
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

27 вересня 2016 року №47 

Про план роботи виконкому 
на IV квартал 2016 року 

Забезпечуючи виконання самоврядних та делегованих державою 
повноважень, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ : 

1. Затвердити план роботи виконкому сільської ради на IV квартал 2016 
року (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 
виконкому, члена виконкому Скічко Л.Г. 
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Сільський голова Т.І. Горбенко 



Додаток 
до рішення виконкому 
від 27 вересня 2016 року №47 

ПЛАН 
роботи виконкому сільської ради 

на IV квартал 2016 року . 

1. Засідання виконавчого комітету 

жовтень 
1. Регламент жовтень Кучерявенко Н.О. 

Про організацію медичного роботи 
обслуговування та харчування дітей в виконкому 
днз 
« Калинка» 

листопад 
1. 

2. 

Про раціональне використання землі 
землекористувачами усіх форм власності. 

Про заходи профілактики злочинності та 
правопорушень серед неповнолітніх, 
запобігання дитячій бездоглядності. 

Регламент 
роботи 
виконкому 

листопад Горбенко Т.І. 

грудень 
1. 

2. 

Про житлово-побутові умови проживання 
одиноких і одиноко проживаючих 
громадян . 
Про проект Програми соціально-
економічного та культурного розвитку 
сільської ради на 2016 рік. 

Регламент 
роботи 
с/ради 

грудень Горбенко Т.І. 

Закони України, Укази та Розпорядження Президента України , Постанови Кабінету 
Міністрів України, розпорядження голови районної та обласної держадміністрації 
власні рішення, хід виконання яких розглядатиметься в оперативному порядку . 

3. Питання, які будуть вивчатись: 

- Закон України « Про добровільне об'єднання громадян». 

4. Надання практичної допомоги 
Керівникам установ та організацій незалежно від їх форм власності що функціонують на 

території сільської ради посадовими особами з питань дотримання та виконання Законів 
України,рішень виконавчого комітету. 

5. Наради і зустрічі 

4.1. Наради з працівниками апарату щодо планування роботи, вирішення доручень РДА 
та власних рішень . 

Протягом кварталу 



4.2. Наради з соціальними працівниками. 

б.Масові заходи. 

Щовівторка.. 

1 .Організація та відзначення Дня людей похилого віку. 

2. Організація та відзначення Дня захисника України та Дня українського козацтва 

3.Організація та відзначення Дня працівників агропромислового комплексу. 

4.. Організація та відзначення Дня людей з фізичними вадами. 

5. Організація святкування Дня Святого Миколая та Новорічних свят. 

Секретар виконавчого комітету Л.Г. Скічко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

27 вересня 2016 року № 4 8 

Про стан розгляду звернень громадян 
в підприємствах, організаціях та установах 
незалежно від їх форми власності за 
9 місяців 2016 року. 

і 

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 9 місяців 2016 
року виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ: 
1. Роботу щодо стану розгляду звернень громадян за 9 місяців 2016 року 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 та порушених у 
них проблем у визначені законодавством терміни. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконкому 
Охріменко Н.П. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

27 вересня 2016 року № 49 

Про присвоєння порядкового номеру 
земельній ділянці Кметюка М.Д. 

Відповідно до пункту 2 частини б статті ЗО Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та заяви Кметюка Мирослава Даниловича 
виконавчий комітет сільської ради, 

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти земельній ділянці Кметюка Мирослава Даниловича, яка 
розташована по вулиці Перемоги, порядковий номер 48. 

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

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

Голова виконавчого 
комітету Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

27 вересня 2016 року № 50 

Про встановлення засобів 
Примусового уповільнення руху 

Відповідно статті ЗО Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», керуючись Державним стандартом України «Безпека дорожнього 
руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до 
експлуатаційного стану» (ДСТУ 3587-97), Законом України «Про дорожній 
рух», розглянувши колективну заяву жителів вулиці Шевченка села Нечаївка 
та з метою забезпечення безпеки пішохідного руху по вул. 
Шевченка„виконавчий комітет сільської ради: 

ВИРІШИВ: 

1. Облаштувати засоби примусового уповільнення руху по вул. Шевченка 
с. Нечаївка біля будинку № 107. 

2. Встановити дорожні знаки 3.29 «Обмеження максимальної швидкості», 
1.11 «Пагорб» згідно з ДСТУ 4100-2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні 
умови. Правила застосування». 

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

Голова виконавчого 
комітету Т.І. Горбенко 


