
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

31 жовтня 2016 року № 5 1 

Про тимчасову відміну рейсу 

Відповідно п.10 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», листа ПАТ «Пересувна механізована колона № 92» від 16.09.2016 
№ 103, виконавчий комітет сільської ради 

1. У зв'язку із різким зменшенням пасажирообігу тимчасово з 01.11.2016 
до 31.12.2016 відмінити рейс маршруту № 158 «Черкаси-Вергуни» на 
час відправлення із Черкас о 13-50 год., із Вергунів 14-55 год. 

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

ВИРІШИВ : 

/ 
Сільський голова Т.І. Горбенко 
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ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

31 жовтня 2016 року № 52 

Про надання пільг у сплаті батьківської 
плати за харчування у ДНЗ «Калинка» 

Відповідно п. б (3) ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» виконавчий комітет сільської ради 

1. ЗВІЛЬНИТИ Ткаченка Тараса Івановича від сплати батьківської 
плати за харчування дитини в ДНЗ «Калинка» як учасника бойових 
дій. 

2. Бухгалтеру ДНЗ « Калинка» Литвин Л.П. нарахування батьківської 
плати проводити відповідно рішення виконкому. 

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

ВИРІШИВ : 

Сільський голова 

/ 
Т.І. Горбенко . 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

31 жовтня 2016 року № 53 

Про виконання батьківських * 
обов'язків Оберемко Н.М. та 
Оберемко М.І. 

Керуючись пунктом 2 статті 32 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статтями 164,165,170 Сімейного кодексу України, 
розглянувши заяву Оберемко А.М. та заслухавши інформацію щодо 
матеріально-побутових умов проживання сім'ї гр. Оберемко Н.М. виконавчий 
комітет сільської ради ВИРІШИВ: 

1. Вважати житлово-побутові умови задовільними. 
2. Рекомендувати сім'ї Оберемко Н.М. вжити невідкладних заходів щодо 

усунення фактів викладених у заяві Оберемко А.М. 
3. Комісії у справах неповнолітніх Вергунівської сільської ради проводити 

систематичні обстеження житлово-побутових умов сім'ї Оберемко Н.М. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконкому Хандусь 

Н.М. 

Сільський голова 

/ 

Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

31 жовтня 2016 року № 54 

Про надання дозволів на 
розміщення рекламних конструкцій 

Відповідно п.13 ч. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», заяви ФОП Попудрібко Віталія Борисовича від 27.09.2016, 
виконавчий комітет сільської ради 

1. Надати дозвіл на розміщення рекламних конструкцій (рекламних 
щитів) в с. Вергуни, а саме: 
на виїзді з с. Вергуни в сторону с. Бузуків перед знаком «Закінчення 
населеного пункту»; 
в с. Нечаївка по вул. Чигиринська (перехрестя з напрямком руху на с. 
Червона Слобода та с. Нечаївка) 

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

ВИРІШИВ : 

Сільський голова Т.І. Горбенко 


