
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

22 липня 2016 року № 35 

Про присвоєння адреси новоствореним 
домогосподарствам та земельним ділянкам 

Відповідно до пункту 2 частини б статті ЗО Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», заяв Скуби Василя Сергійовича, Манька 
Василя Миколайовича, Похила Миколи Олексійовича, Коннікова Олега 
Ігоровича виконком сільської ради, 

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти новоутвореному домоволодінням Скуби Василя Сергійовича 
наступну адресу: с. Нечаївка вул. Богдана Хмельницького, буд.98, кв.2. 

2. Присвоїти поштову адресу новозбудованому будинку Похила Миколи 
Олексійовича - с. Вергуни, вул. Лісова, буд. 4. 

3. Присвоїти земельній ділянці Манька Василя Миколайовича, яка 
розташована по вулиці Вишневій, порядковий номер 39. 

4. Присвоїти земельній ділянці Коннікова Олега Ігоровича з кадастровим 
номером 7124982000:03:001:0394 адресу: с. Вергуни, вул. Журавлина, 4 

5. Секретарю, землевпоряднику, спеціалісту по обліку населення сільської 
ради внести відповідні записи в по господарську та земельні книги. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
виконкому Скічко Людмилу Григорівну . 

/ / с 

Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

22 липня 2016 року № 3 6 

Про заходи щодо організації та 
відзначення 25 -ї річниці 
Незалежності України 

Відповідно до ст. 27 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні " та 
з нагоди відзначення 25-ї річниці Незалежності України виконком сільської 
ради 
ВИРІШИВ: 

1 .Затвердити заходи щодо організації та відзначення 25- ї річниці Незалежності 
України згідно з додатку 1. 

2. Рекомендувати керівникам підприємств , установ та організацій , не 
залежно від їх форми власності , що функціонують на території сільської ради 
забезпечити виконання заходів 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконкому 
Манько О.П. 

/ < V, :-, 
/ / 4? ' % ' С\ 'А 
//Л' £ / \ - -

Сільський голова, 
голова виконавчого комітету £ \ | Т.І.Горбенко 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від 22 липня 2016 року № 36 

З А Х О Д И 
щодо організації відзначення 25-ї річниці Незалежності України 

в населених пунктах Вергунівської сільської ради 

1. Привести в належний стан території установ, закладів, підприємств, 
що функціонують на території сільської ради. 

Відповідальні: Керівники установ, до 15 серпня 2016 року 
закладів , підприємств 

2. Закінчити обкошування придорожніх смуг, тротуарів , сільського 
стадіону, торгівельної площі. 

Сільський голова до 15 серпня 2016 року 

3. Забезпечити належний стан територій закладів культури, бібліотек, 
бюджетних установ. 

Керівники до 10 серпня 2016 року 

4. Організувати тематичні виставки до Дня Незалежності України. 

Завідувачі сільських бібліотек до 22 серпня 2016 року. 

5. Провести урочисті збори. Святковий концерт. 

Сільський голова 23-24 серпня 2016 року 
Працівники закладів культури 

6. Провести інформаційний день. 

Бібліотечні працівники 12 серпня 2016 року 

7. Висвітити інформацію про проведену роботу в ЗМІ 
До 25 серпня 2016 року 

Секретар сільської ради 
та виконавчого комітету Л.Г. Скічко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

22 липня 2016 року № 37 

Про стан розгляду звернень громадян 
та контроль за цією роботою за перше 
півріччя 2016 року 

Відповідно п.б(1)ст.38 Закону України « Про місцеве самоврядування , 
в Україні» та Указу Президента України від 16. 08. 2002 р. № 150 «Про 
додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами Конституційного 
права на звернення» та аналізу роботи із зверненнями громадян за перше 
півріччя 2016 року виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Роботу щодо стану розгляду звернень громадян за перше півріччя 
вважати недостатньою. 

2. Терміново вжити заходів щодо вивчення причин, які породжують 
повторні звернення. 

3. Постійно проводити з населенням роз'яснювальну роботу щодо 
підвищення рівня правової освіти. 

4. Керівникам підприємств установ та організацій, що функціонують на 
території сільської ради забезпечити кваліфікований , неупереджений, 
об'єктивний розгляд звернень громадян порушених проблем у визначені 
законодавством терміни. 

5. Забезпечити ретельну перевірку письмових звернень громадян 
порушених у них проблем у визначені законодавством терміни. 

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

Сільський голова, 
голова виконавчого комі Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

22 липня 2016 року №38 

Про роботу з підготовки об'єктів 
бюджетних установ та соціальної сфери 
до роботи в осінньо-зимовий 
період 2016 - 2017 р.р. 

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

1 .Роботу щодо підготовки бюджетних установ та закладів соціальної сфери 
сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період вважати недостатньою. 

2.Затвердити заходи з підготовки до опалювального сезону 2016-2017 р.р., 
згідно з додатком 1. 

3. Зобов'язати керівників бюджетних установ закінчити роботи по поточних 
ремонтах приміщень бюджетних установ та закладів соціальної сфери населених 
пунктів сільської ради. 

4.Завідувачці ДНЗ « Калинка» Кучерявенко Н.О. забезпечити організацію 
робіт із закінчення ремонту поточного ремонту в приміщенні ДНЗ. 

5.Рекомендувати керівникам закладів соціальної сфери проаналізувати стан 
готовності газових котелень до роботи в осінньо-зимовий період та приступити 
до утеплення вікон дверей, використовуючи всі наявні можливості та резерв. 

6. Розпочати роботи з перевірки автоматично-вимірювального та газового 
обладнання котелень. Перевірити наявність допусків до роботи операторів газових 
котелень 

7. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконкому Манько 
О.П. 
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Сільський голова, 
голова виконавчого комітету Т.І.Горбенко 


