
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

25 лютого 2016 року № 6
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 
ВИРІШИВ :

1. НАДАТИ пільги на 2016 рік, 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, що відвідують дошкільний навчальний заклад:

ДУДЦІ Лесі Петрівні 
У СОВІЙ Тетяні Миколаївні.

2. НАДАТИ пільги на 2016 рік, у сплаті батьківської плати за 
харчування дітей у ДНЗ «Калинка» в розмірі 50 відсотків від 
нарахованої суми КИРИЧЕНКО Вікторії Миколаївні, як сім’ї інваліда 
війни, дитина якої відвідує дошкільний навчальний заклад.

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

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

Сільський голова [ Т.І. Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

25 лютого 2016 року № 7

Про затвердження заходів щодо 
благоустрою та озеленення населених 
пунктів Вергуни та Нечаївка

Відповідно пункту 7 частини «а» статті ЗО Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про благоустрій 
населених пунктів» та «Про відходи», виконком Вергунівської сільської 
ради
ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи, щодо проведення благоустрою та озеленення сіл 
Вергуни та Нечаївка на 2016 рік (додаток 1).

2. Затвердити графік вивезення побутового сміття (додаток 2).
3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій всіх 

форм власності, що функціонують на території сільської ради, 
забезпечити виконання затверджених заходів.

4. Щоквартально проводити огляди територій установ, організацій, 
закладів сіл та особистих домоволодінь громадян, визначати кращі.

5. Розробити та застосовувати стягнення відповідно до чинного 
законодавства до громадян, що злісно порушують вимоги Законів 
України «Про благоустрій населених пунктів» та «Про відходи».

6. Контроль за виконанням рішення покласти на членів виконкому сільської 
ради Лисенко Н.І., Шуліку Т.В.

Г олова
виконавчого комітету Т.І. Горбенко



Додаток
До рішення виконавчого комітету 
Від 25 лютого 2016 року № 7

ЗАХОДИ
щодо проведення благоустрою та озеленення 
населених пунктів Вергуни та Нечаївка 
в 2016 році

№
зп

Назва заходу Термін виконання Виконавці

1. Організувати і провести суботники 
з санітарної очистки та 
благоустрою території сільської 
ради

Березень-травень Г олова
виконавчого
комітету,
директори шкіл,
керівники
установ та
організацій

2. Організувати роботу з ліквідації 
стихійних сміттєзвалищ у 
населених пунктах

Постійно Виконавчий 
комітет, депутати 
сільської ради

3. Організувати та провести 
суботники на сільських 
кладовищах

Березень-квітень Г олова 
виконавчого 
комітету, 
депутати
сільської ради, 
громади сіл

4. Провести благоустрій пам’ятників 
та могил загиблих воїнів

Квітень Виконавчий 
комітет, 
працівники 
закладів освіти та 
культури

5. Проводити профілактично- 
роз’яснювальну роботу серед 
населення, щодо дотримання 
санітарних норм утримання 
домоволодінь та прилеглих до них 
вільних територій

Постійно Виконавчий 
комітет, депутати 
сільської ради

6. Провести посадку дерев та кущів/ 
упорядкувати клумби та посадити 
квіти, побілити дерева, бордюри

Березень-травень Виконавчий 
комітет, дирктори 
шкіл, працівники 
бюджетних 
установ



7. Провести обстеження дерев та 
знести дерева уражені омелою

Протягом року Г олова
виконавчого
комітету

8. Проводити ямковий ремонт доріг 
комунальної власності

Постійно Г олова
виконавчого
комітету,
управління
районних
автомобільних
доріг

9. Визначити кожну останню 
п’ятницю місяця днем приведення 
в належний санітарний стан 
підвідомчих територій бюджетних 
установ, підприємств та закладів 
всіх форм власності, що 
функціонують на території 
сільської ради.

Остання п’ятниця 
місяця

Г олова
виконавчого
комітету,
директори шкіл,
керівники
установ та
організацій

Т.І. Горбенко

А



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

25 лютого 2016 року № 8

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. Міхеєвої Л.В. та Шевченко О.В., виконавчий комітет сільської ради 
ВИРІШИВ:

1. Відзначити погіршення 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., звертаючи особливу увагу на асоціальний спосіб життя 
батьків дітей у цих сім’ях.

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

Голова виконавчого комітету Т.І.Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

25 лютого 2016 року № 9

Про виконання батьківських 
обов’язків Кириченко Н.В.

Керуючись пунктом 2 статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 164,165,170 Сімейного кодексу України, 
заслухавши інформацію щодо стану виконання Кириченко Н.В. батьківських 
обов’язків щодо утримання виховання неповнолітньої доньки Кириченко 
Мар’яни виконавчий комітет відзначає, що Кириченко Н.В. систематично 
ігнорує викликами на засідання виконавчого комітету, під час проведених 
обстежень комісія сільської ради виявляє, що Кириченко Н.В. часто покидає 
помешкання, залишаючи малолітню Мар’яну на тривалий час на догляд 
рідному братові та його співмешканці, які схильні до зловживання алкоголем, 
та бабусі Кириченко Г.І. 1934 р.н., яка має явні ознаки психічних та 
поведінкових порушень. Часто дитина залишається лише під наглядом 
Кириченко Г.І. ситуація що склалася з утриманням малолітньої Кириченко 
Мар’яни несе потенційну загрозу життю та здоров’ю дитини. Виходячи з 
вищзазначеного, виконавчий комітет сільської ради

1. Суворо попередити Кириченко Н.В. про необхідність дотримання 
батьківських вимог щодо утримання та виховання доньки Кириченко 
Мар’яни.

2. Попередити Кириченко Н.В. про встановлений факт можливої загрози 
життю та здоров’ю її доньці, виходячи з умов, у яких проживає дитина 
та про подальші дії виконавчого комітету сільської ради спільно з 
відповідними компетентними органами у випадку, коли загроза для 
життя та здоров’я дитини не буде усунена.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконкому Хандусь
Н.М., Лисенко Н.І./ / /  /С > 0 \  А

ВИРІШИВ:

Голова виконавчого комітету
оХ. 7 Т.І.Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

25 лютого 2016 року № 10

Про виконання батьківських 
обов’язків Бреславською 3.1.

Керуючись пунктом 2 статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 164,165,170 Сімейного кодексу України, 
заслухавши інформацію щодо стану виконання Бреславською 3.1. 
конституційних обов’язків з питань відповідальності за здобуття повної 
загальної середньої освіти її сином Бреславським Михайлом, як особою 
школоповинного віку, попередивши Бреславську 3.1. про відповідальність за 
порушення вимог Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню 
освіту», виконавчий комітет сільської ради

1. Вимагати від Бреславської 3.1. забезпечення систематичного 
відвідування школи її сином Брславським Михайлом.

2. Довести відповідну інформацію до відома директора Думанецької ЗОШ 
І-ІІІ ступенів ,„„Ніни Дмитрівни

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

4. Вимагати від Брславської 3.1. подальшого поліпшення житлово- 
побутових умов.

5. Комісії у справах неповнолітніх Вергунівської сільської ради проводити 
систематичні обстеження житлово-побутових умов Бреславської 3.1. та 
вживати необхідних заходів реагування.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконкому Хандусь

ВИРІШИВ:

Н.М.

Голова виконавчого комітету Т.І.Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

25 лютого 2016 року №11

Про передачу нетелів

Відповідно статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Програми розвитку галузі молочного скотарства Черкаського 
району, заяв Матвієнко Оксани Олександрівни, Галепи Світлами Олексіївни 
виконавчий комітет сільської ради,
ВИРІШИВ :

1. Передати нетелів Матвієнко Оксані Олександрівні від Матвієнко 
Зінаїди Василівни та Галепі Світлані Олексіївні від Берника Василя 
Андрійовича.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконкому 
Лисенко Н.І.

Т.І. Горбенко



\ . У

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

25 лютого 2016 року № 12

Про присвоєння адреси новоствореним 
домогосподарствам

Відповідно до пункту 2 частини б статті ЗО Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», заяв Ющенка Сергія Леонідовича, 
Ющенка Володимира Івановича, Жупінанса Григорія Павловича виконком 
сільської ради,

ВИРІШИВ:

1. Присвоїти новоутвореним домоволодінням наступні адреси: 
новоствореному домоволодінню Ющенка Володимира Івановича -  с.

Вергуни, вул. Гагаріна, буд. 13, кв. 1;
новоствореному домоволодінню Ющенка Сергія Леонідовича -  с. Вергуни, 

вул. Гагаріна, буд. 13, кв. 2.
2. Присвоїти поштову адресу новозбудованому будинку Жупінаса 

Григорія Павловича -  с. Вергуни, вул. Свято-Троїцька, буд. 262.
3. Секретарю, спціалісту-землевпоряднику, спеціалісту з обліку населення 

сільської ради внести відповідні записи в погосподарську та земельну книги.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

виконкому Скічко Людмилу Григорівну .

Голова виконавчого
комітету Т.І.Горбенко



ІУ

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

25 лютого 2016 року № 13

Про виготовлення табличок з 
новими назвами вулиць

Відповідно статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», на виконання рішення сесії сільської ради від 12 лютого 2016 року 
№ 5-2 «Про перейменування вулиць» виконавчий комітет сільської ради, 
ВИРІШИВ :

1. Замовити таблички з новими назвами вулиць в кількості: 
вул. Свято-Троїцька -  10 штук;
вул. Різдвяна -  5 штук; 
вул. Чигиринська -  4 штуки; 
вул. Козацька -  3 штуки.

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою

Голова виконавчого комітету Т.І. Горбенко


