
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

29 січня 2016 року № 1

Про надання пільг у сплаті батьківської 
плати за харчування у ДНЗ «Калинка»

Відповідно п. б (3) ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні” виконавчий комітет сільської ради

1. НАДАТИ на 2016 рік пільги у сплаті батьківської плати за
харчування дітей у ДНЗ «Калинка» в розмірі 50 відсотків від
нарахованої суми багатодітним сім’ям, у яких виховуються 
неповнолітній діти, які відвідують дошкільний навчальний заклад:

БОРЩОВІЙ Наталії Володимирівні 
ШАРІПОВІЙ Тетяні Григорівні 
СОРОКІНІЙ Юлії Григорівні 
ПАСТУШЕНКО Яні Василівні 
ПОТАЛОВУ Віктору Вікторовичу 
ВОРОНІЙ Олені Олександрівні 
МАНЬКО Лесі Володимирівні.

2. Бухгалтеру ДНЗ «Калинка» Литвин Л.П. нарахування батьківської 
плати проводити відповідно рішення виконкому.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконкому

ВИРІШИВ:

Сільський голова

Скічко Л.Г.

Т.І. Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

29 січня 2016 року №  2

Про присвоєння адреси новоствореним 
земельним ділянкам

Відповідно до пункту 2 частини б статті ЗО Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», заяв Ковби Людмили Василівни, 
Небилиці Василя Антоновича виконком сільської ради,

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти новоутвореним домоволодінням наступні адреси: 
новоствореному домоволодінню Ковби Людмили Василівни -  с. Вергуни,

вул. Лесі Українки, буд. 143 а, кв. 1;
новоствореному домоволодінню Небилиці Василя Антоновича -  с. 

Вергуни, вул. Лесі Українки, буд. 143а, кв. 1.
2. Секретарю, землевпоряднику, спеціалісту з обліку населення сільської 

ради внести відповідні записи в погосподарську та земельні книги.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

виконкому Скічко Людмилу Григорівну

Сільський голова Т.І.Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

29 січня 2016 року №  З

Про виконання батьківських 
Обов’язків Міхеєвою Л.В. та 
Шевченко О.В.

Керуючись пунктом 2 статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 164,165,170 Сімейного кодексу України, 
заслухавши інформацію щодо матеріально-побутових умов проживання сім’ї 
гр. Міхеєвою Л.В. та Шевченко О.В., виконавчий комітет сільської ради 
ВИРІШИВ:

1. Відзначити покращення житлово-побутових умов утримання 
неповнолітніх дітей Міхеєвої Л.В. та Шевченко О.М.

2. Вважати житлово-побутові умови такими, що не відповідають 
встановленим санітарним нормам.

3. Вимагати від Міхеєвої Л.В. та Шевченко О.В. подальшого поліпшення 
житлово-побутових умов.

4. Комісії у справах неповнолітніх Вергунівської сільської ради проводити 
систематичні обстеження житлово-побутових умов Міхеєвої Л.В., та 
Шевченко О.М.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконкому Хандусь
Н.М.

Сільський голова Т.І.Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

29 січня 2016 року № 4

Про постановку Поренка В.В. 
на облік громадян, 
що потребують поліпшення 
житлових умов

Відповідно до ст. Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про охорону дитинства» щодо захисту житлових та 
майнових прав соціально незахищеної категорії дітей», керуючись ЗУ «Про 
місцеве самоврядування», ст. 33 Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», ст. 46 Житлового кодексу України, 
рішення виконавчого комітету від 28 листопада 2014 року № 51, заяви 
Портенка В.В. виконком сільської ради,

1. Поставити на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов, Портенка Валерія Віталійовича як особу з числа дітей-сиріт.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконкому 
Скічко Л юдмилу Гпигопівну. ' \

ВИРІШИВ:

Голова виконавчого
комітету Т.І.Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

29 січня 2016 року № 5

Про організацію роботи з питань 
запобігання бездоглядності та профілактики 
правопорушень серед неповнолітніх на 
території сільської ради

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про 
організацію роботи з питань запобігання та профілактики правопорушень 
серед неповнолітніх, бездоглядності та безпритульності в дитячому 
середовищі за II півріччя 2015 року виконавчий комітет сільської ради 
ВИРІШИВ:

1. Звіт сільського голови про організацію роботи з питань запобігання та 
профілактики правопорушень серед неповнолітніх, бездоглядності та 
безпритульності в дитячому середовищі за II півріччя 2015 року взяти до 
відому (додається).

2. Затвердити план роботи виконавчого комітету з питань запобігання та 
профілактики правопорушень серед неповнолітніх, бездоглядності та 
безпритульності в дитячому середовищі на І півріччя 2016 року, 
(додається).

3. Дирекціям Вергунівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Нечаївської ЗОШ І-ІІ ст. 
забезпечити неухильне виконання вимог Закону України «Про освіту» 
щодо охоплення навчанням дітей шкільного віку, а саме: 
здійснювати належний контроль за відвідуванням учнями занять в 
школі, за їх поведінкою під час навчання та в позаурочний час; 
дотримуватись інструкції з обліку дітей шкільного віку.

4. Голові виконавчого комітету та дирекціям шкіл тримати під постійним 
контролем дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах. Щоквартально проводити рейди по даних сім’ях з метою 
забезпечення соціально-правового захисту дітей і підлітків, у разі 
необхідності заслуховувати питання виконання батьківських обов’язків



батьками у таких сім’ях на засіданнях виконавчого комітету, вести облік 
таких сімей.

5. Спеціалісту по роботі з сім’ями, дітьми та молоддю щомісячно 
проводити обстеження матеріально-побутових умов сімей, які 
опинилися в складних життєвих ситуаціях та доповідати про проведену 
роботу щоквартально на черговому засіданні виконавчого комітету.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на членів виконкому 
Хандусь Н.М. та Охріменко Н.П.

Т. І. Горбенко



Додаток
до рішення виконавчого комітету 
від 29 січня 2016 року № 5

ПЛАН РОБОТИ
виконавчого комітету Вергунівської сільської ради 

щодо профілактики та попередження правопорушень 
серед неповнолітніх, бездоглядності та безпритульності 

в дитячому середовищі на І півріччя 2016 року

№
пп

Зміст заходу Термін
виконання

Виконавці

1 . Проводити обстеження 
матеріально-побутових умов 

проживання неблагополучних 
дітей

Щоквартально Виконавчий комітет

2. Уточнити списки дітей 
схильних до правопорушень

Січень-лютий Виконавчий комітет, 
ЗОНІ, старший 

інспектор поліції
3. Постійно надавати допомогу 

дітям, позбавленим 
батьківського піклування

Постійно Виконавчий комітет

4. Здійснювати контроль за 
призначенням державної 

допомоги багатодітним та 
малозабезпеченим сім’ям

Постійно Спеціаліст по 
наданню житлових 
субсидій, соціальні 

працівники
5. Активізувати роботу серед 

депутатів сільської ради щодо 
участі вирішенні питань 

запобігання дитячої 
бездоглядності.

Постійно Виконавчий комітет, 
депутати сільської 

ради

6 . Здійснювати належний 
контроль за відвідування 

учнями занять в школах, за їх 
поведінкою під час навчання та 

в позаурочний час.

Постійно Дирекції 
Вергунівської та 
Нечаївської ЗОШ

7. Проводити рейди на території 
сільської ради щодо 

попередження дитячої 
бездоглядності та :7 у ? Л  

недопущенню продажу 
неповнолітнім спиртних та 

тютюнових виробів, і

' &

Виконавчий комітет, 
соціальні працівники

Голова виконавчого комітету Т.І. Горбенко


