
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

29 червня 2016 року №32 

Про план роботи виконкому 
на III квартал 2016 року. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», забезпечуючи виконання самоврядних та делегованих державою 
повноважень виконавчий комітет вирішив 
ВИРІШИВ : 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Вергунівської сільської 
ради на III квартал 2016 року (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконавчого 
комітету Скічко Л.Г. 

Голова виконавчого комітету 
І ; 

Т.І. Горбенко 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від 29.06.2016 року №32 

ПЛАН РОБОТИ 
виконавчого комітету Вергунівської сільської ради 

на III квартал 2016 року 
№ 
пп Зміст заходу Термін 

виконання Виконавці 

1. Хід виконання Програми 
соціально-економічного та 

культурного розвитку на 2016 рік 
за І півріччя 

Липень Сільський голова 

2. Урочисті заходи до свята Івана 
Купала 

Липень Сільський голова, 
члени 

виконавчого 
комітету 

3. Стан розгляду звернень громадян 
за II квартал 2016 року 

Липень Сільський голова 

4. Підготовка бюджетних установ та 
закладів соціальної сфери до 

роботи в осінньо-зимовий період 
2016-2017 рр. 

Протягом 
кварталу 

Сільський голова 

5. Підготовка та проведення 
урочистих заходів до відзначення 
25-ї річниці Незалежності України 

Липень-серпень Сільський голова 

6. Проведення роботи із 
забезпечення контролю за 

дотриманням зобов'язань щодо 
платежів до місцевого бюджету 

Протягом 
кварталу 

Сільський голова 

7. Підготовка та проведення 
святкування Дня села 

Серпень-
вересень 

Сільський голова 

8. Надання практичної допомоги 
підприємствам та організаціям 
незалежно від форми власності, 
що функціонують на території 

сільської ради, з питань 
дотримання та виконання Законів 

України, рішень сесій сільської 
ради, виконавчого комітету 

Протягом 
кварталу 

Сільський голова, 
члени 

виконавчого 
комітету, 

працівники 
сільської ради 



9. Реєстрація актів цивільного стану, Протягом Секретар 
вчинення нотаріальних дій, кварталу виконавчого 

посвідчення доручень, видача комітету 
довідок 

Секретар виконкому Л.Г. Скічко 

* 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

29 червня 2016 року №33 

Про підсумки виконання сільського 
бюджету за І півріччя 2016 року 

Відповідно статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» заслухавши звіт головного бухгалтера сільської ради Лисенко Л.І. 
про виконання сільського бюджету за І півріччя 2016 року виконавчий 
комітет сільської ради 
ВИРІШИВ : 

1. Звіт про виконання сільського бюджету за І півріччя 2016 року взяти 
до відому. 

2. Працівникам апарату забезпечити належний аналіз стану сплати 
орендної плати за землю та земельного податку та вживати необхідних 
заходів щодо своєчасної сплати відповідних податків. 

3. Звіт про виконання сільського бюджету подати на розгляд сесії 
сільської ради. 

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

Голова виконавчого комітету Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

29 червня 2016 року №34 

Про реєстрацію колективного 
договору та додатків до колдоговору 
Вергунівської ЗОШІ-ІІІ ступенів 

Відповідно до пункту 9 «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про реєстрацію колективних 
договорів і угод», Постанови КМУ від 05.04. 1994 р. №225 «Про порядок 
повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів» 
зі змінами і доповненнями, виконком сільської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Зареєструвати колективний договір та додатки до колективного 
договору Вергунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської 
районної ради Черкаської області на 2016-2017 рр. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконкому 
сільської ради Скічко Л.Г. 

Голова виконавчого комітету Т.І. Горбенко 


