А.Г. +
12. Товстоноженко 1.1. +
13. Шаповал Л.О. +
14. Сергеева Л.В. +



З. Про створення комісії постійної комісії сільської ради з питань виявлення та 
запобігання корупції.
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І.

№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г. +
2. Ковба Л.І. +
3. Снесар М.І. +
4. Ющенко С.Л. +
5. Ситник М.І. +
6. Курінний В.І. +
7. Булава А.М. +
8. Скіпко Л.Г. +
9. Шальонний Волод.Д. +
10. Шальонний Вал.Д. +
11. Толстунов А.Г. +
12. Товстоноженко І.І. +
13. Шаповал Л.О. +
14. Сергеева Л.В. +

4. Про погодження виділення земельної ділянки в адмінмежах Вергунівської 
сільської ради за межами населеного пункту с. Вергуни.
Доповідає: землевпорядник Чепка О.М.

№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г. +
2. Ковба Л.Г +
3. Снесар М.І. +
4. Ющенко С.Л. +
5. Ситник М.І. +
6. Курінний В.І. +
7. Булава А.М. +
8. Скіпко Л.Г. +
9. Шальонний Волод.Д. +
10. Шальонний Вал.Д. +
11. Толстунов А.Г. +
12. Товстоноженко І.І. +
13. Шаповал Л.О. +
14. Сергеева Л.В. +



5. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 
власність земельних ділянок.
Доповідає: землевпорядник Чепка О.М.

№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г. +
2. Ковба Л.І. +
3. Снесар М.І. +
4. Ющенко С.Л. +
5. Ситник М.І. +
6. Курінний В.І. +
7. Булава А.М. +
8. Скічко Л.Г. +
9. Шальонний Волод.Д. +
10. Шальонний Вал.Д. +
11. Толстунов А.Г. +
12. Товстоноженко І.І. +
13. Шаповал Л.О. +
14. Сергеева Л.В. +

6. Про внесення змін в рішення сесій Вергунівської сільської ради від 
25.01.2016 № 4-6, від 13.10.2015 № 44-4.
Доповідає: землевпорядник Чепка О.М.

№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г. +
2. Ковба Л.І. +
3. Снесар М.І. +
4. Ющенко С.Л. +
5. Ситник М.І. +
6. Курінний В.І. +
7. Булава А.М. +
8. Скічко Л.Г. +
9. Шальонний Волод.Д. +
10. Шальонний Вал.Д. +
11. Толстунов А.Г. +
12. Товстоноженко І.І. +
13. Шаповал Л.О. +
14. Сергеева Л.В. +



7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в 
оренду земельної ділянки.
Доповідає: землевпорядник Чепка О.М.

№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г. +
2. Ковба Л.І. +
3. Снесар М.І. +
4. Ющенко С.Л. +
5. Ситник М.І. +
6. Курінний В.І. +
7. Булава А.М. +
8. Скічко Л.Г. +
9. Шальонний Волод.Д. +
10. Шальонний Вал.Д. +
11. Толстунов А.Г. +
12. Товстоноженко 1.1. +
13. Шаповал Л.О. +
14. Сергеева Л.В. +

8. Про укладання договору про відшкодування плати за землю за фактичне 
користування/володіння земельними ділянками в комерційних та інших 
цілях в адмінмежах Вергунівської сільської ради за межами населеного 
пункту с. Вергуни.
Доповідає: землевпорядник Чепка О.М.

№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г. +
2. Ковба Л.І. +
3. Снесар М.І. +
4. Ющенко С.Л. +
5. Ситник М.І. +
6. Курінний В.І. +
7. Булава А.М. +
8. Скічко Л.Г. +
9. Шальонний Волод.Д. +
10. Шальонний Вал.Д. +
11. Толстунов А.Г. +
12. Товстоноженко І.І. +
13. Шаповал Л.О. + - &
14. Сергеева Л.В. +



9. Про розробку детального плану території частини села в межах земельної 
ділянки по вул. Свято-Троїцькій, вул. Братів Батюшинських.
Доповідає: землевпорядник Чепка О.М.

№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г. +
2. Ковба Л.І. +
3. Снесар М.І. +
4. Ющенко С.Л. +
5. Ситник М.І. +
6. Курінний В.І. +
7. Булава А.М. +
8. Скічко Л.Г. +
9. Шальонний Волод.Д. +
10. Шальонний Вал.Д. +
11. Толстунов А.Г. +
12. Товстоноженко 1.1. +
13. Шаповал Л.О. +
14. Сергеева Л.В. +

10.Про затвердження Порядку проведення громадських обговорень з питань 
добровільного об’єднання територіальних громад

№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г. +
2. Ковба Л.І. +
3. Снесар М.І. +
4. Ющенко С.Л. +
5. Ситник М.І. +
6. Курінний В.І. +
7. Булава А.М. +
8. Скічко Л.Г. +
9. Шальонний Волод.Д. +
10. Шальонний Вал.Д. +
11. Толстунов А.Г. +
12. Товстоноженко 1.1. +
13. Шаповал Л.О. + .
14. Сергеева Л.В. і ' СІ4,т: А  „чону, ц/У *4Ч ~ ̂  „

>6 ТУч,; АД-Х______

Сільський голова Т.І. Горбенко



УКРАЇНА

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

7 сесія 7 скликання

Рішення
Від 12.03.2016 року № 7 - 1  /2 0 1 6  
Про внесення змін до рішення сесії 
сільської ради  
№  4-4/2016 від 23.12.2016 
№  3 -  2/2016 від 23.12.2016р.
Про сільський бюджет 
на 2016 рік

Відповідно до пунктів 22, 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік», 
статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та соціального забезпечення сесія сільської ради

1. Збільшити доходи спеціального фонду сільського бюджету на 1300 гри., по 
коду доходу 1901010 - надходження від викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. Встановити 
доходи всього 3689006 грн., в тому числі доходи загального фонду - 3378900 
грн. доходи спеціального фонду 310106 грн. додаток 1

2. Визначити на 2016 рік видатки сільського бюджету в сумі 4029074 грн., в тому 
числі видатки загального фонду сільського бюджету 3644968 грн. видатки 
спеціального фонду сільського бюджету 384106 грн. згідно з додатком 3, 3.1 до 
цього рішення.

3. Установити дефіцит сільського бюджету в сумі 340068 грн. в т.ч. дефіцит 
загального фонду в сумі 266068 грн., крім того до Бюджету розвитку 
спрямувати 50000 грн. вільного залишку коштів та дефіцит спеціального фонду 
бюджету в сумі 74000 грн. джерелом покриття якого визначити 
надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі
50000 грн. та вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду в 

сумі 24000 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення
4. Затвердити на 2016 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками 4.2 

до цього рішення.
5. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок 

коштів бюджету розвитку згідно з /додатком 6 до цього рішення.
6. Внести зміни в пере/гік-дбфжавинх та регіональних програм, які фінансуються 

за рахунок бюджрб? і-зЙда^гюдатком 5 до цього рішення
7. Додатки 1, %  3, 0/1, 4.2, 5, 6%%йвід’ємниміі до рішення.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету. (Ьі мансі в та соціальної о забезпечення.

ВИРІШИЛА:

Т.І.Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання 

сьома сесія

РІШЕННЯ

12 березня 2016 року № 7-2

Про затвердження Програми 
енергозбереження та енергоефективності 
Вергунівської сільської ради 
на 2016-2018 роки

Заслухавши та обговоривши розроблену «Програму енергозбереження 
та енергоефективності Вергунівської сільської ради на 2016-2018 роки», 
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
сільської ради ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Програму енергозбереження та енергоефективності 
Вергунівської сільської ради на 2016-2018 роки» згідно додатку.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії сільської 
ради з питань бюджету та з питань соціально-економічного і культурного
розвитку.

Сільський голова Т.І. Горбенко



Додаток
до рішення сьомої сесії сільської
ради сьомого скликання
від 12 березня 2016 року № 7-1

ПРОГРАМА
енергозбереження та енергоефективності 

Вергунівської сільської ради на 2016-2018 роки

І. Загальні положення.

Програма енергозбереження та енергоефективності Вергунівської 
сільської ради на 2016-2018 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до 
вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» та «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
енергозбереження», Указу Президента України № 679/2008 від 28.07.08 р. 
«Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного 
використання паливно-енергетичних ресурсів»; Концепції діяльності органів 
виконавчої влади у забезпеченні енергетичної безпеки України, затвердженої 
постановою КМУ від 19.01.1998р. № 48; Комплексної державної програми 
енергозбереження України, затвердженої постановою КМУ від 05.02.1997р. 
№148; Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженої 
розпорядженням КМУ від 15.03.2006 р. № 145-р.

II. Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в 
галузі енергозбереження та раціонального використання енергетичних 
ресурсів. Основна мета Програми: скорочення споживання енергоресурсів 
об’єктами бюджетної сфери, зменшення витрат на паливно-енергетичні 
ресурси та підвищення рівня комфорту в будівлях бюджетної сфери за умов 
дотримання санітарно-гігієнічних норм.

III. Основні завдання програми

Основним завданням програми є визначення комплексу узгоджених і 
взаємопов’язаних організаційних, технічних, економічних, правових та інших 
заходів, які здійснюватимуться в рамках реалізації Програми із застосуванням 
програмно-цільового методу.

Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів 
на сучасному етапі є одним із найважливіших стратегічних завдань соціально- 
економічного розвитку України і є пріоритетним в розвитку сіл Вергуни та 
Нечаївка. Але якщо для промислового виробництва реальним результатом 
енергозбереження є зниження енергоємності продукції, то в бюджетній сфері 
стимулювати економію енергоресурсів складніше. Саме тому Програма 
енергозбереження та енергоефективності Вергунівської сільської ради на



2016-2018 роки розроблена з метою втілення комплексу заходів для реалізації 
потенціалу енергозбереження.

Об'єктами Програми є будівлі бюджетних установ та закладів, інженерні 
споруди різного функціонального призначення (тепло-, енерго-, 
водопостачання), пов'язані з підвищенням ефективності використання палива 
та енергії.

Суб'єктами Програми у сфері енергозбереження є соціально-культурні 
заклади і бюджетні установи галузей освіти і науки, культури, охорони 
здоров’я, соціального захисту населення села, місцевого самоврядування, 
надавачі послуг з тепло-, енерго-, водопостачання.

Зважаючи на те, що основними споживачами електричної енергії та тепла 
у бюджетній сфері являються заклади культури та освіти, тому більшу увагу у 
Програмі приділено саме цим галузям і першочергові заходи з 
енергозбереження переважно стосуються закладів культури та освіти 
Вергунівської сільської ради.

IV. Очікувані результати заходів програми

Виконання Програми надасть можливість забезпечити реалізацію 
державної політики у сфері енергозбереження.

Очікувані результати: зменшення споживання теплової енергії
бюджетними закладами; зменшення споживання електричної енергії 
бюджетними закладами; покращення матеріально-технічної бази та 
інженерних мереж бюджетних закладів; підвищення рівня обізнаності 
працівників бюджетної сфери з питань енергоефективності.

V. Джерела фінансування заходів Програми

Фінансування виконання заходів Програми буде здійснюватися у межах 
коштів, що передбачатимуться у відповідних бюджетах на програми і заходи 
з забезпечення енергозбереження на території Вергунівської сільської ради на 
2016 -  2018 роки, а також із залученням інших джерел, не заборонених 
чинним законодавством України.

Обсяги коштів будуть визначатися, виходячи з необхідності забезпечення 
виконання у відповідних роках заходів Програми, орієнтовних витрат на їх 
реалізацію.

Роки виконання програми:
2016
2017
2018 
Всього

Загальна кількість коштів
___тис.грн.;
___тис.грн.;
___тис.грн.;
___тис.грн..

VI. Термін реалізації заходів Програми

Реалізація Програми енергозбереження та енергоефективності 
Вергунівської сільської ради передбачена шляхом виконання заходів 
наведених в додатку до Програми.



VII. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на потсійні комісії 
сільської ради з питань бюджету та з питань соціально-економічного і 
культурного розвитку, які несуть відповідальність за виконання і кінцеві 
результати Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, 
визначають форми і методи координації виконання Програми.

Сільський голова Т.І. Горбенко



Додаток до Програми

ЗАХОДИ
до Програми енергозбереження та енергоефективності 

Вергунівської сільської ради на 2016-2018 роки

№
п/п

Зміст заходу Термін
виконання

Виконавець

1

Формування і утвердження 
енергозберігаючих принципів у громадській 
свідомості, популяризація ощадливого 
ставлення до паливно-енергетичних 
ресурсів

2016-2018
РР

Депутати
сільської

ради

2

Послідовне скорочення питомих витрат 
енергетичних ресурсів у соціально- 
культурних закладах і бюджетних установах 
за рахунок реалізації енергоефективних 
інвестиційних проектів

2016-2018
РР

Сільська
рада

3 Започаткування часткового використання 
нетрадиційних джерел енергії

2016-2017
РР

Сільська
рада

4
Встановлення котла на альтернативних 
видах палива для опалення приміщення 
сільської ради

2016 р Сільський
голова

5

За можливості та наявності коштів, 
встановлення котла на альтернативних 
видах палива для опалення приміщення 
сільського клубу

2017-2018
РР

Сільський
голова

6

За можливості та наявності коштів, 
встановлення котлів на альтернативних 
видах палива для опалення приміщення 
Вергунівського ДНЗ «Калинка»

2017-2018
РР

Сільський
голова

7
Проведення роз’яснювальнної роботи серед 
працівників бюджетної сфери щодо- 
ощадливого використання енергоресурсів

2016-2018
РР

Виконком
с/ради

Сільський голова



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

сьома сесія

РІШЕННЯ

12 березня 2016 року № 7-3

Про утворення постійної комісії 
сільської ради з питань запобігання 
та виявлення корупції

Відповідно до статті 59-1 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 61 Закону України «Про запобігання 
корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 
«Питання запобігання та виявлення корупції» на виконання подання 
Черкаської місцевої прокуратури в порядку частини 3 статті 65 Закону 
України «Про запобігання корупції» сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА:

1. Утворити постійну діючу комісію сільської ради з питань запобігання 
та виявлення корупції та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про комісію з питань запобігання та виявлення

собою.

Т.І. Горбенко

корупції Вергунівської сільської ради. 
3. Контроль за виконанням рінь

Сільський голова

*



Додаток 1
До рішення сьомої сесії сільської
Ради сьомого скликання
Від 12 березня 2016 року № 7-2

СКЛАД
комісії Вергунівської сільської ради 

з питань запобігання та виявлення корупції

ЮЩЕНКО Сергій Леонідович 

КОВБА Людмила Василівна

депутат сільської ради, голова 
комісії

депутат сільської ради, секретар 
комісії

Члени комісії:

ШАПОВАЛ Людмила Олександрівна депутат сільської ради 

ШАЛЬОННИЙ Валентин Дмитрович депутат сільської ради

Сільський голова

4



Додаток 2
До рішення сьомої сесії сільської
Ради сьомого скликання
Від 12 березня 2016 року № 7-2

ПОЛОЖЕННЯ
про постійну комісію з питань запобігання та виявлення корупції

1. Постійна комісія з питань запобігання та виявлення корупції (далі - 
Комісія) утворюється Вергунівською сільською радою у порядку, 
визначеному законодавством за рішенням сесії сільської ради.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному 
в Законі України “Про запобігання корупції”.

3. Постійна комісія у своїй діяльності керується Конституцією та 
законами України, а також указами Президента України і постановами 
Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними 
договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

Голова Комісії Вергунівської сільської ради підзвітний і підконтрольний 
сесії Вергунівської сільської ради.

4. Основними завданнями Комісії є:
1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо 

запобігання корупції;
2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання 

вимог антикорупційного законодавства;
3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні 

здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;
4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, 

виявлення і протидії корупції;
6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів;
7) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного 

законодавства.
5. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним 

правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;
2) надає іншим структурним підрозділам органу виконавчої влади, 

підприємства, установи, організації та їх окремим працівникам роз’яснення 
щодо застосування антикорупційного законодавства;

3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його 
усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання 
конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних 
правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб 
Вергунівської сільської ради, вносить сільському голові пропозиції щодо 
усунення таких ризиків;



4) надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи 
службовими особами сільської ради інформує в установленому порядку про 
такі факти керівника сільського голову, а також правоохоронні органи 
відповідно до їх компетенції;

7) веде облік працівників органу сільської ради, притягнутих до 
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії 
корупції;

9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності 
працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації 
до вчинення корупційних правопорушень;

10) повідомляє у письмовій формі сільському голові, про факти, що 
можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень посадовими особами органу виконавчої влади, 
територіального органу, підприємства, установи, організації.

6. Втручання у діяльність Комісії під час здійснення ним своїх 
повноважень, а також покладення на Комісію обов’язків, що не належать або 
виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на 
нього завдань, забороняється.

7. Комісія має право:
1) отримувати від інших структурних підрозділів
Вергунівської сільської ради інформацію і матеріали, необхідні для 

виконання покладених на неїх завдань, а також в установленому законом 
порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну 
таємницю;

2) отримувати від працівників органу виконавчої влади, підприємства, 
установи та організації усні та письмові пояснення з питань, які виникають 
під час проведення службових розслідувань (перевірок);

3) ініціювати перед керівником органу виконавчої влади (його апарату), 
підприємства, установи та організації питання щодо надсилання запитів до 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них 
відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених 
на Комісію завдань.

8. Члени Комісії Вергунівської сільської ради проводять або беруть 
участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування 
(перевірки) в сільській раді з метою виявлення причин та умов, що призвели 
до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи 
невиконання вимог антикорупційного законодавства.



Члени Комісії Вергунівської сільської ради під час проведення 
службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, 
установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і 
територій Вергунівської сільської ради, документів та матеріалів, що 
стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Члени комісії можуть залучатися до проведення:
1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно- 

розпорядчих документів, що видаються Вергунівської сільською радою, з 
метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

2) внутрішнього аудиту сільської ради, підприємства, установи та 
організації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

10. Комісію Вергунівської сільської ради очолює голова, який 
призначається на посаду та звільняється з посади сесією сільської ради.

11. Сільський голова Вергунівської сільської ради сприяє створенню 
умов для виконання на належному рівні підрозділом покладених на нього 
завдань.

Сільський голова Т.І. Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання 

сьома сесія

РІШЕННЯ

12 березня 2016 року № 7-4

Про погодження виділення земельної ділянки 
в адмінмежах Вергунівської сільської ради, 
за межами населеного пункту с. Вергуни

Відповідно до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та ст. 12, ст. 116 п.1 п. З п. 4, ст.118, ст.121,ст. 186-1 Земельного 
Кодексу України. Розглянувши заяву гр. Коваленко Ю.В. за погодженням 
комісії з питань земельних відносин, сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА:

1. Надати погодження гр. Коваленко Юрію Віталійовичу на 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки орієнтовною площею га для ведення особистого селянського 
господарства з земель запасу Вергунівської сільської ради, за межами 
населеного пункту с. Вергуни.

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

Сільський голова Т.І.Горбенко



РІШЕННЯ

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання

сьома сесія

12 березня 2016 року № 7-5

Про надання дозволів на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок

Відповідно до п.34, ч. 1 ст.26, 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та ст. 12, 81, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 
Кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
розглянувши заяву Сича В.І. за погодженням комісії з питань 
земельнихвідносин, сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 
виготовлення проектів землеустрою щодо відведення у власність громадян 
земельних ділянок:

1.1. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд:____________ _____________________________

№  п/п Прізвищ е, ім ’я, по 
батькові

Адреса земельної 
ділянки

Орієнто
вна

площа

Адреса прож ивання/ 
реєст рації

1.1.1 Сичу В олодим иру 
Івановичу

с. Вергуни, 
вул. Р іздвяній, 10

0,25 га с. Вергуни, 
вул. Різдвяній, 10

1.1. для ведення садівнигрпва:

№  п/п Прізвище, ім ’я, по 
батькові

Адреса земельної 
ділянки

Орієнтовна
площа

Адреса прож ивання/ 
реєст рації

1.1.1 Сичу В олодим иру 
Івановичу

с. Вергуни, 
вул. Р іздвяній, 

10

0,12 га
ь

с. Вергуни, 
вул. Р іздвяній, 10

2. Виготовлені проекти землеустрою щодо відведення у власність 
громадянам земельних ділянок подати на затвердження Вергунівської 
сільської ради.



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин Вергунівськоїсільської ради.

Сільський голова /(* Т.І.Горбенко

V  у
\  ;Л°поу 70і у

Сільський голова Т.І.Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання 

сьома сесія

РІШЕННЯ

12 березня 2016 року № 7-6

Внесення змін в рішення сесії Вергунівської 
сільської ради від 25.01.2016 р. № 4-6; 
від 13.10.2015 р. №44-4

Відповідно до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та ст. 12 ст. 92п.1, ст. 116 п.1,ст. 121, ст. 118 п. 6,7 Земельного Кодексу 
України, розглянувши заяви гр. Мегей Ю.А., гр. Гребенюк О.М., гр. Пікалової В.М. 
сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни в рішення від 25 січня 2016 р. № 4-6 пункт 1 абзац 3 вкласти 
в такій редакції «Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення у власність для ведення особистого селянського господарства земельної 
ділянки орієнтовною площею 0,60 га гр. Мегею Юрію Андрійовичу в адмінмежах 
Вергунівської сільської ради за адресою: с. Нечаївка , вул. Шевченка, 11».

2. Внести зміни в рішення від 25 січня 2016 р. № 4-6 1 абзац 4 вкласти в такій 
редакції «Надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у 
власність для ведення особистого селянського господарства земельної ділянки 
орієнтовною площею 2 га гр. Гребенюку Олександру Миколайовичу в адмінмежах 
Вергунівської сільської ради за адресою: с. Нечаївка , вул. Шевченка, 96».

3. Внести зміни в рішення від 13.10.2015 р. № 44-4 замінивши пункт. 1 
вкласти в такій редакції «Надати дозвіл гр. Пікаловій Валентині Марківні на 
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
орієнтовною площею 0,14 га, цільове призначення -  будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована адмінмежах Вергунівської сільської ради с. Вергуни (вул. Гагаріна).

3. Виготовлені проекти землеустрою щодо відведення у власність громадянам 
земельних ділянок подати на затвердження Вергунівської сільської ради.

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

Сільський голова Т.І.Горбенко



РІШЕННЯ

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання

сьома сесія

12 березня 2016 року № 7-7

Пронадання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
в оренду земельної ділянки

Відповідно до п. 34 ч. 1 ст. 26 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.ст. 10, 12, 93, 124, 125, Земельного кодексу 
України, ст.ст. 16, 19, 33 Закону України «Про оренду землі» та, 
розглянувши заяву ФОП Шевчука П.М., сесія Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл ФОП Шевчуку Петру Миколайовичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною 
площею 0,20 га цільове призначення -розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої промисловості;0,25 га цільове призначення -для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка розташована 
адмінмежах Вергунівської сільської ради с. Вергуни, вул. Свято-Троїцькій, 
42 з метою подальшого укладання довгострокового договору оренди землі.

2. Право власності на будівлі та споруди, що знаходяться на земельній 
ділянці підтверджуються Договором купівлі-продажу нежитлового 
приміщення від 31.03.2004 р. № 2356.

3. Виготовлений проект землеустроющодо відведення в оренду подати 
на затвердження в Вергунівську сільську раду

4. Зобов’язати землекористувача даного рішення виконувати обов’язки
користувачів земельних ділянок згідно з^вимогами ст.ст. 92, 93, 95, 96 
Земельного Кодексу України. '

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин В е р і у  11 і вс ь коїс і л ьсь кої ра; і и.

і а .  Ш  Д о  »

Сільський голова Т.І.Горбенко



РІШЕННЯ

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання

сьома сесія

12 березня 2016 року № 7-8

Про укладення договорів про відшкодування плати 
за землю за фактичне користування/володіння 
земельними ділянками в комерційних та інших цілях 
в адмінмежах Вергунівської сільської ради, 
в межах та за межами населеного пункту с. Вергуни

Відповідно до п. 43 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.ст. 10, 12, 93, 124, 125, Земельного кодексу 
України, ст.ст. 16, 19, 33 Закону України «Про оренду землі» та, 
розглянувши заяви СТОВ «Колос»,ФОП Шевчука П.М.,враховуючи лист 
Черкаської РДА від 27.08.2014 р. №630/01-22 за підписом голови К.С. 
Омаргалієва щодо недопущення втрат до місцевого бюджету, а також 
розглянувши рекомендації комісії з питань земельних відносин, сільська рада 
ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл сільському голові с. Вергуни на укладення договоруна 
2016 рік зі СТОВ «Колос» про відшкодування плати за землю за фактичне 
користування земельними ділянками для сільськогосподарського виробництва 
на період оформлення державної реєстрації документів, що посвідчують право 
користування земельними ділянками, які розташовані в адмінмежах 
Вергунівської сільської ради, за межаминаселеного пункту:

1.1. СТОВ «Колос», земельні ділянки орієнтовною площеюрілля 
322,9529 га -  в т.ч. (213,9529 га; 63,0 га; 45,4 га);сіножаті -117,7074 
гащасовища -  43,3394 гащісок -  1,3 га.

2. Надати дозвіл сільському голові с. Вергуни на укладення договорів 
про відшкодування плати за землю за фактичне користування/володіння 
земельною ділянкою в комерційних та інших цілях, яка розташовані, в межах 
населеного пункту с. Вергуни на 2016 рік ФОП Шевчуку П.М.(земельна 
ділянка орієнтовною площею 0,45 га по пул. Свято-Троїцькій, 42)

3. Контроль за виконанням рішення?...покласти на постійну комісію з 
питань земельних віці юси нВергу 11 і вськоїсільсьКбї ради.

Сільський голова Т.І.Горбенко



РІШЕННЯ

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання

сьома сесія

12 березня 2016 року № 7-9

Про розробку детального плану території 
частини села в межах земельної ділянки 
по вул. Свято-Троїцькій, вул. Братів 
Братів Батюшинських

З метою забезпечення сталого розвитку території села та створення 
сприятливих умов для життєдіяльності територіальної громади, регулювання 
забудови та земельних відносин міськвиконкому, щодо розробки детального 
плану території села в межах земельної ділянки по вулицях Свято-Троїцькій 
та Братів Батюшинських, відповідно до ст. 8, 10, 16, 19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА:

1. Розробити детальний план території частини села в межах земельної 
ділянки по вулиці Свято-Троїцькій, вулиці Братів Батюшинських щодо 
впорядкування цієї території для містобудівних потреб (будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, для будівництва та обслуговування 
будівель громадського призначення).

2. Розробку містобудівної документації, зазначеної в п. 1 цього 
рішення, проводити за рахунок власних коштів або інших джерел, не 
заборонених законом.

3. Після розроблення детального плану, схвалення його на засіданні 
архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та 
архітектури Черкаської облдержадміністрації і врахування результатів 
громадських обговорень подати детальніш план території на затвердження 
Вергунівській сільській раді.

3. Контроль за виконанням срїіжнн^%пр;класти на постійну комісію з 
питань земельних відносин Вергунтської сільської ради.
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Сільський голова Т.І.Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання 

сьома сесія

РІШЕННЯ

12 березня 2016 року № 7-10

Про затвердження Порядку 
проведення громадських 
обговорень з питань добровільного 
об’єднання територіальних громад

Відповідно до частини 4 статті 5 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» сільська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення громадських обговорень з питань 
добровільного об’єднання територіальних громад (додається).

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

Сільський голова Т.І. Горбенко



Додаток
до рішення сесії сільської ради 
від 12.03.2016 № 7-ю

Порядок
проведення громадських обговорень з питань добровільного 

об’єднання територіальних громад

1. Цей Порядок визначає механізм проведення громадського обговорення 
та основні вимоги до його організації та розгляду узагальнених пропозицій 
(зауважень) під час розгляду питань про добровільне об’єднання 
територіальних громад відповідно до Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад».
2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників 
громадськості до розгляду пропозицій щодо добровільного об’єднання 
територіальних громад під час прийняття відповідного рішення.

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні 
особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.
3. Організатори громадського обговорення самостійно визначають форми 
його проведення (конференція, форум, громадські слухання, засідання за 
круглим столом, збори, зустрічі, теле- або радіодебати, Інтернет- 
конференція, електронна консультація), виходячи з необхідності залучення 
якомога більшої кількості зацікавлених учасників та власних організаційних 
можливостей.
4. Громадське обговорення передбачає:
1) вирішення організаційних (технічних) питань:

Час та дата проведення громадського обговорення;
Місце проведення громадського обговорення;
Визначення цільової групи та ефективного способу інформування 

потенційних учасників для участі у заході (у разі необхідності складаються 
списки учасників);
Забезпечення участі у громадських обговореннях цільових груп та всіх 
потенційно зацікавлених сторін можна досягти шляхом інформування їх у 
будь-який доступний спосіб. Як правило, інформуванням потенційних 
зацікавлених сторін займається ініціатор громадських обговорень.
Серед можливих способів інформування цільових груп та зацікавлених 
сторін про проведення громадських обговорень найбільш поширеними є:

оголошення у засобах масової інформації (у пресі, на телебаченні, 
радіо, в Інтернеті);



розсилання письмових запрошень; 
інші форми оприлюднення оголошень.

2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених 
пропозицій (зауважень) щодо добровільного об’єднання територіальних 
громад та проведення аналізу по даних пропозицій (зауважень);
3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення.
5. Рішення про проведення громадського обговорення приймається його 
організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», і повинно містити питання, 
що виноситься на громадське обговорення, строк його проведення та імена 
відповідальних осіб.
6. Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення 
подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою 
із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає. 
Пропозиції (зауваження) реєструються організатором громадського 
обговорення.
Юридичні особи подають пропозиції (зауваження) у письмовій чи 
електронній формі із зазначенням їх найменування та місцезнаходження. 
Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.
7. Організатор громадського обговорення не зобов’язаний перевіряти 
достовірність інформації про фізичних або юридичних осіб, яка міститься у 
поданих ними відповідно до пункту 6 цього Порядку документах.
8. У ході проведення конференцій, форумів, громадських слухань, 
засідань за круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю у рамках 
громадського обговорення ведеться протокол, у якому фіксуються всі 
пропозиції (зауваження).
9. Організатор громадського обговорення протягом 2 днів після 
закінчення строку подання пропозицій (зауважень) узагальнює їх та готує 
звіт, у якому зазначаються найменування організатора, зміст питання, що 
виносилося на громадське обговорення, інформація про осіб, які взяли участь
в обговоренні порушеного питання, а також у за і а; і ь н е ний аналіз пропозицій 
(зауважень), що на дійшли під час про ведення грбм ад с ько і о обговорення.

Сільський голова , Іїр 1
Ш  //
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Т.І. Горбенко


