
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

28 лютого 2017 року №08 

Про затвердження заходів щодо 
благоустрою та озеленення населених 
пунктів Вергуни та Нечаївка 

Відповідно пункту 7 частини «а» статті 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про благоустрій 
населених пунктів» та «Про відходи», виконком Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити заходи, щодо проведення благоустрою та озеленення сіл 
Вергуни та Нечаївка на 2017 рік (додаток 1). 

2. Затвердити графік вивезення побутового сміття (додаток 2). 
3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій всіх форм 

власності, що функціонують на території сільської ради забезпечити 
виконання затверджених заходів. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на членів виконкому 
сільської ради Л 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



Додаток 
До рішення виконавчого комітету 
Від 28 лютого 2017 року № 08 

ЗАХОДИ 
щодо проведення благоустрою та озеленення 

населених пунктів Вергуни та Нечаївка 
в 2017 році 

№ 
зп 

Назва заходу Термін виконання Виконавці 

1. Організувати і провести суботники 
по санітарній очистці та 
благоустрою території сільської 
ради 

Березень-травень Голова 
виконавчого 
комітету, 
директори шкіл, 
керівники 
установ та 
організацій 

2. Організувати роботу по ліквідації 
стихійних сміттєзвалищ населених 
пунктів 

Постійно Виконавчий 
комітет, депутата 
сільської ради 

3. Організувати та провести 
суботники на сільських 
кладовищах 

Березень-квітень Голова 
виконавчого 
комітету, 
депутати 
сільської ради 

4. Провести благоустрій пам'ятників 
та могил загиблих воїнів 

Квітень Виконавчий 
комітет, 
працівники 
закладів освіти т; 
культури 

5. Проводити профілактично-
роз'яснювальну роботу серед 
населення, щодо дотримання 
санітарних норм утримання 
домоволодінь та прилеглої до них 
вільної території 

Постійно Виконавчий 
комітет, депутаті 
сільської ради 

6. Провести посадку дерев та кущів, 
упорядкувати клумби та посадити 
квіти, побілити дерева, бордюри 

Березень-травень Виконавчий 
комітет, дирекц 
шків, працівник 
бюджетних 
установ 



7. Провести обстеження дерев та 
знести дерева уражені омелою 

Протягом року Голова 
виконавчого 
комітету 

8. Проводити ямковий ремонт доріг 
комунальної власності 

Постійно Голова 
виконавчого 
комітету, 
управління 
районних 
автомобільних 
доріг 

9. Визначити кожну останню 
п'ятницю місяця днем приведення 
в належний санітарний стан 
підвідомчих територій бюджетних 
установ, підприємств та закладів 
всіх форм власності, що 
функціонують на території 
сільської ради. 

Остання п'ятниця 
місяця 

Голова 
виконавчого 
комітету, 
директори шкіл, 
керівники 
установ та 
організацій 

Голова виконавчого комітету Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

28 лютого 2017 року № 09 

Про затвердження заходів щодо 
збереження кабельних ліній зв'язку 
на території земель сільської ради 

Відповідно статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», керуючись Законом України «Про телекомунікації» та Правилами 
охорони ліній електрозв'язку», виконком Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити заходи, щодо збереження кабельних ліній зв'язку на території 
земель сільської ради (додаток ). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на членів виконкому 
сільської ради Манько О.П., Лисенко Н.І. 

Сільський голова ^ Т.І. Горбенко 



Додаток 
До рішення виконавчого комітету 
Від 28 лютого 2017 року № 09 

ЗАХОДИ 
щодо збереження від пошкоджень кабельних 

ліній зв'язку на території сільської ради 

№ 
зп 

Назва заходу Термін виконання Виконавці 

1. Забезпечити на території сільської 
ради чітку дію ордерної системи на 
проведення земляних робіт 

Постійно Сільський голова 

2. Видавати дозвіл про відведення 
земель під забудову або виконання 
земляних робіт в охоронній зоні 
кабелів зв'язку тільки після 
обов'язкового погодження 3 
відповідними організаціями 

Постійно Сільський голова., 
спеціаліст 
землевпорядник 

3. Викликати працівника завчасно до 
початку виконання будівельних 
робіт 

Постійно Сільський голова 

4. Ознайомлювати із заходами всіх 
мешканців, які займаються 
проведення земляних робіт на 
території земель сільської ради 

Постійно Члени 
виконавчого 
комітету 

Секретар виконкому Л.Г. Скічко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

28 лютого 2017 року № 10 

Про затвердження Плану 
першочергових заходів з 
профілактики травматизму 
невиробничого характеру на 
території сільської ради 

Відповідно статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та Плану першочергових заходів з профілактики травматизму 
невиробничого характеру у Черкаському районі на 2017 рік виконком 
Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити План першочергових заходів з профілактики травматизму 
невиробничого характеру на території Вергунівської сільської ради на 
2017 рік. (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на членів виконкому 
сільської ради Товстоноженко О.Б. тя Охпіменко Н.П. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від 28 лютого 2017 року № 10 

ПЛАН 
першочергових заходів з профілактики травматизму 

невиробничого характеру на території 
Вергунівської сільської ради 

на 2017 рік 

№ 
зп 

Назва заходу Виконавці Очікуваний 
результат 

Термін 
виконання 

1. Проведення аналізу стану 
і причин травматизму 
невиробничого характеру 
та його соціально-
економічних наслідків, 
дослідження причин 
виникнення факторів 
середовища 
життєдіяльності, 
небезпечних для життя і 
здоров'я людини, джерел 
їх походження у 
попередні роки 

Сільський 
голова, 
члени 
виконавчого 
комітету 

Оцінка стану і 
причини 
невиробничого 
травматизму 

До 
01.04.2017 

г 

2. Забезпечити 
попередження загибелі 
людей на воді, у тому 
числі: визначення, 
обстеження і 
облаштування місць 
масового відпочинку на 
воді в літній період 

Сільський голова Недопущення 
нещасних 
випадків на 
водних 
об'єктах 

Протягом 
2017 року 

3. Організація забезпечення 
безпеки руху 
пасажирського 
автотранспорту, у першу 
чергу перевезення дітей, 
відповідно до Закону 
України «Про дорожній 
рух» 

Сільський голова Забезпечення 
підвищення 
рівня 
дорожнього 
руху на 
пасажирському 
автотранспорті 

До 30 
грудня 2017 
року 

4. Забезпечення постійного 
контролю за дотриманням 
суб'єктами 
господарювання вимог 

Сільський 
голова, 
власники 
магазинів 

Недопущення 
загибелі від 
отруєнь 

Постійно 



чинного законодавства за 
встановлення норм і 
правил 
алкогольних 
припинення 
алкогольних 
наявності 

реалізації 
напоїв, 

реалізації 
напоїв без 

супровідних 
документів щодо якості та 
безпеки споживання 
Забезпечення проведення 
заходів щодо 
попередження насильства 
в сім'ї 

Соціальний 
працівник, 
дирекції ЗОШ 

Попередження 
насильства в 
сім'ї 

Протягом 
року 

Вжиття 
спрямованих 
ліквідацію 
безпритульності 
безпризорості 

заходів, 
на 

дитячої 
та 

Соціальний 
працівник, 
дирекції ЗОШ 

Ліквідація 
дитячої 
безпритульност 

Протягом 
року 

та 
безпризорості 

Забезпечення безпеки 
дітей під час літнього 
відпочинку у літних 
шкільних таборах 

Дирекції ЗОШ, 
соціальний 
працівник 

Забезпечення 
безпеки дітей 

Червень 
2017 року 

Пропаганда здорового 
активного способу життя, 
навчання населення 
правилам пожежної 
безпеки та правильного 
поводження в побуті 
формування 
відповідального 
ставлення громадян до 
особистої безпеки та 
безпеки оточуючих у 
сфері, не пов'язаній з 
виробництвом 

Сільський 
голова, члени 
виконавчого 
комітету 

Відповідальне 
ставлення 
громадян до 
особистої 
безпеки та 
безпеки 
оточуючих у 
сфері не 
пов'язаній з 
виробництвом 

Постійно 

Голова виконавчого комітету Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

28 лютого 2017 року № 11 

Про присвоєння адреси 

Відповідно до пункту 2 частини б статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заяви Овчаренко Світлани Миколаївни від 
28.02.2017 та договору купівлі-продажу нерухомого майна від 14.11.2016 № 
2835, виконавчий комітет 

1. Присвоїти об'єктам нерухомого майна, які належать Овчаренко Ларисі 
Миколаївні, наступну адресу: с. Нечаївка, вул. Чигиринська, буд. 59/2, а 
саме: корівник з прибудовою «Д'-І, д», а саме: приміщення з № 28 по № 
37, № 17, № 18, з № 25 по № 27, № 38 площею 1646,8 кв.м. 

2. Секретарю, землевпоряднику, спеціалісту по обліку населення сільської 
ради внести відповідні записи в погосподарську та земельну книги. 

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

ВИРІШИВ: 

Голова виконавчого комітету (7. Т. І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

28 лютого 2017 року № 12 

Про присвоєння адреси 

Відповідно до пункту 2 частини б статті ЗО Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заяви Овчаренко Лариси Миколаївни від , 
28.02.2017 та договору купівлі-продажу нерухомого майна від 14.11.2016 № 
2835, виконавчий комітет 

1. Присвоїти об'єктам нерухомого майна, які належать Овчаренко Ларисі 
Миколаївні, наступну адресу: с. Нечаївка, вул. Чигиринська, буд. 59/3, а 
саме: корівник з прибудовою «Д-1, д», а саме: приміщення з № 1 по № 
16, з № 19 по № 24 площею 1724,2 кв.м, замощення І. 

2. Секретарю, землевпоряднику, спеціалісту по обліку населення сільської 
ради внести відповідні записи в погосподарську та земельну книги. 

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

ВИРІШИВ: 

Голова виконавчого комітету 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

28 лютого 2016 року № 13 

Про реєстрацію колективного 
договору та додатків до колдоговору 
СТОВ «Колос» 

Відповідно до пункту 9 «б» статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про реєстрацію колективних 
договорів і угод», Постанови КМУ від 05.04. 1994 р. №225 «Про порядок 
повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів» 
зі змінами і доповненнями, виконком сільської ради, 
ВИРІШИВ: 

1. Зареєструвати колективний договір та додатки до колективного 
договору сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю 
«Колос» на 2017 рік. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря виконкому 
сільської ради Скічко Л.Г. 

Голова виконавчого комітету Т.І. Горбенко 


