
ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 
восьмої сесії Вергунівської сільської ради 

сьомого скликання

20 квітня 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»
За - М , проти () не голосували (7

№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г. +
2. Ковба Л.І.

3. С-несар М.І.

4. Ющенко С.Л.

5. Ситник М.І. 4-

6. Курінний В.І.

7. Булава А.М.
і

8. Скічко Л.Г.
+

9. Шальонний Волод.Д.
t

10. ПІальонний Вал.Д.
4

11. Толстунов А.Г.
І -

12. Товстоноженко 1.1.
Ґ

13. Шаповал Л.О.
Г

14. Сергеева Л.В.
-V

Голова лічильної комісії 

Члени лічильної комісії:



2. Про затвердження Порядку прийому дітей до дошкільного навчального 
закладу «Калинка» села Вергуни.
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І.

За - /З проти С не голосували (]
№
пп

П1Б, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г. Ч
2. Ковба Л.І. $ 'Ь/ГіЦ

3. Снесар М.І.
+'

4. Ющенко С.Л.
і

5. Ситник М.І. Ч
6. Курінний В.І. 4~
7. Булава А.М.

і '
8. Скічко Л.Г. Ч
9. Шальонний Волод.Д.

+*
10. Шальонний Вал.Д.

+
11. Толстунов А.Г. Ч

12. Товстоноженко 1.1. ч
13. Шаповал Л.О.

т
14. Сергеева Л.В. 4

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії: і/. В



3. Про внесення змін до регламенту роботи Вергунівської сільської ради. 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І.

За- /І проти ^ , не голосували__0_
№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г. т-

2. Ковба Л.І. *4іХ.
3. Снесар М.І.

Чг
4. Ющенко С.Л. і-

5. Ситник М.І. 4-

6. Курінний В.І.

7. Булава А.М. 4-

8. Скічко Л.Г. -Ь

9. Шальонний Волод.Д.

10. Шальонний Вал.Д.
і

11. Толстунов А.Г. ч-

12. Товстоноженко 1.1.
ч

13. Шаповал Л.О. А

14. Сергеева Л.В. -+

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:
Я . Ь ,



4. Про припинення права постійного користування земельною ділянкою. 
Доповідає: землевпорядник Чепка О.М.

За- проти не голосували
№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г.

І '
2. Ковба Л.І.

/ а р
3. Снесар М.І.

-р"
4. Ющенко С.Л.

'і
5. Ситник М.І.

6. Курінний В.І.
4-

7. Булава А.М. 4

8. Скічко Л.Г.

9. Шальонний Волод.Д.

10. Шальонний Вал.Д. 4

11. Толстунов А.Г. т
12. Товстоноженко 1.1. ч

13. Шаповал Л.О.
4

14. Сергеева Л.В. 4-

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:



5. Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки у 
власність
Доповідає: землевпорядник Чепка О.М.
За проти 0 не голосували 2.

№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г.

4
2. Ковба Л.І. м
3. Снесар М.І.

4'. Ющенко С.Л.
•г

5. Ситник М.І.
■г

6. Курінний В.І.

7. Булава А.М.
+-

8. Скічко Л.Г. 4

9. Шальонний Волод.Д.
4

10. Шальонний Вал.Д.

11. Толстунов А.Г.
і

12. Товстоноженко 1.1.
4

13. Шаповал Л.О.
р .

14. Сергеева Л.В.
4

Голова лічильної комісії



6. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у разі зміни їх цільового призначення, та зміну цільового призначення 
приватизованих земельних ділянок 
Доповідає: землевпорядник Чепка О.М.

За - / /  , проти V не голосували 21
№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г. •4—і
2. КовбаЛ.І. «А
3. Снесар М.І.

[
4. Ющенко С.Л. 'Т
5. Ситник М.І. -Ь
6. Курінний В.І. А

7. Булава А.М.
■2

8. Скічко Л.Г. А

9. Шальонний Волод.Д. і~іг

10. Шальонний Вал.Д. 'Ь
11. Толстунов А.Г.

І '
12. Товстоноженко 1.1.

13. Шаповал Л.О.
2

14. Сергеева Л.В.
І:'

Голова лічильної комісії 2' Ш і7

Члени лічильної комісії:



7. Про скасування рішень сесій сільської ради. 
Доповідає: землевпорядник Чепка О.М.
За - {( , проти 0 , не голосували_2

№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Г усак Г.Г. А
2. Ковба Л.І. ^усу /ч г ?

3. Снесар М.І. 4'

4. Ющенко С.Л. А
5. Ситник М.І. А

6. Курінний В.І. А

7. Булава А.М.
А'

8. Скіпко Л.Г. -А

9. Шальонний Волод.Д.
+

10. Шальонний Вал.Д. г

11. Толстунов А.Г.
Т

12. Товстоноженко І.І. А
13. Шаповал Л.О. А
14. Сергеева Л.В.

Т



8. Про укладання договору про відшкодування плати за землю за фактичне 
користування/володіння земельною ділянкою 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.

4
2. Ковба Л.І.

3. Снесар М.І. 4
4. Ющенко С.Л.

4
5. Ситник М.І. 4

6. Курінний В.І. 4

7. Булава А.М. 4

8. Скічко Л.Г. 4

9. Шальонний Волод.Д. +

10. Шальонний Вал.Д. 4

11. Толстунов А.Г.

12. Товстоноженко 1.1. 4

13. Шаповал Л.О.
4

14. Сергеева Л.В.
4

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:

£ -

Л ч ь
, , /;



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

За - /X , проти & не голосували
№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г.

2. Ковба Л.І. л (
3. Снесар М.І.

■г
4. Ющенко С.Л.

5. Ситник М.І.
+-

6. Курінний В.І.

7. Булава А.М.
+

8. Скічко Л.Г.
'"І"

9. Шальонний Волод.Д.

10. Шальонний Вал.Д.
+

11. Толстунов А.Г. Ч-
12. Товстоноженко 1.1. 1"

13. Шаповал Л.О.
+

14. Сергеева Л.В.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії:



10.Про обмеження споживання та продажу алкогольних, слабоалкогольних 
напоїів, пива та тютюнових виробів на території Вергунівської сільської 
ради.
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І.
За - // проти 0 не голосували

№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г.

+
2. Ковба Л.І. ш
3. Снесар М.І. Г
4. Ющенко С.Л.

і"
5. Ситник М.І. А"

6. Курінний В.І. д

7. Булава А.М.

8. Скічко Л.Г. л-

9. Шальонний Волод.Д.
А

10. Шальонний Вал.Д.
+

11. Толстунов А.Г.

12. Товстоноженко 1.1. -V*

13. Шаповал Л.О. А-

14. Сергеева Л.В. “Г

Члени лічильної комісії:



11. Про обмеження перебування дітей у закладах громадського харчування і 
проведення дозвілля, розважальних закладах, на вулицях та інших 
громадських місцях сіл Вергуни та Нечаївка у вечірній та нічний час 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І.

За - / /  проти О не голосували
№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г.

Ч
2. КовбаЛ.І.

і—Г42 4
3. Снесар М.І.

ч
4. Ющенко С.Л.

-г
5. Ситник М.І.

ч
6. Курінний В.І. г
7. Булава А.М. Ч

8. Скічко Л.Г.
- Г

9. Шальонний Волод.Д. ч

10. Шальонний Вал.Д. Ч

11. Толстунов А.Г.
1

12. Товстоноженко 1.1. Ч

13. Шаповал Л.О. Ч

14. Сергеева Л.В.
■ ~ Г

Голова лічильної комісії ' '/Ч /Ч у С-. 4.

Ч ; - "  4 .. /<

ь (-  /Ч

Члени лічильної комісії:



12.Про затвердження розпоряджень сільського голови. 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І.

За - (V , проти 0 не голосували_/
№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г.

Н"
2. КовбаЛ.І. 4
3. Снесар М.І.

+'
4. Ющенко С.Л.

іг
5. Ситник М.І.

4"
6. Курінний В.І.

4"

7. Булава А.М.

8. Скічко Л.Г.

9. Шальонний Волод.Д. 4"

10. Шальонний Вал.Д. 4'

11. Толстунов А.Г.
4"

12. Товстоноженко 1.1. 'Н

13. Шаповал Л.О. 4-

14. Сергеева Л.В.
•4

Голова лічильної комісії <{{М44^

Члени лічильної комісії:



13.Про надання відмови від об’єднання територіальних громад Вергуни, 
Степанки, Хацьки
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І.

За - 42- , проти 0 , не голосували
№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г.

2. Ковба Л.І. а
3. Снесар М.І. '

4. Ющенко С.Л.

5. Ситник М.І.
■+-

6. Курінний В.І.

7. Булава А.М.

8. Скічко Л.Г.
' Ґ

9. Шальонний Волод.Д.
г

10. Шальонний Вал.Д.
г

11. Толстунов А.Г.
-Р

12. Товстоноженко 1.1.
!

13. Шаповал Л.О.
1-

14. Сергеева Л.В.
І-



14.Про Програму діяльності та утримання на території сільської ради 
громадського помічника старшого інспектора поліції.
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І.

За - /А  , проти 4і не голосували__ /
№
пп

ПІБ, депутата сільської 
ради

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували
1. Гусак Г.Г. Ч"

2. Ковба Л.І.

3. Снесар М.І.
-Р

4. Ющенко С.Л.
іґ

5. Ситник М.І.

6. Курінний В.І. ■г
7. Булава А.М.

8. Скічко Л.Г. .4-

9. Шальонний Волод.Д.

10. Шальонний Вал.Д. і

11. Толстунов А.Г.
+

12. Товстоноженко 1.1. А

13. Шаповал Л.О. -V

14. Сергеева Л.В. -г

Голова лічильної комісії

л
сі-к-
А.0

Члени лічильної комісії:



15. Про встановлення шлагбаумів.
Доповідає: сільський депу тат Снесар М.І.

За , проти_____ . не голосували
№
пп

ПІ Б. депутата сільської 
ради

усак

3.

4.

Ковба Л.І. 

Снесар М.І. 

Ющенко С.Л.

6 .

т.

8.

9.

Ситник М.І. 

Курінний В.І. 

Булава А.М. 

С кіч ко Л.Г.

Шальонний Волод.Д.

Шальонний Вал.Д. 

Толстунов Л.Г.

12. 'овстоноженко 1.

13.

14.

Шаповал Л.О.

Сергеева Л.В.

Голова лічильної комісії 

Члени лічильної комісії:

Результати голосування :
за проти утримались Не

голосували

Г

ЇУ7 £
....  и ..і/ .

-і~

т

>

т

н е

7і-

2е

У ,

-У-

Л  &



УКРАЇНА

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

8 сесія 7 скликання

Рішення
№ 8-1 від 20.04.2016р.
Про внесення змін до рішення сесії 
сільської ради
№ 7 - 1  /2016 від 12.03.2016року 
№ 4-4/2016 від 25.01.2016 
№ 3- 2 /2 016  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

ВИРІШИЛА:
1. Збільшити доходи спеціального фонду сільського бюджету на 10000 гри., по 

коду доходу 41035000 - інші субвенції. Встановити доходи всього 3699006 
гри., в тому числі доходи загального фонду - 3378900 гри. доходи 
спеціального фонду 320106 гри. додаток 1

2. Визначити на 2016 рік видатки сільського бюджету в сумі 4233945 грн., в тому 
числі видатки загального фонду сільського бюджетуЗ 825 839 грн. видатки 
спеціального фонду сільського бюджету 408106 грн. згідно з додатком 3, 3.1 до 
цього рішення.

3. Установити дефіцит сільського бюджету в сумі 534939 грн. в т.ч. дефіцит 
загального фонду в сумі 446939грн., крім того до Бюджету розвитку 
спрямувати 64000 грн. вільного залишку коштів та дефіцит спеціального фонду 
бюджету в сумі 88000 грн. джерелом покриття якого визначити 
надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі
64000 грн. та вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду в 

сумі 24000 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення
4. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок 

коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення.
5. Внести зміни в перелік державних та регіональних програм, які фінансуються 

за рахунок бюджету згідно з додатком 5 дб цього рішення

комісію з питань

Т.І.Горбенко

6. Додатки 1, 2, 3, 3.1,
7. Контроль за викон 

бюджету, фінансі

Сільський го.

ними до рішення, 
асти на постійну 

зпечення.



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання 

восьма сесія

РІШ ЕННЯ

20 квітня 2016 року № 8-2

Про затвердження Порядку 
прийому дітей до дошкільного 
навчального закладу «Калинка» 
села Вергуни

Відповідно до ст. 25 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", згідно з Конституцією України, Законом України «Про освіту», 
Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний 
навчальний заклад», листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 25.05.2011 № 1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини 
до дошкільного навчального закладу» та від 16.11.2012 № 1/9-839 «Щодо 
прийому дітей до дошкільних навчальних закладів», сільська рада 
В И Р  І 111 И Л А:

1. Затвердити Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу 
села Вергуни (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного та культурного розвитку.

Сільський голова Т.І. Горбенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вергунівської 
сільської ради 
Сільсрщй голова

Д. Горбенко

2016 року

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ДІТЕЙ

до дошкільного навчального закладу 
«Калинка» села Вергуни 

Вергунівської сільської ради 
Черкаського району 
Черкаської області



І. Загальні положення

1. Цей Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу 
«Калинка» села Вергуни Вергунівської сільської ради (далі -  Порядок) 
розроблено згідно з Конституцією України, Законом України «Про освіту», 
Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний 
навчальний заклад», листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 25.05.2011 № 1/9-389 «Про дотримання порядку прийому дитини 
до дошкільного навчального закладу» та від 16.11.20121 № 1/9-839 «Щодо 
прийому дітей до дошкільних навчальних закладів».

2. Основними завданнями є забезпечення права дитини на доступність і 
безоплатність здобуття дошкільної освіти, забезпечення гармонійного та 
різнобічного розвитку особистості, засвоєння дитиною знань, оволодіння 
уміннями і навичками, які гарантують підготовку до навчання в школі. Зміст 
дошкільної освіти у закладі спрямований на збереження дитячої субкультури, 
зорієнтований на цінності та інтереси дитини, врахування її вікових 
можливостей.

3. Цей Порядок регламентує правила прийому дітей дошкільного віку до 
дошкільного навчального закладу «Калинка» села Вергуни (далі -  ДНЗ) 
загальної о розвитку.

II. Порядок комплектування ДНЗ

1. Комплектування ДНЗ дітьми здійснює його керівник відповідно до 
списків, сформованих електронною базою даних. Діти, які попередньо 
зареєстровані у журналах звернень громадян, вносяться до електронної 
реєстрації за умови звернення батьків або осіб, що їх замінюють, до ДНЗ.

2. Кількість груп у ДНЗ визначається згідно із Законом України «Про 
дошкільну освіту», контрольними нормативами, зазначеними у статуті ДНЗ, з 
урахуванням умов, необхідних для здійснення освітнього процесу, відповідно 
до санітарно-гігієнічних умов.

ПІ. Електронна реєстрація дітей

1. Електронна реєстрація дітей дошкільного віку до дошкільних 
навчальних закладів району запроваджена на виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 13.07.2011 № 752 «Про створення Єдиної державної 
електронної бази з питань освіти», наказу Департаменту освіти і науки 
Черкаської обласної державної адміністрації від 12.08.2013 № 483 «Про 
розширення єдиної електронної бази даних в області» та наказу відділу освіти 
Черкаської районної державної адміністрації від 20.08.2013 № 168 «Про' І  *запровадження освітнього проекту «Електронний дошкільний навчальний 
заклад».

2. Електронна реєстрація дітей до дошкільних навчальних закладів 
району, що є у комунальній власності, здійснюється з метою:

- забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти в _ 
ДНЗ району;



- забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її 
здібностей, таланту, всебічного розвитку;

- забезпечення доступу до інформації про ДНЗ району, що є у 
комунальній власності;

- запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ району;
- здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ району.
3. Внесенню до Реєстру підлягає наступна інформація:
3.1. Про дитину:
- прізвище, ім’я, по батькові;
- дата народження;
- адреса проживання;
- серія та номер свідоцтва про народження;
- інформація про пільгову категорію (за наявності);
- бажаний рік зарахування до ДНЗ.
3.2. Про батьків:
- прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, які їх замінюють;
- адреса реєстрації місця проживання;
- контактні дані (телефон, електронна адреса).
4. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті 

батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором ДНЗ, який заповнює 
заявку в присутності заявника. Після успішної реєстрації для кожної заявки 
автоматично встановлюється статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється 
порядковий номер у черзі. Дата та час реєстрації зміні не підлягають.

5. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо 
заявлена особа вже зареєстрована.

6. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:
- на підставі наказу про зарахування дитини до ДНЗ;
- у випадку відсутності документів, визначених цим Порядком;
- у випадку відсутності документів, що підтверджують наявність пільг.

IV. Порядок прийому дітей до ДНЗ

1. Прийом дітей до ДНЗ здійснює його керівник відповідно до списків, 
сформованих базою даних та поданих реєстратором.

2. Для зарахування до ДНЗ необхідні документи, передбачені п.6 
Положення про дошкільний навчальний заклад, а саме:

- заява батьків або осіб, які їх замінюють;
- медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що 

дитина може відвідувати ДНЗ;
- довідка про епідеміологічне оточення;
- копія свідоцтва про народження дитини;
- документи, що підтверджують усиновлення чи встановлення опіки, 

якщо заява подається усиновлювачами чи опікунами;
- документ, що посвідчує особу заявника;
- документ, що посвідчує право на пільгу при першочерговому 

зарахуванні дитини до ДНЗ.
3. Прийом до ДНЗ дітей пільгових категорій відбувається у першу чергу.
4. До пільгових категорій відносяться:



- діти учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- діти військовослужбовців Збройних Сил України, учасників АТО;

- діти батьків - біженців із зони АТО;
- діти працівників соціальної сфери сіл Вергуни та Нечаївка, закладів 

освіти та медичних закладів.

V. Прикінцеві положення

1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного 
сайту Реєстру відбувається на безоплатній основі.

2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та 
Порядку прийому дітей до ДНЗ, несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством України.



РІШЕННЯ

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання

восьма сесія

20 квітня 2016 року № 8-3

Про внесення змін до регламенту роботи 
Вергунівської сільської ради

Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», керуючись Законом України «Про внесення зміни до статті 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних 
голосувань», за погодженням постійної комісії ради з питань депутатської 
діяльності та етики, законності і правопорядку, захисту прав людини, 
сільська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Внести до регламенту роботи Вергунівської сільської ради, 
затвердженого рішенням сільської ради № 2-1 від 16.11.2015 р. такі зміни: 
1.1. Доповнити п.3.1. словами «жителі територіальної громади» та 
викласти в такій редакції: «Сесія сільської ради проводиться гласно. У разі 
необхідності рада може прийняти, рішення про проведення закритого 
пленарного засідання. У відкритих засіданнях можуть брати участь народні 
депутати України, депутати обласної та районної рад, представники 
об’єднань громадян, трудових колективів, керівники підприємств та установ 
села, працівники засобів масової інформації, жителі територіальної 
громади. Головуючий на пленарному засіданні повідомляє депутатів про 
осіб, які офіційно запрошені на сесію ради. Рішення щодо запрошених 
приймається головою сільської ради та за потреби погоджується з 
депутатами.

Запрошені особи не мають права втручатися в роботу сесії та вчиняти 
будь-які дії, що не передбачені Регламентом і не можуть впливати на 
позицію депутатів при прийнятті рішень. У разі невиконання цих вимог, вони 
за пропозицією головуючого на сесії чи депутатів можуть бути позбавлені 
права бути присутніми в залі засідань».



1.2. Викласти в новій редакції ст.6 Регламенту:
6. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

6.1. Доповіді, співдоповіді, довідкові матеріали, проекти рішень з питань, 
що виносяться на розгляд ради, готуються відповідними постійними 
комісіями, депутатами, працівниками виконкому, що їх внесли, або комісією 
для підготовки конкретного питання.

6.2. Проекти рішень, що відносяться до компетенції виконкому сільської 
ради, подаються на розгляд сесії відповідно до пункту 5.2. Регламенту за 
підписом сільського голови.

6.4. При підготовці питань, що виносяться на розгляд ради, проводиться 
перевірка стану справ на місцях. З найбільш важливих питань, за рішенням 
ради, вивчається думка членів територіальної громади.

6.5. За дорученням сільського голови, секретар ради проводить 
попередню оцінку поданих проектів рішень.

6.6 Рішення сільської ради приймаються відкритим поіменним або 
таємним голосуванням у порядку, визначеному законодавством та цим 
Регламентом.

6.7 Для визначення результатів голосування сесія обирає з числа 
депутатів відкритим голосуванням лічильну комісію у кількості трьох осіб 
більшістю присутніх депутатів. Лічильна комісія зі свого складу обирає 
голову.

6.8 Рішення ради з кожного питання порядку денного в цілому 
приймається на її' пленарному засіданні більшістю голосів депутатів від 
загального складу ради. По кожному питанню порядку денного 
оформлюється протокол поіменного голосування.

Процедура прийняття рішення передбачає голосування проекту 
рішення за основу. Зміни чи доповнення до проекту рішення голосуються 
почергово в порядку їх надходження. Ці рішення приймаються шляхом 
підняття рук більшістю від загального складу ради. Результати голосування 
фіксуються у протоколі поіменного голосування. Після голосування за всі 
поправки голосується рішення ради в цілому зі змінами та доповненнями з 
оформленням лічильною комісією протоколу поіменного голосування. 
Протокол повинен містити назву питання порядку денного сесії, загальний 
склад ради, кількість зареєстрованих депутатів до участі в роботі сесії, 
кількість відсутніх на сесії депутатів, кількість депутатів, які голосували 
«За», кількість депутатів, які голосувала «Проти», кількість депутатів, які 
«Утримались», кількість депутатів, які «Не голосували», кількість депутатів, 
які «Не брали участь у голосуванні» у формі відповідної таблиці. В таблиці 
зазначається № за порядком, прізвище, ім’я та по батькові депутата сільської 
ради в алфавітному порядку, графа, у якій голова лічильної комісії буде 
зазначати відповідний результат.



Процедурні питання (питання формування порядку денного, надання 
слова для виступу, персональний склад лічильної комісії, позбавлення слова 
чи участі в роботі сесії, форма голосування — відкрита чи закрита, тощо) 
голосуються шляхом підняття рук депутатами сільської ради та приймаються 
більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії. Лічильна комісія проводить 
підрахунок голосів та подає підсумки голосування головуючому на сесії для 
оголошення. Результати голосування з процедурних питань не потребують 
оформлення окремих протоколів та фіксуються у протоколі сесії.

Поіменне голосування проводиться головою лічильної комісії шляхом 
опитування депутатів згідно зі списком загального складу депутатів ради в 
алфавітному порядку. Кожен депутат при оголошенні його прізвища повинен 
чітко оголосити своє волевиявлення щодо проекту рішення словами «За», або 
«Проти», або «Утримався», або «Не голосую». Голова лічильної комісії 
відображає озвучене депутатом волевиявлення в протоколі відкритого 
поіменного голосування та після проведення підрахунку голосів подає 
підсумки голосування головуючому на сесії для оголошення. Члени 
лічильної комісії слідкують за ходом голосування.

Протокол поіменного голосування підписується головою та членами 
лічильної комісії і є невід’ємною частиною протоколу сесії ради. Інформація 
щодо результатів поіменного голосування розміщується керівником 
виконавчого апарату сільської ради на офіційному веб-сайті сільської ради в 
день голосування. Протоколи поіменного голосування зберігаються протягом 
необмеженого строку та надаються за запитом відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інформації».

При встановленні результатів голосування до загального складу 
сільської ради включається сільський голова, якщо він бере участь у  
пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

6.9. Сільська рада може доручити відповідній постійній комісії або 
апарату виконкому підготувати, відредагувати і внести на повторний розгляд 
текст проекту рішення ради.

6.10. Рішення ради вступають в силу з моменту прийняття, якщо не 
встановлено інший строк їх введення в дію.

6.11. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності 
з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший 
строк введення їх в дію.

6.12. Рішення сільської ради підлягають обов’язковому оприлюдненню на 
офіційному веб-сайті сільської ради та наданню за запитом відповідно до 
Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.13. Секретар сільської ради приводить у контрольний стан Регламент 
сільської ради, врахувавши вищезазначені зміни та доповнення.



6.14. Рішення вступає в силу з моменту набуття чинності Законом України 
«Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні».

6.15. Виконання рішень ради контролюється постійними комісіями і 
секретарем ради.

1.3. Додати в Регламент п.7 «Конфлікт інтересів» та викласти в наступній 
редакції «Конфлікт інтересів - це суперечність між особистими майновими, 
немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими 
повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або 
неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій 
під час виконання наданих їй службових повноважень.

Посадові особи місцевого самоврядування є суб’єктами відповідальності 
за корупційні правопорушення.

Сільський, голова, секретар, депутати сільської ради, беруть участь у 
розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови 
самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому 
розглядається відповідне питання.

Здійснення контролю за дотриманням вимог конфлікту інтересів, 
надання консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною 
вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань 
депутатської діяльності та етики законності і правопорядку, захисту прав 
людини».
1.4. Додати до ст. 12 «Документування самоврядної діяльності»

п.12.2. в такій редакції «Рішення виконавчого комітету фінансового 
характеру затверджуються сільською радою»

гі.12.3. в такій редакції «Всі розпорядження сільського голови 
затверджуються сільською радою щоквартально».
3. Секретарю сільської ради привести в контрольний стан Регламент, 
врахувавши вищезазначені зміни та доповнення.
4. Рішення вступає в силу з моменту набуття чинності Закону України «Про 
внесення зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» щодо поіменних голосувань».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку.

Сільський голова Т.І.Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання четверта сесія

РІШЕННЯ

20 квітня 2016 року № 8-4

Про припинення права постійного користування 
емельною ділянкою

Відповідно до п.34 ст.26, Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» .ст.12, п. «а», ст. 142 п. З Земельного кодексу України, розглянувши заяву 
Черкаського РАЙСТ сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:

1. Припинити Черкаському Районному Споживчому Товариству Спілка 
Споживчих Товариств Черкаської Області (Черкаське РАЙСТ) згідно заяви від 
16.03.2016 р. № 78 право постійного користування частини земельної ділянки площею 
0,0556 га по вул. Лесі Українки, 144/1.

2. Віднести всю земельну ділянку площею 0,1133 га до земель не наданих у 
власність або в постійне користування.

3. Зобов’язати Черкаське РАЙСТ повідомити про припинення права 
користування земельною ділянкою орган державної реєстрації

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

Сільський голова Т.І.Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання восьма сесія

РІШЕННЯ

20 квітня 2016 року № 8-5

Про затвердження проекту землеустрою 
та надання земельної ділянки у власність

Відповідно до п. 34 1 ст. 26, ст. 47 Закону України України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 81, 86, 116, 118, 120, 121, 122, 125, 
1256, 140, 141 Земельного кодексу України, розглянувши заяву та проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Привалова Владислава 
Сергійовича про затвердження проекту землеустрою сесія сільської ради

Вирішила:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Привалову 
Владиславу Сергійовичу в с. Вергуни, вул. Лесі Українки Черкаського 
району Черкаської області.

1.2. Надати гр. Привалову Владиславу Сергійовичу земельну ділянку 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд, площею 0,1500 га с. Вергуни, вул. Лесі Українки 
Черкаського району Черкаської області по фактичному користуванню 
піски -  0,1500 га.

1.3. Земельну ділянку, площею 0,1500 га віднести до категорії 
земель -  землі житлової та громадської забудови.

1.4. Доручити гр. Привалову Владиславу Сергійовичу зареєструвати 
свідоцтво права власності на земельну ділянку кадастровий номер 
7124982000:03:001:0396 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 
0,1500 га в реєстраційній службі.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин ВерГунІВСЬКОЇггСІЛЬСЬКОЇ ради.

Сільський голова Т.І.Горбенко



РІШЕННЯ

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання восьма сесія

20 квітня 2016 року № 8-6

Про затвердження проектів землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок 
у разі зміни їх цільового призначення, 
та зміну цільового призначення 
приватизованих земельних ділянок

Відповідно до п.34, ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п. «б» СТ..СТ. 12, 20 п. «в» ч. 1 ст. 81, ст.. 118, ст.. 120, ч. 1 ст. 121, ч. 1. ст. 
122, СТ..СТ. 125, 126 Земельного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів 
України від 11.04.2002 року № 502 «Про затвердження порядку зміни цільового 
призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб», 
пункту 75 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року № 1051, ст.. 377 
Цивільного кодексу України, ст.. 8, 19, 22 п. «г» ст.. 25, ст.. 50 Закону України «Про 
землеустрій», розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
у разі зміни їх цільового призначення, розробник ПП «Геотоп-Сервіс», заяви 
громадян Каспрової Антоніни Михайлівни, Лихолая Анатолія Дмитровича 
враховуючи висновки відповідних служб Черкаського району, а також рекомендації 
комісії з питань земельних відносин Вергунівська сільська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити проекти землеустрою:
1.1. Щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває у 

власності гр. Каспрової Антоніни Михайлівни (ідентифікаційний номер -  
2424503406), площею 0,3500 га, у тому числі: ріллі -  0,2494 га, забудованих земель -  
0,0831, з них під будівлями та спорудами -  0,0175 га, кадастровий номер -  
71249820006:03:001:0309, із земель сільськогосподарського призначення (для 
ведення особистого підсобного господарства) на землі житлової та громадської 
забудови (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: с. Вергуни , вул. Лесі Українки, 
25, Черкаського району, Черкаської області (в межах населеного пункту).

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки:
2.1. Із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого 

підсобного господарства) на землі житлової та громадської забудови (для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), площею 0,3500 га кадастровий номер



71249820006:03:001:0309, за адресою: с. Вергуни , вул. Лесі Українки, 25, 
Черкаського району, Черкаської області (в межах населеного пункту).

3. Затвердити проекти землеустрою:
3.1. Щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, яка перебуває у 

власності гр. Лихолая Анатолія Дмитровича (ідентифікаційний номер -  
2737810158), площею 0,2900 га, у тому числі: ріллі -  0,1779 га, забудованих земель -  
0,0975 га, з них під будівлями та спорудами -  0,0146 га, кадастровий номер -  
71249820006:03:001:0308, із земель сільськогосподарського призначення (для 
ведення особистого підсобного господарства) на землі житлової та громадської 
забудови (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: с. Вергуни , вул. Лесі Українки, 
39/1, Черкаського району, Черкаської області (в межах населеного пункту).

4. Змінити цільове призначення земельної ділянки:
4.1. Із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого 

підсобного господарства) на землі житлової та громадської забудови (для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), площею 0,2900 га кадастровий номер -  
71249820006:03:001:0308, за адресою: с. Вергуни , вул. Лесі Українки, 39/1, 
Черкаського району, Черкаської області (в межах населеного пункту).

5. Земельні ділянки, які зазначені в п.п. 1, 2, 3, 4 віднести до категорії земель -  
землі житлової та громадської забудови.

6. Спеціалісту -  землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно- 
облікові документи

7. Передати проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі 
зміни їх цільового призначення на постійне зберігання в Управління Держгеокадастру 
у Черкаському районі Черкаської області.

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

Сільський голова (7- Т.І.Горбенко



РІШЕННЯ

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання восьма сесія

20 квітня 2016 року № 8-7

Про скасування рішень 
сесій сільської ради

Враховуючи заяву та висновки постійної комісії з питань земельних 
відносин, керуючись ст. 12 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада,
ВИРІШИЛА:

1. Скасувати рішення сесій:
- рішення № 7-4 від 22.03.2016 року «Погодження виділення земельної 
ділянки в адмінмежах Вергунівської сільської ради, за межами населеного 
пункту с. Вергуни» пункт 2.

2. 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 восьма сесія

20 квітня 2016 року № 8-8

Про укладення договору про відшкодування плати 
за землю за фактичне користування/володіння 
земельною ділянкою в комерційних та інших цілях 
в адмінмежах Вергунівської сільської ради, 
в межах 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 ТОВ «Міжнародна Науково-Виробнича Компанія «Станко- 
Груп», 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 договору на 
2016 рік зі ТОВ «Міжнародна Науково-Виробнича Компанія «Станко-Груп» 
про відшкодування плати за землю за фактичне користування земельною 
ділянкою під комплекс будівель а саме: магазин, сарай на період оформлення 
державної реєстрації документів, що посвідчують право користування 
земельною ділянкою, яка розташована в адмінмежах Вергунівської сільської 
ради, в межах населеного пункту с. Вергуни по вул. Лесі Українки, 144/1:

2. Надати дозвіл ТОВ «Міжнародна Науково-Виробнича Компанія 
«Станко-Груп» на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки площею 0,0916 га цільове призначення -  для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі, яка розташована с. Вергуни, вул. Лесі 
Українки, 144/1 з метою подальшого укладання довгострокового договору 
оренди землі.

3. Право власності на будівлі та споруди, що знаходяться на земельній 
ділянці підтверджуються договором купівлі-продажу комплексу будівель від 
22.02.2008 р. № 2199.



4. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення в оренду подати 
на затвердження в Вергунівську сільську раду

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

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

Сільський голова Т.І.Горбенко

і



РІШЕННЯ

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання восьма сесія

20 квітня 2016 року № 8-9

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 заяви громадян за погодженням комісії з питань земельних 
відносин, 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 Прізвище, ім ’я, по 
батькові

Адреса земельної 
ділянки

Орієнто
вна площа  

га

Адреса прож ивання/ 
реєст рації

1.1.1. Баланда Тарас 
Іванович

с. Вергуни,
вул. Л.Українки, 148/1

0,12 га м. Черкаси, вул. Гоголя, 409 
кв. 168

1.1.2. Цмакапо Микола 
Миколайович

с. Вергуни, 
вул. Різдвяна

0,23 с. Вергуни, 
вул. Різдвяна, 17

1Л.З. Охріменко Руслан 
Володимирович

с. Вергуни, 
вул. Перемого (біля 

господарського двору 
СТОВ «Колос»)

0,15 с. Вергуни, 
вул. Перемоги, 167

1Л .4. Мацак Марія 
Миколаївна

с. Вергуни,
вул. Братів Турчинів, 13

0,25 с. Вергуни, 
вул. .Бр. Турчинів, 13

1Л .5. Селянко Павло 
Євгенович

с. Вергуни, (біля 
господарського двору 

СТОВ «Колос»)

0,15 с. Вергуни, 
вул. .Бр. Селянко, 110

1Л.6. Овчаренко Антон 
Миколайович

с. Вергуни, (біля^ 
господарського двору 

СТОВ «Колос»)

0,15 с. Вергуни, 
вул. .Перемоги, 154/1

1Л .7. Король Валентина 
Іванівна

с. Вергуни, 
вул. Л.Українки, 29

0,25 с. Степанки, вул. Леніна, 213

1 Л.8. Захлестун Михайло 
Юрійовича

м. Черкаси,
вул. ЗО років Перемоги, 

48, кв. 174

0,25 с. Нечаївка,
вул. Б.Хмельницького, 111а

1Л .9. Вакшевич Анатолій 
Петрович

с. Вергуни, 
вул. Л.Українки, 135

0,25 с. Вергуни, 
вул. Л.Українки, 135



1.1.10. Черниш Руслан 
Володимирович

с. Вергуни, 
вул. Бр. Турчинів, 9

0,25 с. Вергуни, 
вул. Бр. Турчинів, 9

1.1.11. Вовк Олександр 
Іванович

с. Вергуни, (біля 
господарського двору 

СТОВ «Колос»)

0,15 с. Вергуни,
вул. Черняховського, 4

1.2. для ведення садівництва:
№  п/п Прізвищ е, ім 'я, по 

батькові
Адреса земельної 

ділянки
Орієнто

вна площа 
га

Адреса прож ивання/ 
реєст рації

1.2.1. Король Валентина 
Іванівна

с. Вергуни, 
вул. Л.Українки, 29

0,07 с. Степанки, вул. Леніна, 213

1.2.2. Захлестун Михайло 
Юрійовича

м. Черкаси,
вул. ЗО років Перемоги, 

48, кв. 174

0,08 с. Нечаївка,
вул. Б.Хмельницького, 111а

1.2.3 Турчин Андрій 
Корнійович

с. Вергуни 0,04 с. Вергуни, Різдвяна, 9

1.3. для ведення особистого селянського господарства:
№  п/п Прізвище, ім ’я, по 

батькові
Адреса земельної 

ділянки
Орієнто

вна площа  
га

Адреса прож ивання/ 
реєст рації

1.3.1. Вакшевич Анатолій 
Петрович

с. Вергуни, 
вул. Л.Українки, 135

0,25 с. Вергуни, 
вул. Л.Українки, 135

1.3.2. Шост Віта 
Анатоліївна

с. Вергуни 0,70 с. Вергуни,
вул. Свято-Троїцька, 94, 

кв. 6,
1.3.3. Литвиненко

Станіслав
Андрійович

с. Нечаївка 2,0 с. Нечаївка, 
вул. Шевченка, 125

1.3.4. Кириченко Вадим 
Ігорович

с. Вергуни, 
вул. Різдвяна

0,70 с. Степанки, вул. Садова, 9

2. Відмовити в надані земельної ділянки гр. Трескіні Валентині 
Григорівні жительці м. Черкаси, для ведення особистого селянського 
господарства, всі вільні земельні ділянки будуть виділяться в першу чергу 
учасникам АТО, та працівникам соціальної сфери жителів сіл Вергунів 
Нечаївки.

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 Вергунівської сільської ради.

Сільський голова Т.І.Горбенко



ВЕРГУНЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

восьма сесія

РІШ ЕННЯ

20 квітня 2016 року № 8-10

Про обмеження споживання та продажу 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, 
пива і тютюнових виробів на території 
Вергунівської сільської ради

З метою обмеження споживання та продажу алкогольних, слабоалкогольних 
напоїв та пива і попередження та зменшення куріння тютюнових виробів, 
зниження рівня їх вживання серед населення сіл Вергуни та Нечаївка, обмеження 
доступу до них дітей, охорони здоров'я населення від шкоди, що завдається 
їхньому здоров'ю внаслідок розвитку захворювань, інвалідності, а також 
смертності, спричинених курінням тютюнових виробів, споживанням 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв, керуючись статтями 15-2, 15-3 Закону 
України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 
19.12.1995 р. № 481/95-ВР (із наступними змінами), статтями 9, 13 Закону 
України "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових 
виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" від 22.09.2005 р. № 2899- 
ІУ ( з наступними змінами), згідно пункту 44 частини першої статті 26, пункту 1 
статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Визначити на території сіл Вергуни та Нечаївка громадські місця, в яких 
забороняється:
1.1. Споживання пива (крім безалкогольного), алкогольних та слабоалкогольних 
напоїв:
- у закладах охорони здоров'я та прилеглій території (в межах 200 м від 
розміщення даного закладу);
- у навчальних, освітньо-виховних закладах та прилеглій території (в межах 200 
м від розміщення даного закладу);



- у громадському транспорті, на зупинках транспорту та прилеглім території 
( в межах 50 м від зупинки транспорту);
- у закладах культури та прилеглій території (в межах 200 м від розміщення 
даних закладів);
- у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
інших державних установ та прилеглій території (в межах 300 м від приміщення);
- на дитячих майданчиках та прилеглій території (в межах 200 м від дитячого 
майданчика);
- стадіон та прилегла територія в межах 50 м;
1.2. Куріння тютюнових виробів, крім спеціально відведених для цього місць:
- у закладах охорони здоров'я та прилеглій території (в межах 200 м від розміщення 
даного закладу);
- у навчальних, освітньо-виховних закладах та прилеглій території (в межах 300 м 
від розміщення даного закладу);
- у громадському транспорті, на зупинках транспорту та прилеглій території 
( в межах 15 м від зупинки транспорту);
- у закладах культури та прилеглій території (в межах 200 м від розміщення даного 
закладу);
- у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
інших державних установ та прилеглій території (в межах 300 м від; приміщення);
- на дитячих майданчиках та прилеглій території (в межах 300 м від дитячого 
майданчика);
1.3. У спеціально відведених місцях для куріння має бути розміщена наочна 
інформація, яка складається із відповідного графічного знака та тексту такого 
змісту: "Місце для куріння. Куріння шкодить Вашому здоров'ю!".

2. На території сіл Вергуни та Нєчаївка забороняється продаж пива (крім 
безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів 
особами:
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів;
- на дитячих майданчиках;
- у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд;
- у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
- у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, 
у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
- на зупинках маршрутних транспортних засобів;
- поштучно (для тютюнових виробів, крім сигар);
- у споживчих упаковках, що містять менш як 20 сигарет;
- з рук;
-у невизначених для цього місцях торгівлі;



- у стаціонарних та виносних об’єктах торгівлі та малих архітектурних формах з 
22. 00 годин до 8. 00 годин.

2.1. Забороняється продаж алкогольних напоїв громадянам, які не досягай 
18-річного віку. В разі виникнення сумніву щодо віку покупця продаж 
алкогольних напоїв здійснюється за умови пред'явлення документа, що 

засвідчує його вік.
3.Встановити час роботи розважальних закладів в сіл Вергуни та Нечаївка до 

24.00 год. Власникам зазначених закладів забезпечити виконання Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
захисту населення від впливу шуму».
4.Педагогічним і медичним працівникам проводити роз’яснювальну роботу 
серед населенням, зокрема з молоддю, щодо шкідливого впливу споживання 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів на організм людини, про переваги 
здорового з життя, а також про недопустимість перебування неповнолітніх без 
нагляду батьків у нічний час доби.
6. Дане рішення набуває чинності з дня його прийняття.
7. Рішення довести до відома громадян, суб’єктів господарювання різних форм 
власності через засоби масової інформації .
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
Вєргунівської сільської ради з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку.

Сільський голова



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання

восьма сесія

РІШЕННЯ

20 квітня 2016 року № 8-11

Про обмеження перебування дітей 
у закладах громадського харчування 
і проведення дозвілля, 

розважальних закладах, на вулицях 
та інших громадських місцях сіл 

Вергуни та Нечаївка у вечірній 
та нічний час

З метою профілактики правопорушень серед дітей та молоді, 
попередження погіршення криміногенної обстановки на території сіл 
Вергуни та Нечаївка, відповідно до Законів України «Про охорону 
дитинства», «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту 
етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності», Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, керуючись п. 44 ч. 1 ст. 26, ст. 32 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Вергуні вська сільська рада 
В И Р І ПІ И Л А:

1. Обмежити перебування у закладах дозвілля, громадського харчування, 
розважальних закладах, на вулицях та інших громадських місцях сіл 
Вергуни та Нечаївка у вечірній та нічний час, без супроводу батьків або осіб, 
що їх замінюють, дітей віком до 14 років після 22.00 год. та віком від 14 до 
18 років -  після 23.00 год. в літній та після 22.00 год. в зимовий період року 
(листопад -  березень (включно) .

2. Зобов’язати суб’єктів господарювання^

- забезпечити обмеження перебування у закладах дозвілля, громадського 
харчування, розважальних закладах, на вулицях та інших громадських 
місцях сіл Вергуни та Нечаївка у вечірній та нічний час без супроводу 
батьків або осіб, що їх замінюють, дітей віком до 14 років після 22.00 год. та



віком від 14 до 18 років — після 23.00 год. в літній та після 22.00 год. в 
зимовий період року;

- забезпечити розміщення у закладах проведення дозвілля, громадського 
харчування і т.і., інформації щодо обмеження перебування дітей у 
громадських місцях згідно п.1 даного рішення;

- провести роз’яснювальну роботу з працівниками закладів щодо організації 
дозвілля, громадського харчування, розважальних закладів щодо 
недопущення порушення режиму перебування дітей в громадських місцях 
відповідно до п.1 даного рішення.

4. Педагогічним працівникам проводити роз’яснювальну роботу з 
учнівською молоддю про недопустимість перебування неповнолітніх без 
нагляду батьків або осіб, що їх замінюють у нічний час доби.

5. Дане рішення набуває чинності з дня його прийняття.

6. Рішення довести до відома громадян, суб’єктів господарювання різних форм 
власності через засоби масової інформації.

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

Сільський голова Т.І.Горбенко



ВЕРГУШ ВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання 

восьма сесія

РІШЕННЯ

20 квітня 2016 року № 8-12

Про затвердження 
розпоряджень сільського голови

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сільська рада 
ВИРІШИЛА:

1 .Затвердити розпорядження сільського голови станом на 3 1 березня 
2016 року:

- з кадрових питань із № 1 -к по № 22-к;
- з основної діяльності із № 1 по № ЗО;

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування, бюджету, фінансів.

Сільський голова Т.І.Горбенко



РІШЕННЯ

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
сьомого скликання

восьма сесія

20 квітня 2016 року №8-13

Про надання відмови від об’єднання 
територіальних громад Стєпанки, Хацьки,
Вергуни

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки громадського обговорення, на виконання п.З 
ст.5 ЗУ «Про добровільне об’єднання територіальних громад», сільська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Відмовитись від добровільного об’єднання територіальної громади с. 
Вергуни з територіальною громадою села Стєпанки Черкаського району 
Черкаської області та територіальною громадою с. Хацьки Черкаського 
району. Черкаської області з центром в с. Стєпанки.

2. Направити копію цього рішення до сільської ради села Стєпанки.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову 

Горбенка Т.І.

Сільський голова Н Т.І.Горбенко



ВЕРГУНШСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

восьма сесія

РІШЕННЯ

20 квітня 2016 року № 8-14

Про Програму діяльності та утримання 
на території сільської ради громадського помічника 
старшого інспектора поліції на 2016 рік

Відповідно до пунктів 22, 39-1 частини першої статті 26, пунктів 1,6 
статті 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення 
про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх 
справ України, затвердженого наказом МВС України від 1 1.1 1.2010 №550, за 
погодженням постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку сільської ради, сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму діяльності та утримання на території сільської ради 
громадського помічника старшого інспектора поліції на 2016 рік (додається).

2. Затвердити план заходів виконання головних завдань громадським 
помічником старшого інспектора поліції на території сільської ради на 2016 рік 
(додається).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету сільської ради.

Сільський голова Т.І. Горбенко



#



Додаток
до рішення сільської ради 
від 20.04.2016 № 8-____

1ІРОГРАМА
діяльності та утримання на території сільської ради 

громадського помічника старшого інспектора поліції
на 2016 рік

1. Загальні положення.

Програма діяльності та утримання на території сільської ради громадського 
помічника старшого інспектора поліції на 2016 рік розроблена відповідно до 
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Положення про службу 
дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, 
затвердженого наказом МВС України від 1 1.11.2010 №550.

2. Мета і основні завдання Програми.

Головною метою Програми діяльності та утримання на території сільської 
ради громадського помічника дільничого інспектора поліції на 2016 рік» с 
створення умов для надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні 
громадського порядку і громадської безпеки, запобігання адміністративним 
правопорушенням і злочинам на території сіл Вергуни та Нечаївка.

3.Очікувані результати виконання програми.

Виконання Програми діяльності та утримання на території сільської ради 
громадського помічника старшого інспектора поліції на 2016 рік дасть змогу 
забезпечити охорону громадського порядку на селі, оперативно реагувати на 
випадки та інциденти адміністративного та кримінального характеру.

4.0бов”язки та права громадського помічника старшого інспектора 
поліції, організація кадрового забезпечення.

Громадський помічник старшого інспектора поліції має право:
- вимагати від громадян та службових осіб неухильного дотримання громадського 
порядку і негайного припинення правопорушень;
- вимагати від порушників громадського порядку пред'явлення документів, що 
посвідчують особу, у випадках, коли встановлення особи необхідне для вирішення 
питання про притягнення до відповідальності за допущене правопорушення;
- доставляти до органу внутрішніх справ, у службові приміщення старшого 
інспектора поліції, сільської ради або громадського пункту охорони порядку осіб, 
які вчинили адміністративне правопорушення, з метою йоги припинення, якщо 
вичерпано інші заходи впливу, установлення особи порушника, відбирання 
пояснення про адміністративне правопорушення.



Громадський помічник старшого інспектора поліції зобов'язаний:
- проводити індивідуально -  профілактичну роботу з особами, схильними до 
вчинення адміністративних правопорушень і злочинів та тих, хто перебуває на 
профілактичних обліках органів внутрішніх справ;
- складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Облік роботи громадського помічника старшого інспектора поліції ведеться 
в журналі і покладається на старшого інспектора поліції, за яким він закріплений.

У журналі обліку роботи зазначаються заходи, до гіроведенітя яких залучався 
громадський помічник сташого інспектора поліції, виконані ним доручення, 
досягнуті результати. Журнал обліку зберігається в старшого інспектора поліції.

Громадський помічник при активному сприянні охороні громадського 
порядку і боротьбі зі злочинністю, може заохочуватись виконкомом сільської ради 
шляхом оголошення подяки, нагородження цінним подарунком чи виплатою 
грошової винагороди;

Громадський помічник старшого інспектора поліції при особливому 
відзначенні під час охорони громадського порядку або в боротьбі із злочинністю, 
за поданням керівників районних відділів органів внутрішніх справ України 
можуть бути представлені до державних нагород;

Оцінка роботи громадського помічника старшого інспектора поліції 
визначається з огляду на його вміння працювати з людьми, правильне 
використання обізнаності з особливостями населеного пункту і населення, що 
проживає на його території, особистий вклад в попередження та профілактику 
правопорушень, а також рівень довіри до нього людей.

5. Матеріально -  технічна база, 
контроль за виконанням Програми.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 
бюджету та з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Заробітна плата громадського помічника старшого інспектора поліції 
складає 1450 гривень на місяць.

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію з 
питань бюджету, відповідальним - громадського помічника старшого інспектора 
поліції.

Протягом 2016 року в Програму можуть вноситись зміни та доповнення.
Виконання Програми заслуховуватиметься на засіданнях сесії щороку.

Сільський голова Т.І. Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомої о скликання 

восьма сесія

РІШ ЕННЯ

20 квітня 201 6 року № 8-15

Про встановлення шлагбаумів

Заслухавши інформацію депутата сільської ради Снесара М.І. щодо 
необхідності встановлення шлагбаумів на об’їзному шляху для важковагового 
транспорту, який перевозить гранітну продукцію Мало-Бузуківського 
гранкар’єру в післяробочий час, керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сесія сільської ради 
В И Р І Ш И Л А :

1. Встановити шлагбауми для часового обмеження руху транспортних 
засобів тимчасовою об’їзною дорогою.

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

Сільський голова


