
УКРАЇНА 

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

12 сесія 7 скликання 

Рішення 
№ 12-1/2016 
Про внесення змін до рішення сесії 
сільської ради 
№ 10-1 від 22.06.2016р. 
№ 9-3 від 22.05.2016р. 
№ 8-1 від 20.04.2016р. 
№7-1 /2016 від 12.03.2016 року 
№ 4-4/2016 від 25.01.2016 
№3-2/2016 від 23.12.2016р. 
Про сільський бюджет 
на 2016 рік 

Відповідно до пунктів 22, 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік», 
статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та соціального забезпечення сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Збільшити доходи сільського бюджету на 788318 грн., по коду 

доходу 18010600,18010900,18050300,18050400. Зменшити доходи на 10000 грн. по 
коду доходу 41035000 Встановити доходи всього 4477324 грн., в тому числі 
доходи загального фонду - 4167218 грн. доходи спеціального фонду 310106 грн. 
додаток 1 

2. Визначити на 2016 рік видатки сільського бюджету в сумі 5012263 грн., в тому 
числі видатки загального фонду сільського бюджету 4388157,00 грн. 
видатки спеціального фонду сільського бюджету 624106 грн. згідно з 

додатком 3, 3.1 до цього рішення. 
3. Установити дефіцит сільського бюджету в сумі 534939 грн. в т.ч. дефіцит 

загального фонду в сумі 446939грн., крім того до Бюджету розвитку 
спрямувати 64000 грн. вільного залишку коштів та дефіцит спеціального фонду 
бюджету в сумі 88000 грн. джерелом покриття якого визначити 
надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 
64000 грн. та вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду в 

сумі 24000 грн. згідно з додатком 2 д о ц ь о и у у ш е н н я 
Внести зміни в перелік державн^^^ґюІгая .ьних програм, які фінансуються 

за рахунок бюджету згідну^ сіодаї ком' 5 до цього рішення 
4. Додатки 1,2,3, 3.1,4.1, 5,6, ^дешд'ємнимй^фішення. 
5. Контроль за виконанням р шф^ня щЩ|ірст)і|^а|ростійну комісію з питань 

бюджету, фінансів та соці» 
Сільський голова (/^ Т.І.Горбенко 



12 сесія від 04.07.2016 року 
додаток до рішення сесії сільської ради № 12-1/2016 

Пояснююча записка 
Винесений на розгляд сесії сільської ради проект рішення про 

внесення змін до сільського бюджету, розроблений в зв'язку з розподілом 
перевиконання дохідної частини бюджету в сумі 808318 грн. - 20000 грн. 
оборотна касова готівка. 

Доходи: 
Збільшити доходи на 788318 грн. по таким кодам: 
18010600 + 660114 грн. - орендна плата з юридичних осіб 
18010900 + 22666 грн. - орендна плата з фізичних осіб 
18050300 + 81366 грн. - єдиний податок з юридичних осіб 
18050400 + 24172 грн. - єдиний податок з фізичних осіб 
Зняти доходи по коду 41035000 - 10000 грн. 

Видатки загального фонду 562318,00 грн. : * 

КТКВК : 010116 Органи місцевого самоврядування збільшити + 70000 грн. 
КЕКВ : 2240 + 70000 грн. оплата послуг по поточному ремонту опалювальної 
системи в приміщенні сільської ради 

КТКВК : 070101 Дошкільний навчальний заклад збільшити + 30000 грн. 
КЕКВ : 2210 = + 25000 грн. - на товари для поточного ремонту приміщення ДНЗ 
КЕКВ : 2220 = + 5000 грн. - придбання лікарських засобів (медикаменти та діючі 
речовини) 

КТКВК : 100203- Благоустрій населених пунктів збільшити + 20318 грн. 
КЕКВ : 2210 + 5000 грн. придбання матеріалів для благоустрою населених пунктів 
КЕКВ : 2240 + 15318 грн. оплата послуг по благоустрою території 

КТКВК : 110204 Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади клубного 
типу збільшити + 1000 грн. 
КЕКВ : 2210 = + 1000 грн. - на придбання мікрофонів для сільського клубу с. 
Нечаївка 

КТКВК : 130102 Проведення навчально - тренувальних зборів та змагань 
збільшити + 30000 грн. 

КЕКВ : 2210 = + 30000 грн. - на спортивну форму, спортивне взуття, відеокамера) 

КТКВК : 160101- Землеустрій збільшити + 200000 грн. 
КЕКВ : 2240 = + 200000 грн. оплата послуг по введенню земельної ділянки в межі 
села 
КТКВК : 170703 + Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг збільшити + 
198000 грн. 
КЕКВ : 2240 + 198000 грн. оплата послуг по поточному ремонту дороги на вул. 
Братів Селянко 



КТКВК : 250380 - Інші субвенції збільшити на + 13000 грн. 
КЕКВ : 2620 + 13000 грн. 
- " Програма поліпшення матеріально - технічної бази комунального закладу 
"Черкаський районний центр первинної медико - санітарної допомоги Черкаської 
районної ради" (ФАП с.Нечаївка) + 2000 грн. 
- "Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища 
на 2013 -2016 роки" +5000 
- Програма розвитку загальної середньої освіти Черкаського району на 2016 - 2020 
роки + 6000 грн. 

1. Збільшити видатки за рахунок коштів переданих із загального фонду в сумі 
226000 грн. до бюджету розвитку 

КТКВК : 100203- Благоустрій + 130000 грн. 
КЕКВ : 3132 + 130000 грн. - капітальний ремонт (відновлення ) вуличного 
освітлення, кошторисна документація, тех. умова, експертиза 

КТКВК : 110204 Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади клубного 
типу збільшити +28000 грн. 
КЕКВ : 3110 + 28000 грн. - придбання ноутбука для клубу с.Нечаївка та 
мультимедійного проектора для Вергунівського БК 

КТКВК : 250380 - Інші субвенції збільшити на + 68000 грн. 
КЕКВ : 3220 + 68000 грн. 
- Програма розвитку загальної середньої освіти Черкаського району на 2016 - 2020 
роки + 58000 грн. 
- Програма "Про впровадження ІАС "Місцеві бюджети" на 2016-2020 роки" 
+ 10000 грн. 

2. Зробити перерозподіл коштів по спеціальному фонду: 

КТКВК : 240900 цільові фонди 
КЕКВ : 2240 зняти - 6000 грн. за рахунок економії коштів 
КЕКВ : 2210 збільшити + 6000 грн. на придбання товарів для проведення сільських 
свят. 

3. Зняти видатки 
КТКВК : 240601 Охорона та раціональне використання природних ресурсів. 
КЕКВ : 2240 зняти - 7000 грн. 
КЕКВ : 2210 зняти - 3000 грн. 

Видатки спеціального фонду 

Сільський голова (/^ Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

від 04 липня 2016 року № 12-2 

Внесення змін в рішення сесії Вергунівської 
сільської ради від 13.10.2015 р. № 44-6 

Відповідно до п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та ст. 12 ст. 92п.1, ст. 116 п.1,ст. 121, ст. 118 п. 6,7 Земельного Кодексу 

'країни, розглянувши заяви гр. Тупчій М.М. сесія сільської ради ВИРІШИЛА : 

1. Внести зміни в рішення від 13.10.2015 р. № 44-6 замінивши пункт 1 абзац 
перший, виклавши його в такій редакції: «Надати дозвіл гр. Тупчій Марії Миколаївні 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
орієнтовною площею 0,25 га - цільове призначення - будівництво і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 
розташована адмінмежах Вергунівської сільської ради с. Нечаївка, вул. Шевченка. 

3. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення у власність громадянці 
земельної ділянки подати на затвердження Вергунівської сільської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин Вергунівської сільської ради. 

Сільський голова Т.І.Горбенко 



і 
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

від 04 липня 2016 р. № 12-3 

Про надання дозволу на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) 

Відповідно до пункту 34 ч. 1 ст. 26, ст.. 47 Закону україни «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 12, 81, 86, 116, 118, 120, 121, ч. 1 ст. 122, 125, 
126, 140, 141 Земельного кодексу України, ст. ст. 19, 26, 27, 55 Закону 
України «Про землеустрій», пунктом 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр», 
розглянувши заяви громадян та інші документи, подані даними громадянами, 
а також рекомендації комісії з питань земельних відносин, сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам 

1.1. для ведення особистого селянського господарства: 

№ п/п 
Прізвище, ім 'я, по 

батькові 
Адреса земельної 

ділянки 
Орієнтовна 

площа 
Адреса проживання/ 

реєстрації 
1.1.1. Мусієнко Світлана 

Петрівна 
с. Вергуни, 

вул. Свято-Троїцька 
0,13 га с. Нечаївка, 

вул. Шевченка, 1 
1.1.2. Зінченко Василь 

Володимирович 
с. Вергуни, 

вул. Свято-Троїцька 
0,25 с. Чорнявка, вул. Садова, 11, 

кв. 3 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин Вергунівської сільської ради. 

Сільський гол Т.І.Горбенко 



І 
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

04 липня 2016 року № 12-4 

Про надання дозволів на розробку 
проектів землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок 

Відповідно до п.34, ч. 1 ст.26, 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та ст. 12, 81, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 
Кодексу України, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, 
розглянувши заяви громадян за погодженням комісії з питань земельних 
відносин, сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 
виготовлення проектів землеустрою щодо відведення у власність громадян 
земельних ділянок: 

1.1. для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд: 

№ п/п Прізвище, ім 'я, по 
батькові 

Адреса земельної 
ділянки 

Орієнто-
вна площа 

га 

Адреса проживання/ 
реєстрації 

1.1.1. Чечіль Інна 
Миколаївна 

с. Нечаївка 0,10 с. Вергуни, 
вул. Свято-Троїцька, 240 а 

1.1.2. Толстунов Анатолій 
Григорович 

с. Нечаївка 0,25 с. Вергуни, 
вул. Перемоги, 170 

1.1.3. Мартиненко 
Олександр 
Григорович 

с. Нечаївка 0,25 с. Нечаївка, 
вул. .Б.Хмельницького, 64 

1.1.4. Жадан Тетяна 
Володимирівна 

с. Вергуни, вул. 
Селянків братів, 41 

0,1865 с. Вергуни, вул. Селянків 
братів, 41 

1.1.5. Литвиненко Андрій 
Андрійович 

с. Вергуни 0,20 с. Нечаївка, вул. Братів 
Скубів, 4 

1.1.6. Хоменко Людмила 
Дмитрівна 

с. Вергуни, 
вул. Різдвяна 

0,20 с. Вергуни, 
вул. Свято-Троїцька, 140 

1.1.7. Шальона Любов 
Яківна 

с. Вергуни, 
вул. Свято-Троїцька, 

216 

0,25 с. Вергуни, 
вул. Свято-Троїцька, 240 

1.1.8. ГоловченкоІрина 
Василівна 

с. Вергуни 0,10 с. Вергуни, 
вул. Різдвяна, 28 

1.1.9. Дудка Сергій 
Андрійович 

с. Вергуни, 
вул. Перемоги, 124 

0,17 с. Вергуни, 
вул. Перемоги, 124 

1.1.10. Атамась Юлія 
Віталіївна 

с. Вергуни, 
вул. Чайковського, 17 

0,17 с. Вергуни, 
вул. Чайковського, 17 

1.1.11. Вітряк Володимир 
Васильович 

с. Вергуни, вул. Братів 
Селянків, 50 

0,25 с. Вергуни, вул. Братів 
Селянків, 50 



1.1.12. Товстохатько Тетяна 
Іванівна 

с. Вергуни, 
вул. Різдвяна, 24 

0,25 с. Вергуни, 
вул. Різдвяна, 24 

1.1.13. Ткаченко Іван 
Волдодимирович 

с. Нечаївка, 
вул. Шевченка, 90 

0,25 с. Нечаївка, 
вул. Шевченка, 90 

1.1.14. Ситник Анатолій 
Петрович 

м. Черкаси, вул. 
Сумгаїтська, 36, кВ. 28 

0,12 с. Вергуни 

1.1.15. Хандусь Наталя 
Миколаївна 

с. Вергуни, вул. Свято-
Троїцька, 118 

0,25 с. Вергуни, вул. Свято-
Троїцька, 118 

1.2. для ведення садівництва: 

№ п/п Прізвище, ім 'я, по 
батькові 

Адреса земельної 
ділянки 

Орієнто-
вна площа 

га 

Адреса проживання/ 
реєстрації 

1.2.1. Шальонна Любов 
Яківна 

с. Вергуни, 
вул. Свято-Троїцька, 

216 

0,12 с. Вергуни, 
вул. Свято-Троїцька, 240 

1.2.2. Атамась Юлія 
Віталіївна 

с. Вергуни 0,07 с. Вергуни, 
вул. Чайковського, 17 

1.2.3 Вітряк Володимир 
Васильович 

с. Вергуни, вул. Братів 
Селянків, 50 

0,06 с. Вергуни, вул. Братів 
Селянків, 50 

1.2.4. Вітряк Любов 
Миколаївна 

с. Вергуни, вул. Братів 
Маньків, 12 

0,05 с. Вергуни, вул. Братів 
Маньків, 12 

1.3. для ведення особистого селянського господарства: 

№ п/п Прізвище, ім 'я, по 
батькові 

Адреса земельної 
ділянки 

Орієнто-
вна площа 

га 

Адреса проживання/ 
реєстрації 

1.3.1. Товстохатько Тетяна 
Іванівна 

с. Вергуни 0,27 с. Вергуни, 
вул. Різдвяна, 24 

1.3.2. Ткаченко Іван 
Волдодимирович 

с. Нечаївка, 
вул. Шевченка, 90 

0,22 с. Нечаївка, 
вул. Шевченка, 90 

1.3.3. Гусак Алла 
Миколаївна 

с. Вергуни 0,25 с. Вергуни, 
вул. Л.Українки, 34 

2. Відмовити в надані земельної ділянки гр. Хімічук Лесі Іванівні 
жительці м. Черкаси, для ведення особистого селянського господарства, 
оскільки всі вільні земельні ділянки будуть виділяться в першу чергу 
учасникам АТО, та працівникам соціальної сфери - жителям сіл Вергуни та 
Нечаївка. 

3. Поставити в чергу для виділення земельної ділянки під житлове 
будівництво учасника АТО гр. Яценка Олексія Миколайовича. 

4. Запросити на чергове засідання гр. Смирнова Олександра Вікторовича, 
гр. Остроушко Інну Ігорівну для обґрунтування потреб в наданні земельної 
ділянки. 

5. Виготовлені проекти землеустрою щодо відведення у власність 
громадянам земельних дізщі&Єгдрдати на затвердження Вергунівську сільську 
Раду. 

6. Контроль за^^ |к5нашїя^рїкіення покласти на постійну комісію з 
питань земельних ві|Цнісин(Й9]рІгун^;^кої сільської ради. 

Сільський голова У^поугь^ УК рдін* (/^ Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
дванадцята сесія сьомого скликання 

РІШЕННЯ 

04 липня 2016 року № 12-5 

Про затвердження детального плану території 
для ведення особистого селянського господарства 

Ознайомившись з наявними матеріалами, враховуючи вимоги Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Закону України 
«Про умови містобудування», керуючись пунктом 42 статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», розробник КПВАПП 
«Архбюро» Черкаської районної ради, заяви гр. Гребенюка Олександра 
Миколайовича враховуючи погодження відділу регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури Вергунівська сільська рада 

1. Затвердити детальний план частини території для ведення 
особистого селянського господарства в адмінмежах Вергунівської сільської 
ради по вул. Шевченка, 96 в с. Нечаївка Черкаського району Черкаської 
області. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин Вергунівської сільської ради. 

ВИРІШИЛА: 

Сільський голова 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

від 04 липня 2016 року № 12-6 

Про затвердження назв вулиць та іменованих 
об'єктів в селі Вергуни на території 
Вергунівської сільської ради 

З метою впорядкування нумерації об'єктів нерухомості у селі Вергуни 
та створення єдиного реєстру адрес, відповідно до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 «Про містобудівний кадастр», 
керуючись Наказом Міністерства юстиції України від 6 липня 2012 №1014/5 
«Про словники Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», 
пунктом 41 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Найменувати нові вулиці села Вергуни. 
2. Затвердити перелік найменованих вулиць на території Вергунівської 

сільської ради с. Вергуни згідно з додатком № 1. 
3. Провести найменування вулиць в с. Вергуни з відповідним 

упорядкуванням нумерації будинків згідно до додатку № 2. 
4. Доручити секретарю Вергунівської сільської ради Скічко Л.Г. 

забезпечити офіційне оприлюднення цього рішення. 
5. Запропонувати Державному підприємству «Інформаційний центр» 

Міністерства юстиції України внести відповідні зміни до реєстрів 
Міністерства юстиції України. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин Вергунівської сільської ради. 

Сільський голо Т.І.Горбенко 



Додаток № 1 до рішення 
12 сесії сільської ради сьомого скликання 
від 04.07.2016 року. 

Село Вергуни 

Вулиця Харківська 
Вулиця Лісова 
Вулиця Святкова 
Вулиця Журавлина 



Додаток № 2 до рішення 
12 сесії сільської ради сьомого скликання 
від 04.07.2016 року. 

Вулиця Харківська 

(згідно схеми для розробки генерального плану с. Вергуни) 

Ліва сторона Права сторона 
Ділянка № 1 Ділянка № 2 
Ділянка № 3 Ділянка № 4 
Ділянка № 5 Домоволодіння № 6 
Ділянка № 7 Ділянка № 8 
Ділянка № 9 Ділянка № 10 
Ділянка № 11 
Ділянка № 13 
Ділянка № 15 

Вулиця Лісова 

(згідно схеми для розробки генерального плану с. Вергуни) 

Ліва сторона Права сторона 
Ділянка № 1 Домоволодіння № 1 
Домоволодіння № 2 Домоволодіння № 3 

Домоволодіння № 5 

Вулиця Журавлина 

(згідно схеми для розробки генерального плану с. Вергуни) 

Ліва сторона Права сторона 
Ділянка № 2 Ділянка № 1 
Ділянка № 4 Ділянка № 3 
Ділянка № 6 Ділянка № 5 
Ділянка № 8 Ділянка № 7 
Ділянка № 10 Домоволодіння № 9 
Ділянка № 12 Ділянка № 11 
Домоволодіння № 14 Ділянка № 13 
Ділянка № 116 Домоволодіння № 15 

Домоволодіння № 17 
Ділянка № 19 
Домоволодіння № 21 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьоме скликання 
дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

04 липня 2016 року № 12-7 

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 30 червня 
2016 року: 

- з кадрових питань із № 23-к по № 68-к; 
- з основної діяльності із № 31 по № 45. 

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 

дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

04 липня 2016 року № 12-8 

Про затвердження вартості 
харчування дітей в дошкільному 
навчальному закладі «Калинка» в літній * 
оздоровчий період 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 
року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 
оздоровчих закладах», відповідно до ст.25 п.23 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту», 
згідно порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у 
державних і комунальних дошкільних закладах, розглянувши клопотання 
завідуючої дошкільного навчального закладу та врахувавши аналіз витрат на 
харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Встановити вартість харчування однієї дитини за один день в літній 
оздоровчий період 2016 року в сумі: ясла - 19,00 грн., сад -26,00 грн. 

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

Сільський го. Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 
дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

04 липня 2016 року № 12-9 

Про розміщення базової 
станції ТОВ «Пан-телеком» 

Відповідно до пунктів статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та листа ТОВ «ПАН-Телеком» від 29 червня 2016 
року № 41 сільська рада, 
ВИРІШИЛА : 

1. Відмовити ТОВ «ПАН-Телеком» в співфінансуванні будівництва 
магістралі оптоволоконної лінії зв'язку на території Вергунівської 
сільської ради. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціалі ' з розвитку сільської ради 

Сільський го Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання дванадцята сесія 

РІШЕННЯ 

від 04 липня 2016 р. № 12-10 

Про надання дозволу на розробку детального 
плану під цвинтар для населених пунктів 
Вергуни та Нечаївка Вергунівської сільської ради 

З метою забезпечення сталого розвитку території села та створення 
сприятливих умов для життєдіяльності територіальної громади, регулювання 
забудови та земельних відносин, щодо розробки детального плану частини 
території в адмінмежах Вергунівської сільської ради, за межами населеного 
пункту с. Вергуни, відповідно до ст. 8, 10, 16, 19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», керуючись п. 34 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» ВИРІШИЛА: 

1. Порушити клопотання перед Черкаською районною державною 
адміністрацією Черкаської області про розробку детального плану частини 
території земель запасу орієнтовною площею 10 га в адмінмежах 
Вергунівської сільської ради, за межами населеного пункту с. Вергуни щодо 
впорядкування цієї території для цвинтаря (додаток схема розміщення). 

2. Розробку містобудівної документації, зазначеної в п. 1 цього 
рішення, проводити за рахунок власних коштів або інших джерел, не. 
заборонених законом. 

3. Після розроблення детального плану, схвалення його на засіданні 
архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та 
архітектури Черкаської облдержадміністрації і врахування результатів 
громадських обговорень подати детальний план території на затвердження. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питан] ,ської ради. 

Т.І.Горбенко 



Викопіювання 

з планового матеріалу адмінтериторі Вергунівської сільської рад 

Земельна ділянка розташована в адмінмежах Вергунівської сільської ради, за 
межами населеного пункту с. Вергуни для цвинтаря. Орієнтовною площею 
10 га. 

Сільський голова Т.І.Горбенко 

Спеціаліст-землевпорядник О.М.Чепка 


