
І 
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

31 січня 2017року № 01 

Про організацію роботи з питань 
запобігання бездоглядності та профілактики 
правопорушень серед неповнолітніх на 
території сільської ради 

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови про 
організацію роботи з питань запобігання та профілактики правопорушень 
серед неповнолітніх, бездоглядності та безпритульності в дитячому 
середовищі за 2016 рік виконавчий комітет сільської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Звіт сільського голови про організацію роботи з питань запобігання та 
профілактики правопорушень серед неповнолітніх, бездоглядності та 
безпритульності в дитячому середовищі за 2016 рік взяти до відому. 

2. Затвердити план роботи виконавчого комітету з питань запобігання та 
профілактики правопорушень серед неповнолітніх, бездоглядності та 
безпритульності в дитячому середовищі на І півріччя 2017 року, 
(додається). 

3. Дирекціям Вергунівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Нечаївської ЗОШ І-ІІ ст. 
забезпечити неухильне виконання вимог Законів України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту» щодо охоплення навчанням дітей 
шкільного віку, а саме: 
здійснювати належний контроль за відвідуванням учнями занять в 
школі, за їх поведінкою під час навчання та в позаурочний час; 
дотримуватись інструкції з обліку дітей шкільного віку. 

4. Голові виконавчого комітету та дирекціям шкіл тримати під постійним 
контролем дітей із сімей, які опинилися в складних життєвих 
обставинах. Щоквартально проводити рейди по даних сім'ях з метою 
соціально-правового захисту дітей і підлітків, в разі необхідності 
заслуховувати на засіданні виконавчого комітету, вести облік даних 
сімей. 



5. Спеціалісту по роботі з сім'ями, дітьми та молоддю щомісячно 
проводити обстеження матеріально-побутових умов сімей, які 
опинилися в складних життєвих ситуаціях та доповідати про проведену 
роботу щоквартально на черговому засіданні виконавчого комітету. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на членів виконкому 
Хандусь Н.М. та Охріменко Н.П. 

Голова виконавчого 
комітету Т. І. Горбенко 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від 31 січня 2017 року № 01 

ПЛАН РОБОТИ 
виконавчого комітету Вергунівської сільської ради 

щодо профілактики та попередження правопорушень 
серед неповнолітніх, бездоглядності та безпритульності 

в дитячому середовищі на І півріччя 2017 року 

№ Зміст заходу Термін Виконавці 
пп виконання 
1. Проводити обстеження 

матеріально-побутових умов 
проживання неблагополучних 

дітей 

Щоквартально Виконавчий комітет 

2. Уточнити списки дітей 
схильних до правопорушень 

Січень-лютий Виконавчий комітет, 
ЗОШ, старший 

інспектор поліції 
3. Постійно надавати допомогу 

дітям, позбавленим 
батьківського піклування 

Постійно Виконавчий комітет 

4. Здійснювати контроль за 
призначенням державної 

допомоги багатодітним та 
малозабезпеченим сім'ям 

Постійно Спеціаліст з надання 
житлових субсидій, 

соціальні працівники 

5. Активізувати роботу серед 
депутатів сільської ради щодо 

участі вирішенні питань 
запобігання дитячої 

бездоглядності. 

Постійно Виконавчий комітет, 
депутати сільської 

ради 

6 . Здійснювати належний 
контроль за відвідуванням 

учнями занять в школах, за їх 
поведінкою під час навчання та 

в позаурочний час. 

Постійно Дирекції 
Вергунівської та 
Нечаївської ЗОШ 

7. Проводити рейди на території 
сільської ради щодо 

попередження дитячої 
бездоглядності та 

недопущенню продажу 
неповнолітнім спиртних та 

тютюнових виробів. 

Постійно Виконавчий комітет, 
соціальні працівники 

Голова виконавчого комітету Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

31 січня 2017 року № 02 

Про стан розгляду звернень громадян 
в установах на підприємствах 
сільської ради за 2016 рік 

Відповідно п.(б) 1 ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про звернення громадян» та заслухавши звіт 
голови виконавчого комітету щодо розгляду звернень громадян в 2016 році, 
виконавчий комітет сільської ради ВИРІШИВ : 

1. Роботу із забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень 
громадян та здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в 
установах та організаціях незалежно від форм власності за 2016 рік вважати 
задовільною. 

2. Керівникам установ та організацій сільської ради призначити 
відповідальних осіб за реєстрацію, формування відповідей на письмові 
звернення громадян і привести цю роботу у відповідність до Закону України 
«Про звернення громадян» до 15 лютого 2017 року. 

3. Секретарю виконкому Скічко Л.Г. забезпечити своєчасне надання 
відповідей громадянам про результати розгляду звернень та заяв. 

4. Контроль за виконання рішення покласти на члена виконкому 
Лисенко Н.І. 

/ 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

31 січня 2017 року № 03 

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

Відповідно ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

1. ЗМЕНШИТИ на 50 відсотків від сплати батьківської плати за харчування 
в ДНЗ «Калинка» в 2017 році, багатодітні сім'ї: 
Пастушенко Яни Василівни (дитина - Пастушенко Богдан Іванович - 2012 
р.н.); 
Сорокіної Юлії Григорівни (дитина - Сорокін Євгеній Вікторович, 2012 
р.н.); 

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

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

Україні» виконавчий комітет сільської ради 
ВИРІШИВ : 

Сільський голова Т.І. Горбенко 

/ 



і 
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

31 січня 2017 року №04 

Про підсумки здійснення делегованих 
повноважень органів виконавчої 
влади за 2017 рік 

Відповідно до статей. 27-38 Закону України „ Про місцеве самоврядування в 
Україні" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 
року № 339 « Про затвердження порядку контролю за здійсненням органами 
місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» 
та розпорядження голови Черкаської райдержадміністрації від 06.09. 2000 №435 з 
означеного питання, заслухавши звіт сільського голови щодо виконання 
делегованих повноважень виконком Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Роботу по здійсненню контролю за виконанням делегованих повноважень 
органів виконавчої влади за друге півріччя 2014 року вважати задовільною. 
2 . Посадовим особам апарату виконкому здійснювати контроль за здійсненням 
реалізації делегованих повноважень виконавчої влади, працівниками бюджетних 
установ, керівниками установ та організацій, що функціонують на території 
сільської ради. 
3. Секретарю виконавчого комітету працювати над плануванням роботи 
виконавчого комітету з питань делегованих повноважень, що передбачені Законом 
України „ Про місцеве самоврядування в Україні ". 
4. Постійно проводити цілеспрямовану роботу щодо підвищення професійного 
рівня посадових осіб апарату виконавчого комітету . 
5. Рекомендувати керівникам бюджетних установ організацій та установ села 
забезпечувати дотримання вимог та сприяти у виконанні земельного та 
бюджетного Кодексів України . 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконкому 

Товстоноженко О.Б. 

Голова виконавчого комітету (/, Т.І. Горбенко 



І 
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

31 січня 2017 року №05 

Про встановлення за погодженням з власниками 
зручного для населення режиму роботи розташованих 
на території сільської ради підприємств, установ та організацій 
сфери обслуговування незалежно від форм власності 

Відповідно до пункту "б" підпункту 4 статті 30 Закону України " Про 
місцеве самоврядування в Україні ", за погодженням керівників та власників 
установ та організацій виконавчий комітет сільської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Встановити режим роботи підприємств, установ та організацій сфери 
обслуговування незалежно від форми власності, згідно з додатком. 

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій соціальної 
сфери сіл забезпечити організацію роботи згідно затверджених графіків. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконавчого комітету 
Шуліку Т.В. 

Голова виконавчого комітету Т.І. Горбенко 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
№ 05 від 31.01.2016 року 

Графіки роботи 

1. Заклади культури: 

Вергунівський БК Робочий час 9.00 - 13.00 год. дня 
15.00 - 19.00 год. дня 

Вихідний день: неділя , понеділок 

Сільський клуб с. Нечаївка Робочий час 9.00 - 13.00 год. дня 
15.00 - 19.00 год. дня 

Вихідний день: неділя , понеділок 

2. Сільські бібліотеки 

3. ДНЗ « Калинка» 

4. Відділення зв'язку 

робочий час 9.00 - 18.00 год. дня 
обідня перерва 13.00 год. - 14.00 год. 
Вихідний день: неділя, понеділок. 

робочий час з 7.00 год. - 17.30 год. 
вихідний день: субота , неділя 

робочий час з 8.00 год - 15.00 год. 
вихідний день: неділя , понеділок. 

5. Філіал ощадного банку робочий час з 8 .30- 14.20 год. 
вихідний день: неділя, понеділок 

6. Вергунівська амбулаторія робочий час з 8.00 - 16.12 год. 
загальної практики сімейної вихідний день: неділя 

7. Нечаївський ФАП робочий час з 8.00-16.12 год. 
вихідний день: субота , неділя 

Секретар виконкому Л.Г. Скічко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

31 січня 2017 року № 06 

Про зміну місця установки 
світильників вуличного 
освітлення 

Відповідно пункту 7 частини статті 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» , Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів» та у зв'язку з нераціональним встановленням 
світильників вуличного освітлення по вул. Братів Скубів (с.Нечаївка) 
виконком Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Не встановлювати світильники вуличного освітлення, у кількості З 
(три) штуки, які будуть освітлювати присадибні ділянки приватного сектора 
по вул. Братів Скубів (с.Нечаївка), а перенести їх на вулицю Богдана 
Хмельницького без збільшення вартості загального кошторисного 
розрахунку. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконавчого 
комітету Товстоноженко О.Б. 

Голова виконавчого 
комітету Т.І. Горбенко 



і 
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

31 січня 2017 року № 07 

Про затвердження схеми санітарної 
очистки сіл Вергуни та Нечаївка 

У відповідності до ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про відходи», з метою створення належних умов для 
вивозу твердих побутових відходів на території сільської ради, розглянувши 
надану схему санітарної очистки сіл Вергуни та Нечаївка виконавчий комітет 
сільської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити схему санітарної очистки сіл Вергуни та Нечаївка Вергунівської 
сільської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на члена виконавчого комітету 
Лисенко Н.І. 

Голова виконавчого комітету Т.І. Горбенко 


