
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

27 грудня 2016 року № 61 

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

Відповідно ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчий комітет сільської ради 

1. ЗВІЛЬНИТИ на 50 відсотків від сплати батьківської плати за харчування 
дитини в ДНЗ «Калинка» як багатодітні сім'ї: 
Чепурну Надію Миколаївну (дитина - Письмак Тимофій Олександрович -
2011 р.н.); 
Попко Олександру Анатоліївну (діти - Попко Володимир Іванович, 2012 
р.н., Попко Софія Іванівна, 2015 р.н., Попко Михайло Іванович, 2015 р.н.); 
Ворону Олену Олександрівну (дитина - Ворона Мирослава Олександрівна, 
2013 р.н.); 
Кириченка Вадима Ігоровича (дитина - Кириченко Артем Вадимович, 2012 

Усову Тетяну Миколаївну (діти - Усов Артем Віталійович, 2011 р.н., Усова 
Ангеліна Віталіївна, 2014 р.н.); 
Дудку Сергія Андрійовича (дитина - Дудка Денис Сергійович, 2013 р.н.); 
Алеку Віктора Васильовича (дитина Алека Софія Вікторівна, 2011 р.н.); 
Борщову Наталію Володимирівну (діти - Борщова Ельміра Узеірівна, 2010 
р.н., Борщов Нофел Нофелович, 2012 р.н., Борщов Фархад Нофелович, 2013 
р.н.). 

2. ЗВІЛЬНИТИ на 50 відсотків від сплати батьківської плати за харчування 
дитини в ДНЗ «Калинка» Козлову Людмилу Анатоліївну (дитина - Козлова 
Юлія Миколаївна, 2012 р.н.) як одиноку матір. 

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

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

ВИРІШИВ : 

р.н.); 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

27 грудня 2016 року № 62 

Про організацію громадських 
робіт у 2017 році 

Відповідно до статті 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні", статті 31 Закону України „Про зайнятість населення", Порядку 
організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, 
затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 № 175, на виконання 
програми організації та фінансування у 2017 році громадських робіт, 
затвердженої рішенням сесії № 19-3 від 23.12. 2016 р. , з метою подальшого 
розвитку громадських робіт як одного із важливих напрямів у системі 
державних гарантій забезпечення зайнятості працездатного населення та 
одночасного вирішення питань соціального розвитку села: 

1. Затвердити перелік видів громадських робіт, які будуть 
організовуватись та проводитись на території Вергунівської сільської ради у 
2017 році за кошти: 

- місцевого бюджету та Фонду загальнообов'язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття згідно додатку; 
2. Фінансування організації громадських робіт здійснювати за рахунок 
коштів місцевого бюджету, Фонду загальнообов'язкового державного 
соціального страхування України на випадок безробіття, роботодавців (на 
добровільних засадах) та інших не заборонених законодавством джерел. У 
разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт 
фінансування організації таких робіт здійснювати пропорційно рівними 
частинами за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду 
загальнообов'язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття. 
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



Додаток 
до рішення 

виконавчого комітету 
27 грудня 2016 р. № 62 

Перелік роботодавців та видів громадських робіт, які будуть проводитись у 2017 році 
за кошти місцевих бюджетів та Фонду загальнообов'язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття 

Назва п ідприємства , 
установи, організаці ї 

Види громадських робіт 

Вергунівська сільська 
рада 

1. Упорядження меморіалів, пам'ятників, територій 
навколо них, історико-культурних заповідників, 
братських могил та інших місць поховання 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 

г 

Секретар виконавчого комітету Л.Г. Скічко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

27 грудня 2016 року № 63 

Про організацію та проведення 
свята «Різдвяні гуляння» 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в , 
Україні», виконавчий комітет сільської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Організувати та провести культурно-розважальне свято «Різдвяні 
гуляння» 08 січня 2017 року о 12-00 год біля Вергунівського Будинку 
культури. 

2. Відповідальними за організацію свята визначити керівників 
Вергунівського будинку культури (Манько С.М.) та Нечаївського сільського 
клубу (Коваленко Є.М.). 

3. Завідуючій сільською бібліотекою с. Вергуни (Краснюк ОЛ.) 
організувати та провести розважальні конкурси на святі. 

4. Контроль за виконання рішення покласти на члена виконавчого 
комітету Манько О.П. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

27 грудня 2016 року № 64 

Про затвердження графіку 
прийому громадян в 2017 році 

Відповідно до статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет сільської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити графік прийому громадян виконавчим комітетом 
Вергунівської сільської ради на 2017 рік згідно додатку. 

2. Контроль за виконання рішення покласти на секретаря 
виконавчого комітету Скічко Л.Г. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



Додаток 6 
до рішення виконавчого комітету 
від 27.12.2016 року № 66 

ГРАФІК 
прийому громадян у виконавчому комітеті 

Вергунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області 

№ 
пп 

Прізвище, ім'я, по-батькові Дні прийому Години прийому 

1. ГОРБЕНКО 
Тарас Іванович 

вівторок, 
четвер 

з9-00 до 16-00 

2. СКІЧКО 
Людмила Григорівна 

вівторок, 
четвер 

з 9-00 до 16-00 

3. ПЕТРЕНКО 
Валентина Петрівна 

вівторок, 
четвер 

з 9-00 до 16-00 

4. ЧЕПКА 
Оксана Миколаївна 

вівторок, 
четвер 

з 9-00 до 16-00 

5. МАНЬКО 
Олена Василівна 

вівторок, 
четвер 

з 9-00 до 16-00 

г 

Секретар виконавчого комітету у х Д Л.Г. Скічко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

27 грудня 2016 року № 65 

Про постановку на облік громадян, 
що потребують поліпшення 
житлових умов 

Відповідно до ст. Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про охорону дитинства» щодо захисту житлових та 
майнових прав соціально незахищеної категорії дітей», керуючись ЗУ «Про 
місцеве самоврядування», ст.. 33 Закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», ст..46 Житлового кодексу України, 
рішення виконавчого комітету від 28 листопада 2014 року № 51, заяв Іщенко 
В.М. та Голевої Н.В. виконком сільської ради, 

1. Поставити на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 
умов Іщенко Владиславу Миколаївну, 1999 р.н. та Голеву Надію 
Володимирівну, 1999 р.н. як особи з числа дітей під опікою. 

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

ВИРІШИВ: 

Голова виконавчого 
комітету Т. І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

27 грудня 2016 року № 6 6 

Про планів роботи виконкому 
Вергунівської сільської ради 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», забезпечуючи виконання самоврядних та делегованих державою 
повноважень виконавчий комітет вирішив 
ВИРІШИВ : 

1. Затвердити: 
перспективний план роботи виконавчого комітету Вергунівської 
сільської ради 2017 року (додаток 1); 
план роботи виконавчого комітету Вергунівської сільської ради на І 
квартал 2017 року (додаток 2). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконавчого 
комітету Скічко Л.Г. 

Голова виконавчого комітету Т.І. Горбенко 



Затверджено 
на засіданні виконавчого 
комітету сільської ради 

27 грудня 2016 року 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ 
виконавчого комітету Вергунівської сільської ради на 2017 рік 

Розглянути питання на засіданнях виконкому: 

1. Про виконання сільського бюджету за 2016 рік 
2. Про роботу із зверненнями громадян в виконкомі сільської ради в 

2016 році 
3. Про сільський бюджет на 2017 рік 
4. Про здійснення виконкомом сільської ради делегованих повноважень у 

2016 році 
5. Про стан медичного обслуговування населення в селі 
6. Про проведення місячника санітарної очистки та благоустрою на 

території села. 
7. Про виконання сільського бюджету за 1 квартал 2017 року. 
8. Про організацію оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей та учнівської 

молоді влітку 2017 року. 
9. Про роботу із зверненнями громадян в виконкомі сільської ради в 1 

півріччі 2017 року 
10.Про здійснення виконкомом сільської ради делегованих повноважень у 

1 півріччі 2017 року 
11.Про виконання сільського бюджету за 1 півріччя 2017 року. 
12.Про організацію роботи щодо запобігання дитячій бездоглядності. 
13.Про підготовку об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років 
14.Про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2017 року. 
15.Про здійснення виконкомом сільської ради делегованих повноважень в 

сфері розвитку культури та спорту. 

Контроль за виконанням законодавчих актів та інших нормативно-правових 
документів, Законів України: 

- від 21.05.1997 р. „Про місцеве самоврядування в Україні" 
- від 02.10.1996 р „Про звернення громадян" 
- розпорядження голови райдержадміністрації. 

Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету: 
- „Про проведення місячника санітарної очистки на території села" 
- „Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей і підлітків 

на період літніх канікул 2017 року" 
- „Про підготовку об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період". 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від 27.12.2016 року № 66 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ 
виконавчого комітету Вергунівської сільської ради на 2017 рік 

Розглянути питання на засіданнях виконкому: 

1. Про виконання сільського бюджету за 2016 рік 
2. Про роботу із зверненнями громадян в виконкомі сільської ради в 

2016 році 
3. Про сільський бюджет на 2017 рік 
4. Про здійснення виконкомом сільської ради делегованих повноважень 

у 2016 році 
5. Про стан медичного обслуговування населення в селі 
6. Про проведення місячника санітарної очистки та благоустрою на 

території села. 
7. Про виконання сільського бюджету за 1 квартал 2017 року. 
8. Про організацію оздоровлення, відпочинку, зайнятості дітей та 

учнівської молоді влітку 2017 року. 
9. Про роботу із зверненнями громадян в виконкомі сільської ради в 1 

півріччі 2017 року 
10.Про здійснення виконкомом сільської ради делегованих повноважень 

у 1 півріччі 2017 року 
11 .Про виконання сільського бюджету за 1 півріччя 2017 року. 
12.Про організацію роботи щодо запобігання дитячій бездоглядності. 
13.Про підготовку об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального 

господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років 
14.Про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2017 року. 
15.Про здійснення виконкомом сільської ради делегованих повноважень в 

сфері розвитку культури та спорту. 

Контроль за виконанням законодавчих актів та інших нормативно-правових 
документів, Законів України: 

- від 21.05.1997 р. „Про місцеве самоврядування в Україні" 
- від 02.10.1996 р „Про звернення громадян" 
- розпорядження голови райдержадміністрації. 

Контроль за виконанням рішень виконавчого комітету: 
- „Про проведення місячника санітарної очистки на території села" 



„Про організацію оздоровлення, відпочинку та зайнятості дітей і 
підлітків на період літніх канікул 2017 року" 

- „Про підготовку об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального 
господарства до роботи в осінньо-зимовий період". 

Участь у заходах з нагоди відзначення державних, професійних та 
загально-сільських свят: 

Міжнародного жіночого дня 
Організація заходів з нагоди відзначення річниці з дня народження 

Т.Г.Шевченка 
Дня працівника ЖКГ і побутового обслуговування населення 
Великодня 
Дня Міжнародної солідарності трудящих 1 Травня 
Річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 

Трійці 
Дня захисту дітей 
Дня медичного працівника 
Дня молоді 
Дня Конституції України 
Свято Івана Купала 
Відзначення Дня Незалежності України 

Дня підприємця 
Дня знань 
Дня фізичної культури і спорту 
Дня працівника лісу 
Дня працівників освіти 
Дня працівників сільського господарства 
Дня Збройних сил України 
Дня місцевого самоврядування 
Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС 
Дня Святого Миколая 
Нового року 

Секретар Л.Г. Скічко 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від 27.12.2016 року № 66 

ПЛАН РОБОТИ 
виконкому Вергунівської сільської ради на перший квартал 2017 року 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
Січень 2017 року 

1. Про підсумки виконання бюджету сільської ради за 2016 рік. 
Горбенко Т.І., сільський голова 

2. Про сільський бюджет на 2017 рік. 
Горбенко Т.І., сільський голова 

3. Про роботу із зверненнями громадян в виконкомі сільської ради в 
2016 році. 

СкічкоЛ.Г., секретар виконкому 
Лютий 2017 року 

1. Про проведення місячника санітарної очистки на території села. 
Горбенко Т.І., сільський голова 

Березень 2017 року 

1. Про стан медичного обслуговування в селах Вергуни та Нечаївка 
головний лікар АПСМ с. Вергуни. 

Фельдшер ФАП с. Нечаївка 

КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ , ІНШИХ 
НОРМАТИВНО - ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ, ЗАКОНІВ УКРАЇНИ: 

- від 21.05.1997 р. № 280/97 «Про місцеве самоврядування в Україні» 
- від 02.10.1996 р. «Про звернення громадян» 
Розпорядження голови райдержадміністрації. 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 
1 .Санітарна очистка території села, підприємств та установ села - кожна 

п'ятниця. 



МАСОВІ ЗАХОДИ 
1. Новий рік та Різдво Христове січень 
2.Заходи до Міжнародного жіночого дня березень 
3.Заходи з нагоди відзначення 
дня народження Т.Г.Шевченка березень 

Секретар -у ' Л.Г. Скічко 

г 


