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ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
ДЕВЯТНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

23 ГРУДНЯ 2016 РОКУ С. ВЕРГУНИ 

1. Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного 
розвитку на 2016 рік. 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І. 

2. Про сільський бюджет на 2017 рік. 
Доповідає: головний бухгалтер сільської ради Лисенко Л.І. 

3. Про затвердження Програми організації та фінансування громадських 
робіт у 2017 році. 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І. 

4. Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців сіл Вергуни та 
Нечаївка на 2017 рік. 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І. 

5. Про Програму розвитку фізичної культури та спорту на території 
Вергунівської сільської ради на 2017 рік. 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І. 

6. Про затвердження Програми соціального захисту населення в 2017 році. 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І. 

7. Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів сільської 
ради на 2017 рік. 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І. 

8. Про план роботи сільської ради на 2017 рік. 
Доповідає: секретар сільської ради Скічко Л.Г. 

9. Про вартість харчування дітей в ДНЗ «Калинка». 
Доповідає: головний бухгалтер сільської ради Лисенко Л.І. 

10.Про затвердження Положення про цільовий фонд сільської ради. 
Доповідає: головний бухгалтер сільської ради Лисенко Л.І. 

11 .Про затвердження лімітів використання бензину автомобілем сільської 
ради. 
Доповідає: головний бухгалтер сільської ради Лисенко Л.І. 

12.Про затвердження лімітів споживання електроенергії та природного газу. 
Доповідає: головний бухгалтер сільської ради Лисенко Л.І. 

13.Про дозвіл сільському голові на звернення до організацій, укладання та 
підписання, договору щодо надання послуг з організації закупівлі товарів 
та послуг за державні кошти. 
Доповідає: головний бухгалтер сільської ради Лисенко Л.І. 

14.Про умови оплати праці сільського голови. 
Доповідає: головний бухгалтер сільської ради Лисенко Л.І. 



15.Про затвердження розпоряджень сільського голови. 
Доповідає: секретар сільської ради Скічко Л.Г. 

16.Про виправлення технічної помилки на сайті сільської ради. 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І. 

17.Про затвердження Статуту дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
«Калинка». 

18.Різне 

1. СЛУХАЛИ: сільського голову Горбенка Т.І. про виконання Програми 
соціально-економічного і культурного розвитку за 2016 рік та 
затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку 
на 2016 рік. 
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь всі депутати сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії від 23.12.2016 № 19-1 «Про затвердження 
Програми соціально-економічного і культурного розвитку на 2016 рік» 
приймається, додається. 

2. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера сільської ради Лисенко Л.І. про 
сільський бюджет на 2017 рік. * 
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні сільського бюджету на 2017 рік взяли 
участь всі депутати сільської ради присутні на сесії. 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-2 «Про 
сільський бюджет на 2017 рік» приймається, додається. 

3. СЛУХАЛИ: сільського голову Горбенка Т.І. про Програму організації та 
фінансування громадських робіт у 2017 році. 
ВИСТУПИЛИ: Шаповал Л.О., Снесар М.І., Шальонний Вол.Д., Ситник 
М.І. - депутати сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-3 «Про 
затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку 
на 2017 рік» приймається, додається. 

4. СЛУХАЛИ: сільського голову Горбенка Т.І. про затвердження 
Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції 
та членів їх сімей - мешканців сіл Вергуни та Нечаївки на 2017 рік. 
ВИСТУПИЛИ: Сергеєва Л.І., Ющенко С.Л., Шальонний В.Д., Снесар М.І. 
- депутати сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-4 «Про 
затвердження Комплексної програми підтримки учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців сіл Вергуни та 
Нечаївки на 2017 рік» приймається, додається. 

5. СЛУХАЛИ: сільського голову Горбенка Т.І. про Програму розвитку 
фізичної культури та спорту на території Вергунівської сільської ради на 
2017 рік. 
ВИСТУПИЛИ: Снесар М.І., Шальонний Вал.Д., Ющенко С.Л., Ситник 
М.І. - депутати сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-5 «Про 
затвердження Програми розвитку фізичної культури та спорту на 
території Вергунівської сільської ради на 2017 рік» приймається, 
додається. 



6. СЛУХАЛИ: сільського голову Горбенка Т.І. про основні заходи 
Програми соціального захисту населення в 2017 році. 
ВИСТУПИЛИ: Шальонний Вол.Д., Шаповал Л.О. - депутати сільської 
ради. 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-6 «Про 
затвердження Програми соціального захисту населення в 2017 році» 
приймається, додається. 

7. СЛУХАЛИ: сільського голову Горбенка Т.І. про Програму благоустрою 
населених пунктів сільської ради на 2017 рік та її основні заходи. 
ВИСТУПИЛИ: Сергеєва Л.В., Снесар М.І., Булава А.М., Шальонний 
Вол.Д. - депутати сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-7 «Про 
затвердження Програми благоустрою населених пунктів сільської ради на 
2017 рік» приймається, додається. 

8. СЛУХАЛИ: секретаря сільської ради Скічко Л.Г. про план роботи 
сільської ради на 2017 рік. 
ВИСТУПИЛИ: в обговоренні взяли участь всі депутати сільської ради 
присутні на сесії. «• 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-8 «Про 
план роботи сільської ради на 2017 рік» приймається, додається. 

9. СЛУХАЛИ: головного бухгалтера сільської ради Лисенко Л.І. про 
вартість харчування дітей в ДНЗ «Калинка» в 2017 році. 
ВИСТУПИЛИ: Шаповал Л.О., Сергеєва Л.В., Булава А.М. - депутати 
сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-9 «Про 
вартість харчування дітей в ДНЗ «Калинка» приймається, додається. 

10.СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Лисенко Л.І. про цільовий фонд 
сільської ради в 2017 році. 
ВИСТУПИЛИ: Ситник М.І., Булава А.М. - депутати сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-10 «Про 
затвердження Положення про цільовий фонд сільської ради» 
приймається, додається. 

11.СЛУХАЛИ: головного бухгалтера сільської ради Лисенко Л.І. про 
затвердження лімітів використання бензину автомобілем сільської ради в 
2017 році. 
ВИСТУПИЛИ: Шальонний Вал.Д., Ющенко С.Л. - депутати сільської 
ради. 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-11 «Про 
затвердження лімітів використання бензину автомобілем сільської ради» 
приймається, додається. 

12.СЛУХАЛИ: головного бухгалтера Лисенко Л.І. про затвердження лімітів 
споживання електроенергії та природного газу на 2017 рік. 
ВИСТУПИЛИ: Снесар М.І., Булава А.М. - депутати сільської ради. 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-12 «Про 
затвердження лімітів споживання електроенергії та природного газу» 
приймається, додається. 

13.СЛУХАЛИ: головного бухгалтера сільської ради Лисенко Л.І. про дозвіл 
сільському голові на звернення до організацій, укладання та підписання 



договору щодо надання послуг з організації закупівлі товарів та послуг за 
державні кошти. 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-13 «Про 
дозвіл сільському голові на звернення до організацій, укладання та 
підписання договору щодо надання послуг з організації закупівлі товарів 
та послуг за державні кошти» приймається, додається. 

14.СЛУХАЛИ: головного бухгалтера сільської ради Лисенко Л.І. про умови 
оплати праці сільського голови в 2017 році. 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-14 «Про 
умови оплати праці сільського голови» приймається, додається. 

15.СЛУХАЛИ: секретаря сільської ради Скічко Л.Г. про затвердження 
розпоряджень сільського голови прийнятих в міжсесійний період. 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-15 «Про 
затвердження розпоряджень сільського голови» приймається, додається. 

16.СЛУХАЛИ: сільського голову Горбенка Т.І. про виправлення технічної 
помилки на сайті сільської ради. 
ВИСТУПИЛИ: Шальонний Вол.Д., Ситник М.І., Снесар М.І. - депутати 
сільської ради. * 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-16 «Про 
виправлення технічної помилки на сайті сільської ради» приймається, 
додається. 

17. СЛУХАЛИ: сільського голову Горбенка Т.І. про затвердження Статуту 
дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Калинка». 
ВИРІШИЛИ: рішення сесії сільської ради від 23.12.2016 № 19-17 «Про 
затвердження Статуту дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
«Калинка» прий**0 '̂™1™ г , п п о г т і ' > п 

Сільський голова Т.І. Горбенко 
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ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року № 19-1 

Про Програму соціально-економічного 
та культурного розвитку сільської ради 
на 2017 рік. «• 

Відповідно пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сесія Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИЛА : 

1. Доповідь сільського голови про Програму соціально-економічного 
та культурного розвитку сільської ради на 2017 рік взяти до відома. 

2. Затвердити програму соціально-економічного та культурного 
розвитку сільської ради на 2017 рік, згідно з додатком. 

3. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання 
програми в повному обсязі. 

4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, та організацій не 
залежно від їх форм власності, що функціонують на території сільської ради, 
сприяти виконанню затвердженої програми. 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради та 
сільського голову. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



Додаток 
до рішенням сесії сільської ради 
від 23 грудня 2016 року № 19-1 

Програма 
соціально-економічного розвитку 

і культурного розвитку Вергунівської 
сільської ради на 2017 рік 

Програма соціально-економічного розвитку села на 2017 рік (далі -
Програма) розроблена з метою вироблення єдиної політики розвитку сіл 
Вергуни та Нечаївка у 2017 році та реалізації пріоритетів у соціальній т& 
економічній сферах. 

Вирішення проблем соціально-економічного розвитку зорієнтовано на 
власні сили, підвищення ефективності управління бюджетними коштами 
шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів та 
подальшої оптимізації бюджетних програм, забезпечення стабільного 
функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених 
місцевими бюджетними програмами, запровадження дієвих заходів з 
енергозбереження в бюджетних установах і закладах. 

Інструментами виконання Програми є цільові галузеві програми, 
затверджені відповідними рішеннями сільської ради, заходи яких увійшли як 
складові до програмних заходів в 2017 р. 

Мета програми: за допомоги наявних ресурсів, виробничого, науково-
технічного та інтелектуального потенціалів забезпечити розвиток сіл в 
межах розроблених показників. 

Основна мета Програми соціально-економічного розвитку села на 
2017 рік - зміцнення соціально-економічного потенціалу сіл, підвищення 
рівня та якості життя населення шляхом збереження комплексної і 
збалансованого розвитку громади, збереження та відтворення трудових 
ресурсів, розвитку підприємництва, збереження та створення нових робочих 
місць. 

Для економічного і соціального розвитку села на 2017 рік, на основі 
нагальних потреб і можливості бюджету визначено цілі, пріоритети та 
завдання, розроблено заходи щодо їх реалізації: 

- забезпечення нормального функціонування села, підприємств 
комунального та приватного секторів, бюджетних організацій, 
збереження тенденції росту бюджету села, та можливість 

фінансування програм розвитку соціально-економічної сфери в умовах 
фінансово-економічної кризи; 



- збереження робочих місць, працевлаштування молоді; 
- створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності; 
- екологічне оздоровлення довкілля; 
- створення відповідних умов для нормального функціонування 

лікарської амбулаторії, ДНЗ, ЗОШ, та інших установ соціально-
культурної сфери; 

- недопущення погіршення якості життя населення; 
- реалізація спільних програм співпраці з районом. 

Пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку 
села на 2017 рік 

1. Фінансові ресурси. 
Фінансування заходів Програми у 2017 році здійснюватиметься за 

рахунок таких джерел фінансування: кошти місцевого бюджету, власних 
коштів господарюючих суб'єктів, спонсорів та інших джерел, які не 
заборонені законодавством. 

2. Розвиток підприємництва. 
Розвиток підприємницької діяльності відбувається у відповідності до 

районної Програми розвитку малого та середнього підприємництва. 
Створення сприятливих умов для діяльності суб'єктів підприємництва, 
спрощена процедура реєстрації та отримання дозвільних документів, 
сприятимуть збільшенню кількості новостворених суб'єктів малого та 
середнього бізнесу та реєстрації приватних підприємств. 

3. Соціальна сфера. 
Основні завдання: 

- сприяння ефективній зайнятості, населення; 
- збереження і створення нових робочих місць, сприяння розвитку 

підприємництва та самостійній зайнятості населення; 
- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не 

здатні конкурувати на ринку праці; 
- забезпечення соціальної підтримки сімей з дітьми та малозабезпечених 

сімей; 
- надання житлових субсидій та пільг малозабезпеченим верствам 

населення; 
- залучення благодійної допомоги для вирішення проблем найбільш 

незахищених верств населення; 
- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення; 



4. Охорона навколишнього природного середовища 
Основними завданнями в 2017 році по реалізації заходів по охороні 

навколишнього середовища будуть наступні: 
- впровадження нових підходів в реалізації комплексної системи збору, 

вивозу та утилізації твердих побутових відходів; 

5. Охорона праці 
Реалізація заходів з охорони праці буде направлена на поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

Заходи до Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку Вергунівської 

на 2017 рік 

№ 
п/п Заходи Строк виконання Відповідальні Фінансування 

1 2 3 4 5 
Дорожнє господарство, благоустрій території 

1 Продовжити роботу 3 Протягом 2017 Сільська рада За рахунок бюджету села 
виготовлення року (в межах кошторисних 
проектів та призначень), 
монтування спонсорських коштів та 
вуличного освітлення 
в селі Нечаївка 

інших джерел 

2 Провести ямковий Протягом 2017 Сільська рада За рахунок бюджету села 
ремонт автошляхів в року (в межах кошторисних 
межах населених призначень) та інших 
пунктів джерел 

3 Санітарне очищення Протягом 2017 Сільська рада За рахунок бюджету села 
села, укладання року (в межах кошторисних 
договору на призначень) 
вивезення сміття. 

4 Виготовлення Протягом 2017 Сільська рада За рахунок бюджету села 
технічної 
документації із 

року (в межах кошторисних 
призначень) 

землеустрою ДНЗ 
«Калинка», сільська 
рада, Вергунівський 
БК, Нечаївський 



сільський клуб, парк, 
стадіон. 

5 Благоустрій території 
сільського кладовищ 

Протягом 2017 
року 

Сільська рада За рахунок бюджету села 
(в межах кошторисних 
призначень) 

6 Розробка 
містобудівної 
документації 
«Генеральний план 
сіл Вергуни та 
Нечаївка» 

Протягом 2017 
року 

Сільська рада За рахунок бюджету села 
(в межах кошторисних 
призначень) 

Утримання об'єктів комунальної власності 
1 2 3 4 5 

1 Продовження роботи 3 
поліпшення 
енергозбереження 
будівлі ДНЗ «Калинка» 
(заміна вікон, 
утеплення фасаду 
приміщення) 

Протягом 2016 
року 

Сільська рада За рахунок бюджету 
села (в межах 
кошторисних 
призначень) та інших 
джерел 

2 Виготовлення 
проектно-кошторисної 
документації та 
часткового відновлення 
системи опалення з 
використанням 
сучасної 
енергозберігаючої 
системи опалення 
Будинку культури с. 
Вергуни 

Протягом 2017 
року 

Сільська рада За рахунок бюджету 
села (в межах 
кошторисних 
призначень), 
спонсорських коштів та 
інших джерел 

Т.І. Горбенко 



УКРАЇНА 

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

19 сесія 7 скликання 

Рішення 
Від 23 грудня 2016 року № 19-2 

Про сільський бюджет 
на 2017 рік 

Відповідно до пунктів 22, 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет України 
на 2017 рік», статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціального забезпечення сесія 
сільської ради 
ВИРІШИЛА. 

1. Визначити на 2017 рік: 
-доходи сільського бюджету в сумі 4868092 грн., в тому числі доходи 
загального фонду сільського бюджету 4490600 грн., доходи спеціального 
фонду сільського бюджету 377492 грн. згідно з додатком №1 цього рішення; 
-видатки сільського бюджету в сумі 4868092 грн., в тому числі видатки 
загального фонду сільського бюджету 4490600 грн., видатки спеціального 
фонду сільського бюджету 377492 грн. . 

2. Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів сільського 
бюджету на 2016 рік, у тому числі по загальному фонду в сумі 4490600 грн. 
та спеціального фонду бюджету 377492 грн. згідно з додатками №3 та 3.1. 
до цього рішення. 

3. Затвердити на 2016 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з 
додатками № 4.1,4.2 до цього рішення. 

4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського 
бюджету у сумі ЗО 000 грн. 

5.3атвердити регіональні програми згідно з додатком № 5 на загальну суму 
267940 грн. 

«Програма благоустрою села» - 174244 грн. 

«Програма сприяння розвитку фізичної культури і спорту» - 93696 грн. 



6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 
сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою: 

- КЕКВ 2111 - заробітна плата 
- КЕКВ 2120 - нарахування на заробітну плату 
- КЕКВ 2230 - продукти харчування 
- КЕКВ 2270 - оплата енергоносіїв 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського 
бюджету, згідно ст. 69 Бюджетного кодексу України, у 2017 році є: 
- надходження до цільових фондів, утворених сільською радою; 
- власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок 
коштів сільського бюджету 
- інші надходження, передбачені статтею 11 ЗУ «Про державний бюджет 
України на 2016 рік» 

9.3абезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на 
проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги 
зв'язку, які споживаються бюджетними установами. 

10 . Додатки 1- 5 є невід'ємною частиною рішення. 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету, фінансів та соціального забезпечення. 

Т.І.Горбенко 



7124982000 
(код бюджету) 

Річний розпис Бюджет с. Вергуни 

на 2017 рік 

грн. 

"Затверджую 
Сільський голова 

Т.І.Горбенко 
м.п. 
" 20 / 6 

Код Найменування 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Разом 

1 2 3 4 5 
01 Вергунівська сільська рада 4490600,00 374492,00 4865092,00 

0100 Державне управління 1027558,00 0,00 1027558,00 

0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів 

1027558,00 0,00 1027558,00 

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 1027558,00 0,00 1027558,00 
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 810108,00 0,00 810108,00 
2110 Оплата праці 664020,00 0,00 664020,00 
2111 Заробітна плата 664020,00 0,00 664020,00 
2120 Нарахування на оплату праці 146088,00 0,00 146088,00 
2200 Використання товарів і послуг 217450,00 0,00 217450,00 
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 39600,00 0,00 39600,00 
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 37000,00 0,00 37000,00 
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 140850,00 0,00 140850,00 
2273 Оплата електроенергії 19350,00 0,00 19350,00 
2274 Оплата природного газу 121500,00 0,00 121500,00 
1000 Освіта 2193881,00 132000,00 2325881,00 
1010 Дошкільна освіта 2193881,00 132000,00 2325881,00 
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 2193881,00 132000,00 2325881,00 
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1484136,00 0,00 1484136,00 
2110 Оплата праці 1216500,00 0,00 1216500,00 
2111 Заробітна плата 1216500,00 0,00 1216500,00 
2120 Нарахування на оплату праці 267636,00 0,00 267636,00 
2200 Використання товарів і послуг 709745,00 132000,00 841745,00 
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 10000,00 0,00 10000,00 
2230 Продукти харчування 182000,00 132000,00 314000,00 
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 517745,00 0,00 517745,00 
2273 Оплата електроенергії 90945,00 0,00 90945,00 
2274 Оплата природного газу 426800,00 0,00 426800,00 
4000 Культура і мистецтво 692533,00 18000,00 710533,00 
4060 Бібліотеки 220824,00 0,00 220824,00 
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 220824,00 0,00 220824,00 
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 220824,00 0,00 220824,00 
2110 Оплата праці 180996,00 0,00 180996,00 
2111 Заробітна плата 180996,00 0,00 180996,00 
2120 Нарахування на оплату праці 39828,00 0,00 39828,00 
4090 Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного 

типу 
471709,00 18000,00 489709,00 

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 471709,00 18000,00 489709,00 
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 395040,00 0,00 395040,00 
2110 Оплата праці 323796,00 0,00 323796,00 
2111 Заробітна плата 323796,00 0,00 323796,00 
2120 Нарахування на оплату праці 71244,00 0,00 71244,00 
2200 Використання товарів і послуг 76669,00 18000,00 94669,00 
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00 18000,00 18000,00 
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 76669,00 0,00 76669,00 
2273 Оплата електроенергії 76669,00 0,00 76669,00 



Код Найменування Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Разом 

1 2 3 4 5 
5000 Фізична культура і спорт 93696,00 0,00 93696,00 

5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 93696,00 0,00 93696,00 

5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 93696,00 0,00 93696,00 
олімпійських видів спорту 

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 93696,00 0,00 93696,00 
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 93696,00 0,00 93696,00 

2110 Оплата праці 76800,00 0,00 76800,00 
2111 Заробітна плата 76800,00 0,00 76800,00 
2120 Нарахування на оплату праці 16896,00 0,00 16896,00 
6000 Житлово-комунальне господарство 174244,00 187392,00 361636,00 

6060 Благоустрій міст, сіл, селищ 174244,00 187392,00 361636,00 

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 174244,00 187392,00 361636,00 
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 93696,00 187392,00 281088,00 
2110 Оплата праці 76800,00 153600,00 230400,00 
2111 Заробітна плата 76800,00 153600,00 230400,00 
2120 Нарахування на оплату праці 16896,00 33792,00 50688,00 
2200 Використання товарів і послуг 80548,00 0,00 80548,00 
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 41848,00 0,00 41848,00 
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 38700,00 0,00 38700,00 
2273 Оплата електроенергії 38700,00 0,00 38700,00 
7300 Сільське і лісове господарство, рибне господарство та 75000,00 0,00 75000,00 
7310 Проведення заходів із землеустрою 75000,00 0,00 75000,00 
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 75000,00 0,00 75000,00 
2200 Використання товарів і послуг 75000,00 0,00 75000,00 
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 75000,00 0,00 75000,00 
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 233688,00 0,00 233688,00 
8600 Інші видатки 46848,00 0,00 46848,00 
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 46848,00 0,00 46848,00 
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 46848,00 0,00 46848,00 
2110 Оплата праці 38400,00 0,00 38400,00 
2111 Заробітна плата 38400,00 0,00 38400,00 
2120 Нарахування на оплату праці 8448,00 0,00 8448,00 
8800 Інші субвенції 186840,00 0,00 186840,00 
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 186840,00 0,00 186840,00 
2600 Поточні трансферти 186840,00 0,00 186840,00 
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 186840,00 0,00 186840,00 
9100 Цільові фонди 0,00 37100,00 37100,00 
9110 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 0,00 4100,00 4100,00 
2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 0,00 4100,00 4100,00 
2200 Використання товарів і послуг 0,00 4100,00 4100,00 
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0,00 4100,00 4100,00 
9180 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 0,00 33000,00 33000,00 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і 
місцевими органами виконавчої влади 

2000 ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 0,00 33000,00 33000,00 
2200 Використання товарів і послуг 0,00 33000,00 33000,00 
2230 Продукти харчування 0,00 33000,00 33000,00 

4490600,00 374492,00 4865092,00 

Головний бухгалтер Л.І.Лисенко 



Додаток №4.1. 

Показники 
міжбюджетних трансфертів, що надходять до Вергунівської сільської ради з 

інших бюджетів, на 2017 рік 

(грн.) 

Код бюджету Найменування АТО 

Міжбюджетні трансферти 

Код бюджету Найменування АТО 

Загальний фонд 

Разом 
Код бюджету Найменування АТО 

Інші субвенції (на 

утримання дошкільних 

навчальних закладів) 

Інші субвенції (на утримання 

установ культури: сільські, 

селищні будинки культури, 

клуби, центри дозвілля, інші 

клубні заклади та бібліотеки) 

Разом 

?3317200000 Черкаський районний бюджет 

956400 364500 

1320900 

в с ь о г о 956400 364500 1320900 

Секретар сільської ради Скічко Л.Г. 



Додаток №3 
до рішення 19-2 сесії с/ради ради 
"Про сільський бюджет на 2017 рік" 

РОЗПОДІЛ 
видатків Бюджет с. Вергуни на 2017 рік 

(грн.) 

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів ' 

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС 2 

Код ФКВКБ' 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

Т К В К Б М С 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів ' 

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС 2 

Код ФКВКБ' 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

Т К В К Б М С 
Іісього видатки 

спо.жшання 

3 них 

видатки 
розвитку Всього видатки 

спо.живания 

3 них 

видатки 
розвитку 

з них 
Разом 

Код 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів ' 

Код 
ТПКВКМБ / 
ТКВКБМС 2 

Код ФКВКБ' 

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, 

бюджетної програми або напряму видатків 
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / 

Т К В К Б М С 
Іісього видатки 

спо.жшання оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

видатки 
розвитку Всього видатки 

спо.живания оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку 

Разом 

01 Вергунівська сільська рада 4490600,00 4490600,00 2577312,00 773964,00 0,00 377492,00 377492,00 153600,00 0,00 0,00 0,00 4868092,00 

0100 Державне управління 1027558,00 1027558,00 664020,00 140850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1027558,00 

0170 0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад та їх виконавчих комітетів 

1 0 2 7 5 5 8 , 0 0 1 0 2 7 5 5 8 , 0 0 6 6 4 0 2 0 , 0 0 1 4 0 8 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 0 2 7 5 5 8 , 0 0 

1000 Освіта 2193881,00 2193881,00 1216500,00 517745,00 0,00 132000,00 132000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2325881,00 

1 0 1 0 0 9 1 0 Дошкільна освіта 2 1 9 3 8 8 1 , 0 0 2 1 9 3 8 8 1 , 0 0 1 2 1 6 5 0 0 , 0 0 5 1 7 7 4 5 , 0 0 0 , 0 0 1 3 2 0 0 0 , 0 0 1 3 2 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 3 2 5 8 8 1 , 0 0 

4000 Культура і мистецтво 692533,00 692533,00 504792,00 76669,00 0,00 18000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710533,00 

4060 0 8 2 4 Бібліотеки 2 2 0 8 2 4 , 0 0 2 2 0 8 2 4 , 0 0 1 8 0 9 9 6 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 2 0 8 2 4 , 0 0 

4 0 9 0 0 8 2 8 
Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади 
клубного типу 

4 7 1 7 0 9 , 0 0 4 7 1 7 0 9 , 0 0 3 2 3 7 9 6 , 0 0 7 6 6 6 9 , 0 0 0 , 0 0 1 8 0 0 0 , 0 0 1 8 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 4 8 9 7 0 9 , 0 0 

5000 Фізична культура і спорт 93696,00 93696,00 76800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93696,00 

5 0 1 0 Проведення спортивної роботи в регіоні 9 3 6 9 6 , 0 0 9 3 6 9 6 , 0 0 7 6 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 9 3 6 9 6 , 0 0 

5 0 1 1 
0 8 1 0 Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту 
9 3 6 9 6 , 0 0 9 3 6 9 6 , 0 0 7 6 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 9 3 6 9 6 , 0 0 

6000 Житлово-комунальне господарство 174244,00 174244,00 76800,00 38700,00 0,00 187392,00 187392,00 153600,00 0,00 0,00 0,00 361636,00 

6 0 6 0 0 6 2 0 Благоустрій міст, сіл, селищ 1 7 4 2 4 4 , 0 0 1 7 4 2 4 4 , 0 0 7 6 8 0 0 , 0 0 3 8 7 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 8 7 3 9 2 , 0 0 1 8 7 3 9 2 , 0 0 1 5 3 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3 6 1 6 3 6 , 0 0 

7300 Сільське і лісове господарство, рибне 75000,00 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 

7310 0 4 2 1 Проведення заходів із землеустрою 7 5 0 0 0 , 0 0 7 5 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 7 5 0 0 0 , 0 0 

8000 Видатки, не віднесені до основних груп 233688,00 233688,00 38400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233688,00 

8600 0 1 3 3 Інші видатки 4 6 8 4 8 , 0 0 4 6 8 4 8 , 0 0 3 8 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 4 6 8 4 8 , 0 0 

8800 0 1 8 0 Інші субвенції 1 8 6 8 4 0 , 0 0 1 8 6 8 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 8 6 8 4 0 , 0 0 

9100 Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40100,00 40100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40100,00 

9 1 1 0 0 5 1 1 
Охорона та раціональне використання природних 
ресурсів 

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 4 1 0 0 , 0 0 4 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 4 1 0 0 , 0 0 

9180 0 1 3 3 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконавчої 
влади 

0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3 6 0 0 0 , 0 0 3 6 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3 6 0 0 0 , 0 0 

Всього 4490600,00 4490600,00 2577312,00 773964,00 0,00 377492,00 377492,00 153600,00 0,00 0,00 0,00 4868092,00 



( 

Додаток № 5 
до рішення Всргунівської сільської ради 

від 23.12.2016р. № 19-2 

Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 
сільського бюджету у 2017 році 

(фн-> 
Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів 

Назва головного 
розпорядника коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду 
тимчасової класифікації 
видатків та 
кредитування місцевих 
бюджетів 

Найменування програми Сума Найменування програми Сума Сума 

001 
Вергунівська сільська 

рада 

100203 Благоустрій міст, сіл, 
селищ Програма благоустрою села 174244,00 174244,00 

130102 
• Проведення навчально-

тренувальних зборів та 
змагань 

Програма сприяння розвитку фізичної 
культури і спорту 93696,00 93696,00 

Всього 267940,00 267940,00 

Секретар Вергунівської сільської ради , Скічко Л.Г. 



Додаток №4.2 
до рішення _Вергунівської_ради 
від 23.12.2016 № 19-2 

Показники міжбюджетних трансфертів між місцевим бюджетом та іншими 
бюджетами на 2017 рік 

(грн.) 

Код 
бюдж-

ету 
Найменування А Т О 

Міжбюджетні т р а н с ф е р т и 

Загальний фонд 

Інші субвенції 

сума 

С п е ц і а л ь н и й фонд 

Разом 

233172 
0000 Черкаський районний бюджет 171100 171100 

Разом по бюджетах . 

Разом по бюджетах . 
Обласний бюджет 
Державний бюджет 

ВСЬОГО1 
171100 171100 

Секретар І / Г ^ Скічко Л.Г. 

1 - З а г а л ь н и й обсяг т р а н с ф е р т і в п о в и н е н б у т и т о т о ж н и м о б с я г у т р а н с ф е р т і в , в и з н а ч е н о м у у д о д а т к а х 2 ,3 . 



Додаток №2 
до рішення 19 сесії сільської ради 
від 23.12.2016 р. №19-2 

Видатки Бюджет с. Вергуни на 2017 рік 

за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів 

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду 

Разом 

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів Всього 

з них 

Всього споживання 

з них 

розвитку 

з них 

Разом 

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів Всього оплата 

праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

Всього споживання оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

розвитку 
бюджет 

розвитку 

3 них 

Разом 

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду тимчасової класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів Всього оплата 

праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

Всього споживання оплата 
праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

розвитку 
бюджет 

розвитку 

капітальні 
видатки за 

рахунок коштів, 
що передаються 

із загального 
фонду ДО 
бюджету 

розвитку ( 
спеціального 

фонду) 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 3 + 6 

0100 Державне управління 1027558,00 664020,00 140850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1027558,00 
0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад та їх виконавчих комітетів 

1027558,00 664020,00 140850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1027558,00 

1000 Освіта 2193881,00 1216500,00 517745,00 132000,00 132000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2325881,00 
1010 Дошкільна освіта 2193881,00 1216500,00 517745,00 132000,00 132000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2325881,00 
4000 Культура і мистецтво 692533,00 504792,00 76669,00 18000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710533,00 
4060 Бібліотеки 220824,00 180996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220824,00 
4090 Палаци і будинки культури, клуби та інші 

заклади клубного типу 
471709,00 323796,00 76669,00 18000,00 18000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 489709,00 

5000 Фізична культура і спорт 93696,00 76800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93696,00 
5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 93696,00 76800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93696,00 
5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту 
93696,00 76800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93696,00 

6000 Житлово-комунальне господарство 174244,00 76800,00 38700,00 187392,00 187392,00 153600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361636,00 
6060 Благоустрій міст, сіл, селищ 174244,00 76800,00 38700,00 187392,00 187392,00 153600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 361636,00 
7300 Сільське і лісове господарство, рибне 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 
7310 Проведення заходів із землеустрою 75000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75000,00 
8000 Видатки, не віднесені до основних груп 46848,00 38400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46848,00 
8600 Інші видатки 46848,00 38400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46848,00 
9100 Цільові фонди 0,00 0,00 0,00 40100,00 40100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40100,00 
9110 Охорона та раціональне використання 

природних ресурсів 
0,00 0,00 0,00 4100,00 4100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100,00 

9180 Цільові фонди, утворені Верховною Радою 
Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування і місцевими 

0,00 0,00 0,00 36000,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36000,00 



1 2 4 5 6 7 1 9 10 11 12 13 = 3 + 6 

органами виконавчої влади 

Разом видатки 4303760,00 2577312,00 773964,00 377492,00 377492,00 153600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4681252,00 

Субвенції (розшифровуються за видами субвенцій) 186840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186840,00 

8800 Інші субвенції 186840 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 186840 ,00 

Всього видатків 4490600,00 2577312,00 773964,00 377492,00 377492,00 153600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4868092,00 

Секретар Л.Г.Скічко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року № 19-3 

Про Програму організації та 
фінансування у 2017 році * 
громадських робіт 

Відповідно п. 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та керуючись статтею 31 Закону України «Про 
зайнятість населення» від 05.07.2012 , який набрав чинності з 1 січня 2013 року, 
сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. З метою тимчасової зайнятості осіб місцевої територіальної громади 
затвердити Програму організації та фінансування громадських робіт населення на 
2017 рік (додається). 

2. Виконання зазначеної Програми здійснити в межах видатків 
передбачених на фінансування відповідних галузей. 

3. Сільському голові забезпечити виконання Програми організації та 
фінансування громадських робіт для населення с.Вергуни та с.Нечаївка на 201 7 

4. Контроль за виконання даної Програми покласти на постійну комісію з 
питань бюджету сільської ради. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії сільської ради 
від 23 грудня 2016 року № 19-3 

Програма організації та фінансування у 2017 році громадських робіт 

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 
З метою протидій негативним проявам кризових явищ на ринку праці та 

зняття напруги серед зазначених верств населення Черкаським районним 
центром зайнятості проводилось залучення їх до оплачуваних громадських робіт. 

Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного 
безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах -
найпростіших роботах, що потребують знань для використання прости завдань, у 
деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними 
фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації 
та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної 
підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу. 

Згідно із Законом України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 
5067-УІ, який набрав чинності з 1 січня 2013 року, фінансування організацій 
громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів 
Фонду пропорційно рівними частинами у разі участі в таких роботах 
зареєстрованих безробітних. 

Крім того, у 2017 році, з метою реалізації права на працю до таких робіт 
залучається зайняте населення, а саме учні та студенти у вільний від навчання час, 
пенсіонери, працюючі громадяни у вільний від роботи час, інші категорії 
зайнятого населення. 

2. Мета та завдання Програми 
Метою Програми є залучення широкого кола жителів с. Вергуни та с. 

Нечаївка до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом їх матеріальної 
підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити соціальну напругу, а також 
сприятиме вирішенню проблем, пов'язаних з благоустроєм села, ремонтом 
об'єктів соціальної сфери, утримання у належному стані цвинтарів тощо. 

Основними завданнями Програми є: 
- забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу; 
- соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на рівних 

конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту; 
- забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення. 

3. Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки 
виконання Програми 

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення с. Вергуни та 
с. Нечаївка, на які спрямована Програма, відповідно Закону України «Про 



зайнятість населення», є надання можливості участі в громадських роботах -
найпростіших роботах, що потребують знань для використання простих завдань, у 
деяких випадках із використанням ручних інструментів та/або із значними 
фізичними зусиллями, та кваліфікованих роботах, що потребують кваліфікації 
та/або досвіду роботи, які організовуються з метою надання додаткової соціальної 
підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб. 

Строк виконання Програми - 2017 рік. 

4. Перелік видів громадських робіт 
4.1 Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за 

рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду, роботодавців: 
1. Упорядження меморіалів, пам'ятників, територій навколо них, 
історико-культурних заповідників, братських могил та інших місць поховань 
загиблих захисників Вітчизни. 
2. Утримання у належному стані цвинтарів. 
3. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів (зокрема, 
територій дошкільних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл, 
спортивних майданчиків, стадіонів, зон відпочинку та туризму, закладів 
культури, охорони здоров'я), прибирання снігу. 
4. Упорядкування придорожніх смуг. 
5. Ремонт та будівництво дошкільних навчальних закладів та 
загальноосвітніх шкіл, лікарень, закладів культури, будинків для осіб 
похилого віку та інвалідів. 
6. Підсобні роботи на ремонті приватних житлових будинків одиноких 
осіб з числа ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за рішенням органів 
місцевого самоврядування. 
7. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій, визнаних рішенням органів місцевого 
самоврядування. 
8. Роботи в архівах з документацією: підшивання справ, нумерація 
аркушів у справах, каталогізація, формування документів у справу, 
складання внутрішніх описів до справ фондів і наглядових справ. 
9. Інформування населення стосовно порядку отримання житлових 
субсидій, технічна підготовка документації, кур'єрська доставка документів 
та запитів. 

5. Джерела фінансування Програми 
Для забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти місцевого 

бюджету, виходячи з його фінансових можливостей. 
Обсяги видатків на виконання Програми з місцевого бюджету визначаються з 

дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням пропозицій 
Черкаського районного центру зайнятості. 

Також до фінансування Програми залучаються кошти: 
-Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України 

на випадок безробіття; 



- інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

6. Контроль за ходом виконання Програми 
Контроль за ходом виконання Програми покладається на Вергунівську 

сільську раду, яка повинна забезпечити виконання затвердження заходів та 
інформувати про виконання заході Черкаський районний центр зайнятості. 

7. Очікуваний кінцевий результат Програми 
Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу, сприятиме 

вирішенню проблем, пов'язаних з благоустроєм села, ремонтом об'єктів 
соціальної сфери, утримання у належному стані цвинтарів. 

Секретар сільської ради Л.Г. Скічко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року № 19-4 

Про затвердження Комплексної програми 
підтримки учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей - мешканців 
сіл Вергуни та Нечаївка на 2017 рік 

Відповідно до ст. 143 Конституції України, ст.ст. 25, 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні 
послуги», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів 
України від 20.08.2014 № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу 
учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», розглянувши пропозиції 
депутатів Вергунівської сільської ради з метою підтримки та надання додаткових 
соціальних послуг, пільг і гарантій учасникам антитерористичної операції та 
членам їх сімей, сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, сесія 
сільської ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Комплексну програму підтримки учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців с. Вергуни та с. 
Нечаївка на 2017 рік (Додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на та постійну планово-
бюджетну комісію сільської ради . 

• ^ с.лГ V 
дпА\', Чег,-

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення сесії Вергунівської 
сільської ради 
від 23.12.2016 № 19-4 

Комплексна програма 
підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей -

мешканців сіл Вергуни та Нечаївка на 2017 рік 

І. Паспорт Програми 
Паспорт визначає суму коштів, необхідну для виконання Програми, 

законодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, напрями діяльності, а також 
результативні показники, на підставі яких здійснюється контроль за цільовим та 
ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз бюджетної програми. 

Паспорт Програми затверджується після затвердження бюджету села на 
відповідний бюджетний період. 

II. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма 
В умовах проведення в Україні антитерористичної операції виникає 

необхідність надання додаткових соціальних гарантій її учасникам, членам їх 
сімей, а також сім'ям, члени яких загинули під час проведення антитерористичної 
операції, зокрема - надання їм соціальної підтримки та здійснення соціального 
супроводу, допомоги у вирішенні соціально-побутових питань. 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, віднесено до учасників 
бойових дій. Після отримання офіційного статусу учасників бойових дій учасники 
антитерористичної операції зможуть користуватимуться пільгами, визначеними 
для цієї категорії громадян статтею 12 цього Закону. Зокрема, їм буде встановлено 
знижку на оплату за користування житлом (квартирна плата); комунальними 
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами), скрапленим балонним 
газом для побутових потреб, та вартості палива для осіб, які проживають у 
будинках без центрального опалення. Однак, згідно із затвердженою Урядом 
України процедурою отримання статусу учасника бойових дій (постанова від 
20.08.2014 № 413) подати спеціально утворюваній міжвідомчій комісії документи 
з метою встановлення такого статусу, учасник антитерористичної операції може 
лише після завершення своєї участі у ній. Рішення про надання особі статусу 
міжвідомча комісія у приймає у місячний строк з дня подачі документів. Отже, 
зважаючи на продовження антитерористичної операції, більшість її учасників та 
членів їх сімей поки що не зможуть скористатися пільгами, встановленими 
державою. 

Програма спрямована на підтримку сімей учасників антитерористичної 
операції, які нині ще виконують завдання в зоні її проведення, або закінчили 
виконання таких завдань, але поки не отримали статусу учасника бойових дій. 

Програма реалізовуватиметься відповідно до законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», та передбачає 



реалізацію у селах Вергуни та Нечаївка комплексу заходів, направлених на 
підтримку учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. 

Під час реалізації заходів Програми передбачається надання комплексу 
соціальних послуг учасникам антитерористичної операції, які визнаються такими 
відповідно до законодавства України, та членам їх сімей; надання підтримки 
сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції. Заходи Програми 
реалізовуються на підставі довідки про безпосередню участь особи в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України або довідки про безпосередню 
участь особи в антитерористичній операції, форми яких затверджено постановою 
Кабінету міністрів України № 413 від 20.08.2014, до набуття такими особами 
статусу учасників бойових дій. 

При розробці Програми враховувались наступні обставини: 
- соціально-економічна ситуація в Україні, що зумовлює значне збільшення 

кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх 
життєвого рівня, зокрема - в зв'язку з відсутністю роботи; 

- необхідність у таких умовах підтримання належного морально-
психологічного стану учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, утвердження особистості 
учасників антитерористичної операції, забезпечення їх потреб у соціальному 
обслуговуванні та соціально-психологічній підтримці, що дозволить убезпечити їх 
від стресових ситуацій. 

III. Мета та завдання Програми 
Метою Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей - мешканців сіл Вергуни та Нечаївка на 2017 рік є 
соціальна підтримка учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції; здійснення невідкладних 
соціально-економічних заходів, спрямованих на підвищення рівня їх соціального 
захисту. 

IV. Обгрунтування шляхів та засобів 
вирішення проблеми 

Засобами вирішення проблеми соціального захисту учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції, відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», є надання додаткових до визначених законодавством 
України пільг, гарантій та соціальних послуг. 

Реалізація заходів Програми передбачає взаємодію виконавчих органів 
Вергунівської сільської ради, громадських організацій, установ та закладів 
соціального спрямування діяльності. 

V. Строки та етапи виконання Програми 
Строки виконання Програми - 2017 рік. Виконання Програми планується 

здійснити шляхом реалізації заходів Програми. 



VI. Перелік завдань Програми 
Основними завданнями Програми є: 
- надання за рахунок коштів сільського бюджету додаткових гарантій, пільг і 

соціальних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, 
сім'ям загиблих під час проведення антитерористичної операції - мешканцям сіл 
Вергуни та Нечаївка; 

- соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, 
надання їм та їх сім'ям фінансової допомоги; 

- підвищення рівня поінформованості учасників антитерористичної операції, 
членів їх сімей, мешканців сіл Вергуни та Нечаївка з питань соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції, їх сімей; поліпшення ефективності 
взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними 
громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки 
учасників антитерористичної операції та членів їх родин; 

- здійснення соціальної реабілітації учасників антитерористичної операції; 
- надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей, сім'ям загиблих під час проведення 
антитерористичної операції; 

- підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві. 

VII. Перелік заходів Програми 
Зміст заходу Термін Відповідальні за 

№ виконання виконання 
1. Надавати за рахунок коштів сільського 

бюджету одноразову грошову 
допомогу для оздоровлення учасників 
антитерористичної операції відповідно 
до порядку. 

2017 рік Вергунівська 
сільська рада 

2. Надавати за рахунок коштів сільського 
бюджету одноразову грошову 
допомогу на вирішення соціально-
побутових проблем та соціальну 
реабілітацію. 

2017 рік Вергунівська 
сільська рада 

3. Здійснювати соціальний супровід 
учасників антитерористичної операції, 
які повернулися з районів її проведення 

2017 рік Вергунівська 
сільська рада 

4. Здійснювати соціальний супровід сімей 
учасників антитерористичної операції 

2017 рік Вергунівська 
сільська рада 

5. За рахунок коштів сільського бюджету 
компенсувати 50% харчування дітей 
які відвідують ДНЗ « Калинка» - дітей 
учасників антитерористичної операції 

2017 рік Вергунівська 
сільська рада 

6. Здійснювати за рахунок коштів 
сільського бюджету оздоровлення 
(відпочинок) дітей учасників 
антитерористичної операції 

2017 рік Вергунівська 
сільська рада 



7. Розміщувати у засобах масової 
інформації звіти про використання 
коштів, виділених 3 сільського 
бюджету на реалізацію заходів 
Програми. 

2017 рік Вергунівська 
сільська рада 

8. Надавати, за рахунок коштів 
сільського бюджету, матеріальну 
допомогу на поховання загиблих і 
померлих внаслідок отриманих 
поранень учасників антитерористичної 
операції 

2017 рік Вергунівська 
сільська рада 

VIII. Фінансове забезпечення реалізації Програми 
Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових 

коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету села. 
Головними розпорядниками коштів Програми є виконавчі органи 

Вергунівської сільської ради, які визначені відповідальними виконавцями 
відповідно до переліку заходів Програми , 

Обсяги видатків з місцевого бюджету визначаються з урахуванням 
пропозицій відповідальних виконавців, що надають бюджетні запити до проекту 
місцевого бюджету, та затверджуються Вергуніською сільською радою при 
прийнятті місцевого бюджету. 

IX. Організація контролю за ходом виконання Програми 
Контроль за ходом виконання Програми покладається на головного 

бухгалтера Вергунівської сільської ради Лисенко Л.І. та постійну планово-
бюджетну комісію сільської ради.. 

X. Очікувані результати виконання Програми 
Виконання Програми дасть змогу посилити соціальний захист учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей, сімей загиблих під час проведення 
антитерористичної операції - мешканцям сіл Вергуни та Нечаївка, що сприятиме 
їх соціальній адаптації, реабілітації та інтеграції у суспільство. 

Очікуваним результатом виконання Програми стане: 
- оздоровлення учасників антитерористичної операції; 
- надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей; 
- здійснення соціального супроводу учасників антитерористичної операції, 

які повернулися з районів її проведення та їх сімей; 
- забезпечення безкоштовним харчуванням та оздоровленням (відпочинком) 

дітей учасників антитерористичної операції; 
- формування через засоби масової інформації позитивного ставлення до 

військовослужбовців, виховання у громадян села почуття патріотизму; 
- поховання загиблих учасників антитерористичної операції, фінансова 

підтримка їх сімей за рахунок коштів сільського бюджету. 

Сільський голова Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року № 19-5 

Про Програму розвитку фізичної 
культури та спорту на території 
Вергунівської сільської ради на 
2017 рік 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні ", статей 16, 27 Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт», заслухавши інформацію сільського голови 
Горбенка Т.І. щодо Програми розвитку фізичної культури та спорту на 
території ради на 2017 рік, сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту на 
території Вергунівської сільської ради на 2017 рік згідно додатку 1. 

2. Затвердити заходи по виконанню Програми розвитку фізичної 
культури та спорту на території Вергунівської сільської ради на 2017 рік 
згідно додатку 2. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



Додаток 1 
до рішення сільської ради 
від 23.12.2016 р. № 19-5 

ПРОГРАМА 
розвитку фізичної культури та спорту на території 

Вергунівської сільської ради на 2017 рік 

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території 
Вергунівської сільської ради на 2017 рік (далі Програма) розроблена 
відповідно до статей 16, 27 Закону України "Про фізичну культуру і спорт". 

1. Мета і основні завдання Програми: 

Основною метою і завданням Програми є поліпшення стану здоров'я 
населення та профілактика захворювань, сприяння створенню умов для 
забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж 
усього життя, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної 
підготовленості, а також соціального, біологічного та психічного 
благополуччя. 

2. Основні напрямки розвитку фізичної культури та спорту на території 
Вергунівської сільської ради 

2.1 Організація серед дітей та дорослих заходів з активного відпочинку, 
фізкультурних занять, тренувань, спортивних змагань, направлених на 
активний відпочинок громадян, відволікання від шкідливих звичок, 
збереження здоров'я, досягнення високої майстерності та високих 
спортивних результатів. 

2.2.Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою та 
спортом шляхом створення належних умов в місцях масового відпочинку та 
за місцем проживання. 

2.3. Здійснення агітаційно-пропагандистської та просвітницької діяльності з 
питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту. 

2.4.Проведення облаштування, ремонтів та реконструкції спортивних споруд 
на території Вергунівської сільської ради. 

2.5 Зміцнення матеріально-технічної бази в галузі спорту шляхом 
бережливого ставлення до існуючого майна та придбання нового. 



3. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок додаткових 
надходжень до сільського бюджету, добровільних внесків суб'єктів 
підприємницької діяльності, грантів та дарунків від підприємств 
(організацій), внесків жителів громади, інших надходжень, які не суперечать 
чинному законодавству. 

4. Очікувані результати від реалізації Програми. 

Реалізація програми сприятиме: 

4.1. Соціально-економічним зрушенням у галузі фізичної культури та 
масового спорту, створенню умов для забезпечення оптимальної рухової 
активності кожної людини. 

4.2. Залученню широких верств населення до регулярних оздоровчих занять. 

4.3. Покращанню роботи щодо надання фізкультурно-спортивних, 
оздоровчих послуг за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 
населення на території сільської ради. 

4.4. Зміцненню матеріально-технічної бази для занять масовим спортом. 
Облаштуванню, утриманню та реконструкції фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних споруд за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 
населення на території сільської ради. 

4.5. Виявленню і залученню талановитої молоді до занять спортом в дитячо-
юнацьких спортивних школах всіх типів та досягнення нею високих 
спортивних результатів. 

4.6. Приділенню значно більшої уваги в засобах масової інформації 
пропаганді здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом. 

Секретар сільської ради Л.Г. Скічко 



Додаток 2 
до рішення сесії сільської ради 
від 23.12.2016 р. № 19-5 

ЗАХОДИ 
щодо забезпечення реалізації Програми розвитку фізичної культури та 

спорту на території Вергунівської сільської ради на 2017 рік 

Організаційні питання, вирішення яких суттєво впливають на розвиток 
масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

населення 

1. Використовувати різноманітні методи щодо залучення населення до занять 
фізичною культурою. 
Керівники установ, організацій, постійно 

2. Щорічно проводити аналіз спортивно-масової роботи за попередні роки. 
Вносити необхідні зміни. Впроваджувати новації. 
Виконавчий комітет сільської ради, протягом дії програми. 

3. Створити умови для занять фізичною культурою та спортом соціально-
незахищених верств населення 
Виконком сільської ради, постійно 

4. Залучати організації різних форм власності до роботи, пов'язаної із 
задоволенням потреб населення в оздоровчих послугах 
Виконком сільської ради, постійно 

5. Заохочувати організації різних форм власності до проведення спортивних 
заходів, визначення відповідальної особи для участі у спортивному комітеті 
сільської ради 
Керівники підприємств, установ, організацій, постійно 

Організація та проведення масових фізкультурних 
та спортивних заходів 

1. Організувати та провести масові фізкультурно-спортивні заходи. 
Сільська рада, директор ЗОШ, та спортивні команди підприємств, організацій, постійно 

2. Брати участь у відповідних районних спортивних заходах 
Виконком сільської ради, керівники підприємств, організацій, установ,постійно 

Агітаційно-пропагандистська та просвітницька діяльність 

1. Формувати позитивну громадську думку щодо впливу фізичної культури і 
спорту на розвиток кожної людини зокрема та суспільства в цілому 
Виконком сільської ради через засоби масової інформації, постійно 



Розвиток матеріально-спортивної бази 

1. Провести роботу по благоустрою спортивних споруд за місцем 
проживання та місць масового відпочинку населення. 
Сільська рада, керівники підприємств, організацій, установ, постійно 
За рахунок коштів сільського бюджету, підприємств, організацій, установ 

2. Забезпечити необхідним спортивним обладнанням, інвентарем спортивні 
споруди, майданчики, зони масового відпочинку. 
Сільська рада, керівники підприємств, організацій, установ, протягом 2017 року 
За рахунок коштів місцевого бюджету, підприємств, організацій, установ 

Секретар сільської ради Л.Г. Скічко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року № 19-6 

Про затвердження Програми 
соціального захисту населення 
ради в 2017 році 

Відповідно до статей 76,77 ,78 Бюджетного Кодексу України, пункту 23 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши та обговоривши «Програму соціального захисту населення 
сільської ради на 2017 рік», сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити Програму соціального захисту населення сільської ради на 
2017 рік (додається). 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 
соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії сільської ради 
від 23 грудня 2016 року № 19-6 

ПРОГРАМА 
соціального захисту населення 

сільської ради в 2017 році 

1. Загальна частина 

Вергунівська сільська рада через структурні підрозділи виконує 
державну функцію соціального захисту населення, надає соціальні допомоги 
громадянам сіл, спрямовані на підтримку їхньої життєдіяльності і соціальної 
активності, надає допомоги на прохання непрацюючих громадян села, 
одноразову грошову допомогу громадянам, що постраждали від стихійного 
лиха, а також допомогу дітям з числа дітей - сиріт та дітей , які залишилися 
без батьківського піклування та іншим категоріям громадян. 

2. Мета програми 

Основною метою програми є: 
визначення пріоритетності надання матеріальної допомоги для жителів 

села, які перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможності їх 
самостійно подолати, та вийти з критичної ситуації; 

виплата стипендій кращим учням шкіл, дітям сиротам та напівсиротам, що 
потребують матеріальної підтримки, які навчаються в навчальних закладах на 
території сільської ради. 

3. Завдання програми 

Сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, 
індивідуальний підхід в наданні допомоги, максимальна ефективність 
використання бюджетних та позабюджетних коштів, законність, 
справедливість, та дотримання етичних і правових норм. 

З метою поліпшення якості загального рівня успішності учнів навчальних 
закладів, підвищення престижу основної діяльності шкіл, передбачити виплату 
стипендій сільської ради учням, що мають високий рівень навчальних 
досягнень. 



4. Фінансування програми 

Фінансування програми здійснюється за рахунок сільського бюджету, 
благодійних та соціальних коштів. 

5. Результати реалізації програми 

Очікується , що в 2017 році в результаті програми соціальної допомоги 
жителям сільської ради бюджетні та позабюджетні кошти будуть використані 
максимально ефективно для соціального захисту громадян сіл Вергуни та 
Нечаївка. 

Секретар сільської ради Л.Г. Скічко 

* 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року № 19-7 

Про затвердження Програми 
благоустрою населених пунктів 
сільської ради на 2017 рік ' 

Відповідно до статей 76,77 ,78 Бюджетного Кодексу України, пункту 23 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , 
розглянувши та обговоривши «Програму по благоустрою території населених 
пунктів сільської ради на 2017рік», сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів сільської ради на 
2017 рік (додається). 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 
соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії сільської ради 
від 23 грудня 2016 року № 19-7 

ПРОГРАМА 
благоустрою населених пунктів 

сільської ради 
в 2017 році 

1. Загальна частина 

Вергунівська сільська рада через структурні підрозділи виконує державну 
функцію в галузі благоустрою території населених пунктів сільської ради. 
Сільська рада здійснює оплату за виконання робіт по утриманні в належному 
стані місць загального користування, зупинки громадського транспорту, 
кладовища, вивезення побутового сміття з домогосподарств громадян. 
Виготовлення проектів вуличного освітлення та оплату за використану 
електроенергію по вуличному освітленню, розчищення автошляхів 
комунальної власності від снігових заметів, посадка дерев, кущів та квітів, 
догляд за пам'ятниками та могилами загиблих воїнів. 

2. Мета програми 

Основною метою програми є утримання в належному стані сільських 
кладовищ, пам'ятників, пам'ятних знаків та могил загиблим воїнам, тротуарів 
та зупинок громадського транспорту. 

3. Завдання програми 

Забезпечення належного санітарного стану, територій загального користування, 
в населених пунктах сільської ради. Виховання естетичних та культурних 
норм в громадян. 

4. Фінансування програми 

Фінансування програми здійснюється за рахунок сільського бюджету, 
благодійних та соціальних коштів. 



5. Результати реалізації програми 

Очікується , що в 2017 році в результаті виконання програми благоустрою 
населених пунктів сільської ради бюджетні та позабюджетні кошти будуть 
використані максимально ефективно на благоустрій населених пунктів 
сільської ради. 

Секретар сільської ради Л.Г. Скічко 



І 
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

сьомого скликання 
дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року № 19-8 

Про план роботи сільської 
ради на 2017 року 

Відповідно п.7 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» , та враховуючи пропозиції депутатів сільської ради, постійних комісій 
сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1 .Погодитись з пропозиціями депутатів сільської ради та постійних комісій і 
затвердити план роботи сільської ради на 2017 рік року (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської 
ради Скічко Л.Г. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



Додаток 
до рішення сесії сільської ради від 
23 грудня 2016 року № 19-7 

ПЛАН РОБОТИ 
Вергунівської сільської ради на 

на 2017 рік 

І. Розглянути питання на сесіях сільської ради : 

1. Про виконання сільського бюджету за 2016 рік 
2. Про виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку сільської ради за 2016 рік. 
3. Про Комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей - мешканців сіл Вергуни та Нечаївка на 2016 рік. 
4. Про внесення змін та доповнень до сільського бюджету. 
5. Про виконання Програми боротьби зі злочинністю. 
6. Земельні питання. 

II. Підготовка і проведення засідань постійних комісій сільської ради . 

Розгляд питань згідно планів роботи . 

Ш. Організаційні питання. 

- Організація проведення загальних зборів громадян сіл Вергуни та 
Нечаївка. 

Сільський голова 
Секретар сільської ради 

Надання допомоги постійним комісіям у підготовці питань на засідання сесії 
сільської ради 

Сільський голова 
Секретар сільської ради 

Сприяння депутатам сільської ради у звітування перед виборцями, в 
організації прийому громадян 

Секретар сільської ради 

Узагальнення пропозицій, зауважень, висловлених депутатами на сесія 
сільської ради, забезпечити виконання депутатських пропозицій і зауважень, 
схвалених радою. 

Сільський голова 
Секретар сільської ради 



- Зустріч з керівниками районних організацій, політичних партій та 
громадських організацій 

- Узагальнення та аналіз доручень виборців, даних депутатам районної ради під 
час їх звітів на зборах виборців та врахування доручень виборців при 
розробці планів і програм економічного і соціального розвитку відповідної 
території, місцевих економічних програм, складанні бюджету. 

IV. Контроль за виконанням. 

- Сільських цільових програм , прийнятих на сесіях сільської ради, та районних 
програм 

- Регламенту сільської ради 
- Рішень сільської ради «Про сільський бюджет на 2017 рік», «Про Програму 

соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради на 2017 рік» 

V. Участь у заходах присвячених : 

- Різдву Христовому 
- Дню Соборності України 
- Міжнародному жіночому Дню 8 березня 
- Дню довкілля 
- Дню Чорнобильської трагедії 
- Дню Перемоги у Великій Вітчизняній війні 
- Дню захисту дітей 
- Дню Конституції України 
- Дню Незалежності України 
- Дню Захисника України 

Сільський голова 

Сільський голова 
Депутати сільської ради 

Секретар сільської ради Л.Г. Скічко 



Щ 

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року № 19-9 

Про вартість харчування дітей 
в ДНЗ « Калинка» 

Відповідно ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , г 

статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету міністрів 
України від 22.11. 2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у 
навчальних та оздоровчих закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 
26.08.2002 р. «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних 
навчальних закладів», розглянувши клопотання завідуючої дошкільним навчальним 
закладом «Калинка» та аналіз витрат на харчування дітей в дошкільних навчальних 
закладах сесія Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Встановити з 1 січня 2017 року для батьків або осіб які їх замінюють 
плату за харчування дітей в дошкільному навчальному закладі « Калинка» в 
розмірі 40% від вартості харчування на день. 

2. Затвердити вартість харчування дітей в ДНЗ « Калинка» на 2017 рік 
для дітей ясельного віку в сумі 18 грн. в день; 
для дітей садового віку в сумі 25 грн. в день. 
3. Збільшувати кошти на харчування дітей в літній оздоровчий період на 

10% на придбання свіжих овочів. 
1. 4. Стовідсотково від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних 

закладах звільняються батьки, які є учасниками АТО, батьки або особи, які їх 
замінюють, діти яких є потерпілими від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
діти із сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим 
сім'ям, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти-інваліди. 

Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і більше 
дітей. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну бюджетну 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року № 19-10 

Про затвердження Положення 
про цільовий фонд сільської ради 

Відповідно до пункту 1, 2, 3 статті 68 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити Положення про цільовий фонд сільської ради (Додаток) 
який є невід'ємною частиною до цього рішення. 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну бюджетну 
комісію сільської ради. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



Додаток 1 

До рішення сесії сільської ради 

від 23.12.2016 року № 19-10 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦІЛЬОВИЙ ФОНД 

ВЕРГУНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Цільовий фонд Вергунівської сільської ради «Сприяння» утворюється рішенням Вергунівської 
сільської ради відповідної до п.25 ст. 26 ст. 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» 

1.2. Цільовий фонд утворюється з метою накопичування коштів для більш повного фінансування 
заходів, спрямованих на забезпечення порядку на території сільської ради , поліпшення 
матеріальних умов ветеранів селища. 

1.3. Кошти цільового фонду перебувають на спеціальному рахунку в УДКСУ Черкаського району 
Черкаської області 

1.4. Розпорядником коштів цільового фонду, матеріальних цінностей та іншого майна є сільський 
голова. 

1.5. Для проведення грошових та інших операцій , укладання угод, реалізації матеріальних 
цінностей використовується печатка та інші реквізити Вергунівської сільської ради. 

2. ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ КОШТІВ. 

2.1 Цільовий фонд «Сприяння» формується за рахунок: 

- добровільних внесків юридичних та фізичних осіб відповідно до законодавства; 

- інших надходжень не заборонених чинним законодавством. 

3. ОБЛІК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ 

3.1 Матеріально-технічну базу цільового фонду становлять матеріальні цінності та фінансові 
ресурси. 

3.2 Облік надходження коштів на рахунок цільового фонду та їх використання здійснюється 
працівниками сільської ради , відповідно до складеного та затвердженого кошторису. Кошторис 
складається і затверджується за всіма вимогами постанови КМУ від 28.02.2002 р № 2228 «Про 
положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетних установ, 
організацій» та наказу Міністерства фінансів України від 23.01.2002 р. № 57 «Про порядок 
складання кошторису доходів та видатків бюджетної установи , організації» 



3.3 Кошти цільового фонду спрямовуються на фінансування заходів Вергунівської сільської ради 
щодо забезпечення порядку на території сільської ради , поліпшення матеріальних умов 
ветеранів села , в тому числі: 

- оплату послуг працівників кладовищ по селах Вергуни та Нечаївка 

- оплату послуг за транспорт по вивезенню сміття, розгортання снігу по селах Вергуни та Нечаївка 

- оплату послуг техпрацівника по прибиранню приміщення сільської ради та територію подвір'я 
при сільській раді, прибирання біля пам'ятників села Вергуни та Нечаївка 

- оплата за придбання канцтоварів та почтових листівок; 

- оплата за придбання грамот; 

- організація та відзначення дня села: 

-оплата за продукти харчування для відзначення дня села; 

-оплата за предмети, матеріали для відзначення дня села; 

- організація та відзначення державних свят: 

- оплату послуг сторожа при сільській раді; 

- оплата послуг зв'язку; 

- оплата проведення технічної інвентаризації будинку культури с Вергуни ; 

-на оплату новорічних подарунків дітям позбавлених батьківського піклування, сиротам, 
переселенцям з зони АТО та з багатодітних сімей. 

Кошти можуть також використовуватись на інші цілі пов'язані з діяльністю сільської ради , 
спрямовуватися на забезпечення порядку на території села, поліпшення матеріального становища 
ветеранів села. 

3.4 Залишки коштів після закінчення бюджетного року переходять на наступний рік. 

3.5 Використання коштів , матеріально - технічних ресурсів , в тому числі реалізація матеріальних 
цінностей здійснюється за рішенням сільського голови. 

3.6 Перевірка фінансової діяльності цільового фонду проводиться згідно чинного законодавства 
відповідними контролюючими органами. 

4.1 Цільовий фонд «Сприяння» Вергунівської сільської ради ліквідовується відповідно до чинного 
законодавства органами, шо його УТВОРИВ. 

4. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ ЦІЛЬОВОГО ФОНДУ 

Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

дев'ятнадцятого сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року № 19-11 

Про затвердження лімітів 
використання бензину 
автомобілем сільської ради 

Відповідно до пунктів 13, 19 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сільська рада 
ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити ліміти споживання бензину автомобілем сільської ради на 
2017 рік (додаток). 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету сільської ради. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



V 

Додаток 
до рішення сесії сільської ради №19-11 від 23.12.2016 р 

Ліміт споживання бензину на 2017 рік 
по Вергунівській сільській раді 

№ 
п/п Підрозділи сільської ради 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Всього 
№ 
п/п Підрозділи сільської ради літр літр літр літр літр літр літр літр літр літр літр літр літр 

1 Апарат управління 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 

2 Благоустрій 0 0 0 50 50 50 50 0 0 0 0 0 200 

Всього 150 150 150 200 200 200 200 150 150 150 150 150 2000 

Ц З" 
Сільський голова Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року № 19-12 

Про затвердження лімітів 
споживання електроенергії та 
природного газу 

Відповідно до пунктів 13, 19 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сільська рада 
ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити ліміти споживання природного газу на 2017 рік по 
Вергунівській сільській раді (додаток 1). 

2. Затвердити ліміти споживання електроенергії на 2017 рік по 
Вергунівській сільській раді (додаток 2). 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету сільської ради. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



Додаток 1 
до рішення сесії сільської ради № 19-11 від 23.12.2016 р 

Ліміт споживання газопостачання на 2017 рік 
по Вергунівській сільській раді 

№ 
п/п Підрозділи сільської ради 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Всього 
№ 
п/п Підрозділи сільської ради к-ть куб. к-ть куб. к-ть куб. к-ть куб. к-ть куб. к-ть куб. к-ть куб. к-ть куб. к-ть куб. к-ть куб. к-ть куб. к-ть куб. к-ть куб. 

1 Апарат управління 2000 2500 1500 1500 1500 2500 2000 13500 

2 Дитячий содок 7500 7000 6200 5000 5000 7000 7500 45200 

Всього 9500 9500 7700 6500 6500 9500 9500 58700 



Додаток 2 

до рішення сесії сільської ради № 19-12 від 23.12.2016 р 

Ліміт споживання електроенергії на 2017 рік 

№ 
п/п Підрозділи сільської ради 

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень Всього № 
п/п Підрозділи сільської ради к-ть кВ к-ть кВ к-ть кВ к-ть кВ к-ть кВ к-ть кВ к-ть кВ к-ть кВ к-ть кВ к-ть кВ к-ть кВ к-ть кВ к-ть кВ 

1 Апарат управління 1000 1000 800 567 220 220 220 220 253 649 2099 2099 9347 

2 Дитячий содок 3840 6400 4320 3960 2600 2320 280 2080 2280 3680 5240 5300 42300 

3 Клубні заклади 7842 7500 5000 700 590 400 400 428 500 4000 4100 4200 35660 

4 Вуличне освітлення 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 

Всього 14182 16400 11620 6727 4910 4440 2400 4228 4533 9829 12939 13099 105307 

Сільський голова Т.І.Горбенко 



щ 

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року №19-13 

Про дозвіл сільському голові 
на звернення до організації, укладання 
та підписання договору , щодо надання 
послуг з організації закупівлі товарів 
та послуг за державні кошти 

Відповідно п.43 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про здійснення державних закупівель» сесія 
Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати сільському голові, Горбенку Тарасу Івановичу, дозвіл на звернення 
до організації щодо надання послуг з організації та проведення закупівлі товарів і 
послуг за державні кошти в 2017 році. 

2. Укладати та підписувати договори, щодо надання послуг з організації 
проведення закупівлі товарів і послуг за державні кошти в 2017 році. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету 
сільської ради. 

Сільський голова 
і \ 

Ш ; ... • • , . ; -І і 

Т.І. Горбенко 

V Ч-



і 
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

сьомого скликання 
дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року №19-14 

Про умови оплати праці 
сільського голови 

Відповідно до п.5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», ст. 33 Закону України «Про державну службу», постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.03. 2006 р № 268 «Про впорядкування 
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами, постанови 
КМУ №34 від 06.02. 2008 р., постанови КМУ від 27.05. 2009 № 504, 
постанови КМУ № 283 від 03.05. 1994 р. «Про порядок обчислення стажу 
державної служби» , постанови КМУ від 26.11.2008 № 1036 «Про деякі 
питання організації бюджетного процесу» сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Встановити сільському голові Вергунівської сільської ради 
Горбенкові Тарасу Івановичу в 2017 році: 

посадовий оклад згідно з штатним розписом; 
надбавку до посадового окладу за ранг - (9 ранг); 
надбавку за вислугу років - до посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг, виходячи із стажу державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування. 

2. Здійснювати преміювання сільського голови за фактично 
відпрацьований час за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними 
коштами обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших 
соціальних виплат та видатків на проведення розрахунків за комунальні 
послуги та енергоносії: 

відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи 
преміювати в розмірі 200 відсотків від посадового окладу у межах фонду 
оплати праці; 

до державних і професійних свят, знаменних та ювілейних дат в межах 
фонду преміювання, утвореного в розмірі 100 відсотків посадового окладу в 
межах економії фонду оплати праці згідно з положенням про преміювання. 



3. Надавати сільському голові матеріальну допомогу для вирішення 
соціально-побутових питань та допомогу на оздоровлення під час щорічної 
відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати, в 
межах фонду заробітної плати - затвердженого у кошторисі та його 
економії. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьоме скликання 

дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року № 19-15 

Про затвердження 
розпоряджень сільського голови 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити розпорядження сільського голови станом на 23 грудня 
2016 року: 

- з кадрових питань із № 69к по № 135к; 
- з основної діяльності із № 46 по № 100. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку Вергунівської 
сільської ради. 

Сільський голова Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року № 19-16 

Про виправлення технічної 
помилки на сайті 

Заслухавши доповідну записку землевпорядника сільської ради Чепки Оксани 
Миколаївни про технічну помилку на сайті Вергунівської сільської ради та 
вивчивши інформацію було виявлено, що під час розміщення на сайті рішень 
дванадцятої сесії сьомого скликання був помилково оприлюднений попередній 
проект рішення без врахування його остаточної редакції затвердженої на сесії. 
Враховуючи вищевикладене сесія сільської ради 

1. Доручити секретарю сільської ради Скічко Л.Г. замінити рішення сесії 
сільської ради від 04.07.2016 № 12-5 «Про затвердження детального плану 
території для ведення особистого сільського господарства», яке було 
помилково оприлюднене на сайті через технічну помилку на рішення, яке 
викладене в правильній редакції. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
соціально-економічного і культурного розвитку сільської ради 

ВИРІШИЛА: 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

23 грудня 2016 року № 19-17 

Про затвердження Статуту 
Дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) «Калинка» 

Відповідно до статті 57 пункту 5 Господарського кодексу України, 
розглянувши Статут дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Калинка» 
та заслухавши заяву завідувача дошкільним закладом (ясла-садок) «Калинка» 
Кучерявенко Н.О. про затвердження Статуту дошкільного навчального закладу 
(ясла-садок) «Калинка», сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Змінити назву дошкільного навчального закладу «Калинка» села 
Вергуни Вергунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області 
на назву дошкільний навчальний заклад «Калинка» (ясла-садок) села Вергуни 
Вергунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області. 

2. Затвердити Статут дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
«Калинка» села Вергуни Вергунівської сільської ради Черкаського району 
Черкаської області в новій редакції. 

3. Доручити завідувачу дошкільного навчального закладу (ясла-садок) 
«Калинка» села Вергуни Вергунівської сільської ради Черкаського району 
Черкаської області Кучерявенко Наталії Олексіївні провести реєстрацію 
Статуту в новій редакції. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючу 
комісію з питань соціально-економічного та культурного розвитку. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ПРОТОКОЛ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ СЕСІЇ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

23 ГРУДНЯ 2016 РОКУ С. ВЕРГУНИ 

1. Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного 
розвитку на 2016 рік. 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І. 
За - проти Су , утримались / не голосували р 



2. Про сільський бюджет на 2017 рік. 
Доповідає: головний бухгалтер сільської ради Лисенко Л.І. 

- / О , проти с" , утримались _ _, не голосували _ 
" ТТОПД7Т.ОТ.О г«і гтт /~»т тгг\'л Г Г Ч Т Ґ Л Ґ ' Л т Я и и а • 

Голова лічильної комісії 

Члени лічильної комісії: 



3. Про затвердження Програми організації та фінансування громадських 
робіт у 2017 році. 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І. 

№ 
пп 

ПІБ, депутата сільської 
ради 

Результати голосування : № 
пп 

ПІБ, депутата сільської 
ради за проти утримались Не 

голосували 
1. Гусак Г.Г. 

2. Ковба Л.І. 
^ у Я -

3. Снесар М.І. 
- / 

4. Ющенко С.Л. 
ч-

5. Ситник М.І. 
-і 

6. Курінний В.І. 
? с 

7. Булава А.М. 
V 

і -

1/ 

8. Скічко Л.Г. 

9. Шальонний Волод.Д. 

10. Шальонний Вал.Д. 
-ь 

11. Толстунов А.Г. ч 

12. Товстоноженко 1.1. / с ̂  Г / - Є . 
13. Шаповал Л.О. 

14. Сергеєва Л.В. 
! 

Голова лічильної комісії 

Члени лічильної комісії: 



4. Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців сіл Вергуни та 
Нечаївка на 2017 рік. 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І. 
За - , проти О , утримались / , не голосували . 

№ 
пп 

ПІБ, депутата сільської 
ради за 

Результати голосування : 
проти утримались Не 

голосували 
1. Гусак Г.Г. г 

С. С 

2. Ковба Л.І. 

3. Снесар М.І. 

4. Ющенко С.Л. 
-і* 

5. Ситник М.І. 

6. Курінний В.І. 
І 

7. Булава А.М. 
& 

8. Скічко Л.Г. 
ч-

9. Шальонний Волод.Д. 
-г 

10. Шальонний Вал.Д. 

11. Толстунов А.Г. 
-І 

12. Товстоноженко 1.1. 

13. Шаповал Л.О. 

14. Сергеєва Л.В. 

Голова лічильної комісії 

Члени лічильної комісії: 



5. Про Програму розвитку фізичної культури та спорту на території 
Вергунівської сільської ради на 2017 рік. 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І. 
За - _у , проти О , утримались / не голосували 

№ 
пп 

ПІБ, депутата сільської 
ради за 

Результати голосування : 
проти утримались Не 

голосували 
1. Гусак Г.Г. 

Ковба Л.І. 
с & о 

з. Снесар М.І. 
- і 

Ющенко С.Л. 

5. Ситник М.І. 
і -

Т 6. Курінний В.І. 

7. Булава А.М. 
і -

8. Скічко Л.Г. 
і -

9. Шальонний Волод.Д. 
-ї' 

10. Шальонний Вал.Д. 
-і-

11. Толстунов А.Г. 
І -

12. Товстоноженко 1.1. 

13. Шаповал Л.О. 
і -

14. Сергеєва Л.В. 

Голова лічильної комісії 

Члени лічильної комісії: 

' /7 

? у ^ ^ / ^ ^ / у є 4 



6. Про затвердження Програми соціального захисту населення в 2017 році. 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І. 
За - $ , проти , утримались / не голосували О . 

Голова лічильної комісії 

Члени лічильної комісії: 



7. Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів сільської 
ради на 2017 рік. 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І. 
За - проти £ , утримались { не голосували С 



8. Про план роботи сільської ради на 2017 рік. 
Доповідає: секретар сільської ради Скічко Л.Г. 
За - - * , проти _, утримались / , не голосували О 

№ 
пп 

ПІБ, депутата сільської 
ради за 

Результати голосування : 
проти утримались Не 

голосували 
1. Гусак Г.Г. 

— ^ 

/ г ? ^ 
\ 

Ковба Л.І. 
£ 

3. Снесар М.І. 

4. Ющенко С.Л. 
-А 

5. Ситник М.І. 

" г 6. Курінний В.І. 

7. Булава А.М. 

8. Скічко Л.Г. 
"7й 

9. Шальонний Волод.Д. 
ч-

ю. Шальонний Вал.Д. 
Ч 

11. Толстунов А.Г. 

12. Товстоноженко 1.1. / 

13. Шаповал Л.О. 

14. Сергеєва Л.В. 

Голова лічильної комісії 

Члени лічильної комісії: 



9. Про вартість харчування дітей в ДНЗ «Калинка». 
Доповідає: головний бухгалтер сільської ради Лисенко Л.І. 
За - / 0 , проти , утримались С ' , не голосували О 

№ 
пп 

ПІБ, депутата сільської 
ради за 

Результати голосування : 
проти утримались Не 

голосували 
Гусак Г.Г. гг у & 

2. Ковба Л.І. < 
3. Снесар М.І. 

4. Ющенко С.Л. 

5. Ситник М.І. 

6. Курінний В.І. 
/ & <2. ^ Г 

7. Булава А.М. і 
8. Скічко Л.Г. 

9. Шальонний Волод.Д. / 
10. Шальонний Вал.Д. ± 
11. Толстунов А.Г. 

І 
12. Товстоноженко 1.1. 

/ Ж 
13. Шаповал Л.О. + 
14. Сергеєва Л.В. 

-Н 

Голова лічильної комісії 

Члени лічильної комісії: 

42 

с У , 



10.Про затвердження Положення про цільовий фонд сільської ради. 
Доповідає: головний бухгалтер сільської ради Лисенко Л.І. 

№ 
пп 

ПІБ, депутата сільської 
ради 

Результати голосування : № 
пп 

ПІБ, депутата сільської 
ради за проти утримались Не 

голосували 
1. Гусак Г.Г. 

2. Ковба Л.І. / <У 

3. Снесар М.І. 
Ч- * 

4. Ющенко С.Л. 
Ч 

5. Ситник М.І. Ч-

6. Курінний В.І. 
# г 'а? . 

7. Булава А.М. 
ч- 6 (У 

8. Скічко Л.Г. 
ч-

9. Шальонний Волод.Д. + 
10. Шальонний Вал.Д. 

Ч-
11. Толстунов А.Г. 

ч 
12. Товстоноженко І.І. # / ' ' / у 
13. Шаповал Л.О. 

ч 
а 

14. Сергеєва Л.В. 
ч-

Голова лічильної комісії 

Члени лічильної комісії: 



11 .Про затвердження лімітів використання бензину автомобілем сільської 
ради. 
Доповідає: головний бухгалтер сільської ради Лисенко Л.І. 
За - / О , проти _ О , утримались , не голосували ( 4 і . 

№ 
пп 

ПІБ, депутата сільської 
ради 

Снесар М.І. 

за 
Результати голосування : 

проти утримались Не 
голосували 

4. Ющенко С.Л. 
Ч 

5. Ситник М.І. 

Курінний В.І. 
/ 

О 
/ £ 

7. Булава А.М. ч 
8. Скічко Л.Г. 

Г 
9. Шальонний Волод.Д. ± 
10. Шальонний Вал.Д. 

Ч 
11. Толстунов А.Г. ± 
12. Товстоноженко І.І. 

/ £ г:. 

Г7 13. Шаповал Л.О. 
Ч 

14. Сергеєва Л.В. 

Голова лічильної комісії 

Члени лічильної комісії: 



12.Про затвердження лімітів споживання електроенергії та природного газу. 
Доповідає: головний бухгалтер сільської ради Лисенко Л.І. 
За - проти О , утримались не голосували ( 0 



13.Про дозвіл сільському голові на звернення до організацій, укладання та 
підписання договору щодо надання послуг з організації закупівлі товарів 
та послуг за державні кошти. 
Доповідає: головний бухгалтер сільської ради Лисенко Л.І. 
За - у , проти утримались / не голосували ,. • . 



14.Про умови оплати праці сільського голови. 
Доповідає: головний бухгалтер сільської ради Лисенко Л.І. 
За - / $ , проти , утримались О не голосували 

№ 
пп 

ПІБ, депутата сільської 
ради 

Результати голосування : № 
пп 

ПІБ, депутата сільської 
ради за проти утримались Не 

голосували 
1. Гусак Г.Г. ? * / 
2. Ковба Л.І. 

$ 1 ' 

3. Снесар М.І. 0 а 

4. Ющенко С.Л. 
1-

5. Ситник М.І. 
ф 

6. Курінний В.І. і ' ' л 
7. Булава А.М. о СУ 

8. Скічко Л.Г. 

9. Шальонний Волод.Д. + 
10. Шальонний Вал.Д. 

4-
11. Толстунов А.Г. + 
12. Товстоноженко 1.1. ^ / ' ' /9? Л 
13. Шаповал Л.О. с (У 

14. Сергеєва Л.В. 

— = 

Голова лічильної комісії 

Члени лічильної комісії: 



15.Про затвердження розпоряджень сільського голови. 
Доповідає: секретар сільської ради Скічко Л.Г. 
За - 0 , проти , утримались / , не голосували ^ ' . 

№ 
пп 

ПІБ, депутата сільської 
ради за 

Результати голосування : 
проти утримались Не 

голосували 
7 і. Гусак Г.Г. 

(У ^ / я ^ ' 
2. Ковба Л.І. 

І & £ с 
-о 3. Снесар М.І. 

/ 
4. Ющенко С.Л. 

5. Ситник М.І. 

6. Курінний В.І. 
^ ^ у у ^ л 

7. Булава А.М. 
7 -

8. Скічко Л.Г. 
7 і 

9. Шальонний Волод.Д. 
•і 

10. Шальонний Вал.Д. 
ч-

11. Толстунов А.Г. 

12. Товстоноженко 1.1. 
' £ у ^ 7 

13. Шаповал Л.О. 
4 

14. Сергеєва Л.В. ± 
Голова лічильної комісії 

Члени лічильної комісії: 



16.Про внесення змін в рішення сесії сільської ради від 04.07.2016 № 12-5 
«Про затвердження детального плану території для ведення особистого 
селянського господарства». 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І. 
За - у , проти £ ) , утримались / не голосували 

№ 
пп 

ПІБ, депутата сільської 
ради за 

Результати голосування : 
проти утримались Не 

голосували 
1. Гусак Г.Г. ^ У /УУ У / ^ ^ — ^ 

Ковба Л.І. 
^ У ' 

ТУ 
у у 

3. Снесар М.І. 

4. Ющенко С.Л. + 
5. Ситник М.І. 

6. Курінний В.І. 

7. Булава А.М. 

8. Скічко Л.Г. 

9. Шальонний Волод.Д. 
- ї 

10. Шальонний Вал.Д. 

11. Толстунов А.Г. 

12. Товстоноженко 1.1. 

13. Шаповал Л.О. 

14. Сергеєва Л.В. 
У 

Голова лічильної комісії 

Члени лічильної комісії: 

У, 

С У , 



17.Про затвердження Статуту дошкільного навчального закладу (ясла-
садок) «Калинка». 
Доповідає: сільський голова Горбенко Т.І. 

За- Й , проти о . утримались / не голосували (У . 
№ 
пп 

ПІБ, депутата сільської 
ради за 

Результати голосування : 
проти утримались Не 

голосували 
1. Гусак Г.Г. 

> ^ £ /97 /У / ^ ? 

2. Ковба Л.І. И7 ^ ^ 
^ 

3. Снесар М.І. 
Ф 

Ющенко С.Л. 
Ф 

5. Ситник М.І. у 
6. Курінний В.І. 

^ 
/ 

7. Булава А.М. 
7 " 

8. Скічко Л.Г. 
Ф 

9. Шальонний Волод.Д. 

10. Шальонний Вал.Д. 

11. Толстунов А.Г. 
Ф 

12. Товстоноженко 1.1. О ФУ фу ^ ^ 

13. Шаповал Л.О. / 
14. Сергеєва Л.В. 

Голова лічильної комісії 

Члени лічильної комісії: 
УУ^фуу/У^фф? Є У • 


