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ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

29 квітня 2016 року №  20

Про встановлення камер 
відеоспостереження

Відповідно п. (б) 2 ст. 38 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» з метою попередження погіршення 
криміногенної ситуації на території Вергунівської сільської ради виконком 
сільської ради ВИРІШИВ :

1. Рекомендувати власникам магазинів встановити камери відео 
спостереження на прилеглій території з метою забезпечення контролю за 
прилеглою територією.

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Голова виконавчого комітету Т.І. Горбенко

і



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

29 квітня 2016 року №21

Про утримання в належному стані 
кладовищ та інших місць поховання

Відповідно п.1 1 ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконавчий комітет сільської ради 
ВИРІШИВ:

1 .Роботу щодо утримання в належному стані кладовищ та інших 
місць поховання вважати не достатньою.

2. Провести профілактично - роз’яснювальну роботу з населенням, 
щодо участі в благоустрої сільських кладовищ.

3. Педагогічним працівникам разом з учнями закінчити роботи з 
благоустрою пам’ятників та поховань загиблим воїнам односельцям.

4. Забезпечити вивезення сміття з місць складування.
5. Контроль за виконання рішення покласти на члена виконкому 

Хандусь Н І.

Голова виконавчого комітету



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШ ЕННЯ

29 квітня 2016 року №22

Про роботу щодо збирання, 
транспортування та утилізацію 
побутових відходів

Відповідно пункту 6 статті ЗО Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виконавчий комітет сільської ради 
ВИРІШИВ :

1. Здійснювати збирання побутового сміття в селах Вергуни та 
Нечаївка кожну останню суботу місяця.

2. Провести профілактично роз’яснювальну роботу з населенням, 
щодо порядку складування побутового сміття та його вивезення.

3. Забезпечити належний стан території складування побутового 
сміття.

4. Вивчити питання можливості узаконення складування побутового 
сміття у тламонакопичувачах колишнього заводу «Хімректив» м. Черкаси.

5. Рекомендувати керівникам установ , організацій не залежно форми 
власності дотримуватись виконання аналогічних вимог щодо поводження з 
відходами, збирання, складування та утилізацію на підзвітній території.

6. Вжити заходів до громадян, які викидають побутове сміття в 
неналежному місці.

7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

олова виконавчого комітету Г.І. Горбенко



щч “ц г :
ВЕРГУШВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВ ЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

29 квітня 2016 року № 23

Про заходи щодо вшанування пам’яті 
загиблих односельців в роки Другої світової 
війни.

Відповідно Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” 
виконком Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИВ :

1. Організувати та провести урочисті заходи щодо вшанування 
пам’яті загиблих односельців в роки Другої світової війни.

2. Затвердити заходи щодо вшанування пам’яті загиблих односельчан 
в роки Другої світової війни згідно додатку.

3. Контроль за виконання рішення покласти на члена виконкому Манько
О . І І .

Голова виконавчого комітету Г.І. Горбенко

*



Додаток 
до рішення виконкому 
від 39 квітня 2016 року

Заходи
щодо вшанування Пам’яті загиблих односельчан 

в роки Другої світової війни

№

п/п
Найменування робіт Відповідальні за 

організацію виконання
Термін

виконання
1 2 п

Д 4
1. Закінчити роботи з 

благоустрою пам’ятників та 
мої'ил загиблим воїнам та 

прилеглих до них територій

дирекції шкіл До
05.05.2016

2. Уточнити списки загиблих 
воїнів, інвалідів війни, 

учасників БД, учасників 
війни .

Спеціаліст по обліку 
населення

До
05.05.2016

О
0 . Підготувати сценарій щодо 

проведення святкування та 
вшанування загиблих воїнів

Дирекція БК с.Вергуни 
Зав.сільським клубом 

с.Нечаївка
Дирекції шкіл с.Вергуни 

с.Нечаївка

До
06.05.2016

4. Підготувати вітальні 
листівки, продуктові набори 

ветеранам війни.

виконком, підприємці Д О

06.05.2016

5. Відвідати вдома ветеранів 
війни.

Депутати сільської ради 4-5 травня 
2016 року

6. Провести урочисті мітинги із 
вшанування загиблих воїнів, 

односельців, святкові 
концерти.

виконавчий комітет, 
дирекція БК с.Вергуни, 

завідувач сільським 
клубом с.Нечаївка, 

дирекції шкіл с.Нечаївка, 
с. Вергуни

6 травня 
2016 року

7. Провести панахиди по 
вшануванню загиблих воїнів, 

односельчан.

Виконавчий комітет 9 травня 
2016 року

Секретар виконкому Л.Г. Скічко



ВЕРЕУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМ ІТЕТ

РІШ ЕННЯ

29 квітня 2016 року № 24

Про заходи щодо організації 
пожежної безпеки на території 
сільської ради на 2016 рік

Відповідно п. (б) ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконком сільської ради 
ВИРІШИВ :

1. Затвердити заходи щодо організації пожежної безпеки на 
території сільської ради на 2016 рік згідно з додатком

2. Рекомендувати керівникам підприємств , установ села незалежно від 
їх форм власності сприяти виконанню затверджених заходів.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена 
виконкому Охріменко 11.11.

Голова виконавчого комітету Г.І. Горбенко

£



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
від 29.04. 2016 р. № 23

ЗАХОДИ
пожежної безпеки на території сільської ради на 2016 рік

1. Провести моніторинг стану пожежної безпеки на території 
сільської ради.

Сільський голова до 05.05.2016 р.
Директор СХОВ « Колос»
Керівники підприємств та установ 
Працівники Чорнявського лісництва

2. Встановити попереджувальні знаки.

Дирекція СХОВ « Колос» до 05.05.2016 р.
Керівництво Чорнявського лісництва

3. Не допускати накопичення потенційно пожежно небезпечних 
матеріалів та відходів на підвідомчій господарській території.

Дирекція СХОВ « Колос» , керівники, ХІТІ Постійно

4. Провести обкошування та оборювання посівів.

Дирекція СХОВ « Колос» до 10 .06. 2016 р.

5. Провести профілактичну інформаційно роз’яснювальну роботу серед 
населення по протипожежній безпеці.

Депутати сільської ради травень -червень 2016 р.

6. Перевірити та забезпечити наявність протипожежного інвентарю.

Керівники підприємств та організацій травень 2016 р.

7. Здійснювати постійний контроль іа місцями масового відпочинку 
населення.

Дільничний інспектор постійно 2016 р.

8. В пожежонебезпечний період заборонити проведення відпочинку 
населення в лісових масивах.


