
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

26 травня 2016 року № 26

Про підсумки проведення огляду 
умов проживання, виховання навчання, 
зайнятості дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування

Відповідно п.б.(4) ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» , Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування» розпорядження голови Черкаської районної державної 
адміністрації від 21 травня 2008 року № 150 «Про проведення огляду умов 
проживання, виховання, навчання, зайнятості і оздоровлення дітей-сиріт та 
дітей позбавлених батьківського піклування» виконавчий комітет 
Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИВ :

1. Підсумки проведення огляду умов проживання дітей позбавлених 
батьківського піклування прийняти до відому та вжити заходів щодо 
виправлення виявлених недоліків.

2. Рекомендувати опікунам дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування виконувати вимоги Цивільного Кодексу України 
щодо виконання своїх обов’язків.

3. Рекомендувати дирекціям загальноосвітніх шкіл забезпечити 
належне оздоровлення дітей позбавлених батьківського піклування в 
оздоровчих таборах під час літніх канікул.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на членів виконкому 
Хандусь Н.М., Охріменко Н.П.

Т.І. Горбенко



РІШЕННЯ

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

26 травня 2016 року № 27

Про організацію оздоровлення 
дітей в літній період 2016 року

Відповідно ст.32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», на 
виконання обласної та районної Програм оздоровлення та відпочинку дітей 
виконком Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИВ :

1. Сприяти створенню оптимальних умов для безпечного та 
ефективного перебування дітей під час оздоровлення в пришкільних таборах 
відпочинку.

2. Рекомендувати керівникам навчальних закладів ужити дієвих заходів 
щодо забезпечення пришкільних оздоровчих таборів первинними засобами 
пожежогасіння, необхідними медикаментами .

3. Порушити питання перед депутатським корпусом щодо виділення 
коштів для придбання путівок в оздоровчі табори для пільгових категорій 
дітей та дітей-активістів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на членів виконкому 
Хандусь Н.М., Охріменко Н.П.

Т.І. Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

26 травня 2016 року № 28

Про хід виконання рішення виконавчого 
комітету від 25.02. 2016 року № 07 
«Про затвердження заходів щодо проведення 
благоустрою та озеленення населених пунктів 
Вергуни та Нечаївка»

Відповідно до статті ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законів України «Про благоустрій населених пунктів» та «Про 
відходи», виконавчий комітет Вергунівської сільської ради

1. Роботу щодо виконання заходів по проведенню благоустрою та 
озелененню населених пунктів сільської ради вважати недостатньою.

2. Забезпечити регулярне вивезення побутового сміття з домоволодінь 
громадян по всіх вулицях населених пунктів.

3. Періодично проводити роз’яснювальну роботу з громадянами, щодо 
належного утримання власних садиб та прилеглих територій.

4. Проводити огляд територій установ, організацій та домоволодінь 
громадян, визначати кращі.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконкому

ВИРІШИВ:

Голова виконавчого коміте

Лисенко Н.І.

Т.І. Горбенко

&



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

26 травня 2016 року № 29

Про виконання батьківських 
обов’язків Культенко О.М.

Керуючись пунктом 2 статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 164,165,170 Сімейного кодексу 
розглянувши лист Вергунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від 
17.05.2016 № 122/03 щодо поведінки під час навчального процесу учня 11 
класу Старова Дмитра Івановича, 02.01.1999 р.н., що проживає за адресою с. 
Вергуни вул. Черняховського, 4 за наслідками проведення обстеження 
з’ясовано, що учень їздить в школу на заняття мотоциклом. Директор школи, 
класний керівник, соціальний педагог неодноразово звертались до матері 
учня Культенко Ольги Миколаївни з вимогою заборонити неповнолітньому 
використовувати даний транспортний засіб, але мати на застереження не 
реагує. Крім того, учень школу відвідує несистематично, під час занять тікає 
зі школи до старших друзів, де вживає спиртні напої, після чого їздить на 
мотоциклі. Не завжди ночує вдома. Незважаючи на неодноразові звернення 
до матері класного керівника та адміністрації школи зрушень у поведінці та 
навчанні Дмитра не відбулося. Мати Дмитра на неодноразові виклики до 
школи та виконавчого комітету не з’являється. Враховуючи вище викладене 
виконавчий комітет 
ВИРІШИВ:

1. Попередити матір гр. Культенко О.М. про відповідальність за 
виховання її неповнолітніх дітей та про можливі наслідки в разі 
неналежного виконання батьківських обов’язків та зобов’язати її 
приділити увагу вихованню сина Старова Д.І.

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

Голова виконавчого комітету! Т.І. Горбенко



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

26 травня 2016 року № ЗО

Про виконання батьківських 
обов’язків Сердюком М.І та 
Сердюк Н.М.

Керуючись пунктом 2 статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 164,165,170 Сімейного кодексу, 
розглянувши лист Вергунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від 
17.05.2016 № 123/03 щодо поведінки під час навчального процесу учня 10 
класу Сердюка Олександра Миколайовича, який проживає за адресою с. 
Вергуни, вул. Свято-Троїцька, 21 за підсумками узагальнення інформації 
щодо навчальної діяльності та поведінки учня, в результаті якого з’ясовано, 
що учень на уроках не працює, грається мобільним телефоном, не носить з 
собою підручники та зашити, домашні завдання не виконує. Школу відвідує 
несистематично. З 04 травня 2016 року учень школу не відвідує. Батьки 
мотивують його відсутність хворобою, але підтверджуючих довідок не 
надають. Батьки на неодноразові виклики до школи та виконавчого комітету 
не з’являється. Враховуючи вище викладене виконавчий комітет 
ВИРІШИВ:

1. Попередити батьків гр. Сердюк Надію Миколаївну та Сердюка 
Миколу Івановича про відповідальність за виховання їх 
неповнолітнього сина та про можливі наслідки в разі неналежного 
виконання батьківських обов’язків та зобов’язати їх приділити увагу 
вихованню сина Сердюка Олександра Миколайовича.

2. Рекомендувати адміністрації ЗОШ І-Ш ступенів у разі відсутності під 
час навчального процесу Сердюка О.М. у навчальному закладі без 
поважних причин терміном 10 і більше днів звертатися до відділу 
освіти Черкаської райдержадміністрації та 
прокуратури з відповідними клопотаннями.

Черкаської місцевої

3. Контроль за вико 
Хандусь Н.М.

м .-рішення покласти на члена виконкому

Сільський голова
<$> -Л -*

Т.І. Горбенко



РІШЕННЯ

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

26 травня 2016 року №31

Про погодження Статуту 
громадського формування з 
охорони громадського порядку 
«КРУК»

Відповідно до статті 38 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні», статей 4,5 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського 
порядку і державного кордону», постанови Кабінету Міністрів України від 
20.12.2000 № 1872 «Про затвердження типового статуту громадського формування 
з охорони громадського порядку і державного кордону, описів зразків бланка 
посвідчення і нарукавної пов’язки члена такого формування», розглянувши 
звернення командира громадського формування з охорони громадського порядку 
від 04.05.2016 року, з метою забезпечення охорони порядку на території 
Вергунівської сільської ради виконком Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИВ:

1. Погодити Статут громадського формування з охорони громадського порядку 
«КРУК».

2. Доручити голові формування Ткаченку Олегу Станіславовичу погодити 
Статут з начальником Черкаського районного відділення поліції Черкаського 
відділу поліції в Черкаській області за реєструвати громадське формування 
«КРУК» відповідно до чинного законодавства.

3. Надати у користування громадського формування службове приміщення за 
адресою: вул. Свято-Троїцька, 122/1 (при кабінеті інспектора поліції).

4. Рекомендувати громадському формуванню з охорони громадського порядку 
«КРУК» під час виконання обов’язків з охорони громадського порядку мати 
особисте посвідчення члена громадського формування та нарукавну пов’язку.

5. Заслуховувати повідомлення і звіти керівника зазначеного формування про 
діяльність формування на засіданнях виконавчого комітету та сесіях сільської 
ради не рідше, ніж раз на квартал.

6. Контроль за виконанням 
Манько О.П.

Голова виконавчого комітету

покласти на члена виконкому

Т.І. Горбенко


