
УКРАЇНА 

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

26 сесія 7 скликання 

Рішення 
Від 27.04.2017року №22-3 
Від 02.03.2017року №22-1 
Від 21.02.2017року №21-1 
Про внесення змін до рішення сесії 
сільської ради 
Про сільський бюджет 
на 2017рік 

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. Збільшити доходи загального фонду сільського бюджету на 36000 грн., по коду 
доходу 41035000 - Інші субвенції. Встановити доходи всього 4914092 грн., в 
тому числі доходи загального фонду - 4506600,00 грн. доходи спеціального фонду 
407492 грн. додаток 1 
2. Визначити на 2017 рік видатки сільського бюджету в сумі 5264205,00 грн., в 

тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 4795713 грн. 
видатки спеціального фонду сільського бюджету 468492 грн. згідно з 
додатком 3, 3.1 до цього рішення. 

3. Установити дефіцит сільського бюджету в сумі 350113 грн. в т.ч. дефіцит 
загального фонду в сумі 289113 грн., крім того до Бюджету розвитку 
спрямувати 26000 грн. вільного залишку коштів та дефіцит спеціального фонду 
бюджету в сумі 61000 грн. джерелом покриття якого визначити 
надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 
26000 грн. та вільний залишок бюджетних коштів спеціального фонду в 

сумі 35000 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення 
4. Затвердити на 2017 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками 4.2 

4.1 до цього рішення. 
5. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок 

коштів бюджету розвитку згідно з додатком 6 до цього рішення. 
6. Внести зміни в перелік державних та регіональних програм, які фінансуються 

за рахунок бюджету згідно з додатком 5 до цього рішення 
7. Додатки 1,2, 3, 4.1,4.2, 5,6 є невід'ємними до рішення. 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, фінансів та соціального забезпечення. / 

Сільський голова х* у -- Т.І.Горбенко 

/ ' 



26 сесія від 27.04.2017 року 
додаток до рішення сесії сільської ради № 26-1 

Пояснююча записка 
Винесений на розгляд сесії сільської ради проект рішення про 

внесення змін до сільського бюджету, розроблений в зв'язку з необхідністю 
розподілу залишку коштів, який склався станом на 1.01.2017 року та 
отриманням Іншої субвенції в сумі 36000 грн. 

1. ДОХОДИ 
Збільшити доходну частину бюджету за рахунок Іншої субвенції по коду 
41035000 в сумі 36000 грн. 

1. Збільшити видатки загального фонду за рахунок Іншої субвенції в 
сумі 6000 грн. та спрямувати на: 
КТКВК :6060 - Благоустрій міст, сіл, селищ + 6000,00 грн. 
КЕКВ: 2210 = + 6000 грн. на придбання газонокосилок для робіт по благоустрою 

1.2 Збільшити фінансування видатків загального фонду на суму 25000 
грн. за рахунок залишків коштів, а саме: 

КТКВК : 8800 - Інші субвенції 
КЕКВ : 2620 = + 25000 грн. 
- 25000 грн. на Програму 

1.3 Зробити перерозподіл коштів 
Зменшити: 
КТКВК: 7310 - Проведення заходів із землеустрою -54900 грн. 
Збільшити: 
КЕКВ: 2240 = - 54900,00 грн. за рахунок економії коштів 
КТКВК : 0170 - Органи місцевого самоврядування+10000 грн. 
КЕКВ: 2210= + 10000 грн. на придбання товарів для поточного ремонту 
КТКВК: 1010 - Дошкільна освіта + 8100 грн. 
КЕКВ: 2240 = + 8100 грн. оплата послуг по обслуговуванню підземних 

газопроводів 
КТКВК :5011 - Проведення навчально-тренувальних зборів і програм +19800 

КЕКВ:2240 = + 19800 грн. компенсація за харчування під час змагань 
КТКВК :6060 - Благоустрій міст, сіл, селищ + 10000 грн. 

КЕКВ: 2210 = + 10000 грн. придбання матеріалів для робіт по благоустрою 
КТКВК: 3400 - Інші видатки на соціальний захист населення + 7000 грн. 
КЕКВ :2730 = + 7000 грн. на виплату одноразових соціальних допомог населенню 

Видатки спеціального фонду 
2.1 Збільшити видатки за рахунок коштів Іншої субвенції в сумі 30000 грн. 
КТКВК: 0170- Органи місцевого самоврядування + 8000грн. 
КЕКВ: 3110 +8000 грн. на оплату за ноутбук. 
КТКВК: 1010 - Дошкільна освіта + 22000 
КЕКВ: 3110= + 22000 грн. оплата за ноутбук та холодильник 

Сільський голова х* у - - Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

двадцять шоста сесія 

РІШЕННЯ 

27 квітня 2017 року №26-2 

Про надання одноразової 
грошової допомоги 

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішенням сесії сільської ради від 23.12.2016 року № 19-6 «Про 
затвердження Програми соціального захисту населення сільської ради на 2017 
рік», розглянувши заяви громадян про надання одноразової грошової допомоги, 
сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Надати одноразову грошову допомогу: 

УСОВІЙ Катерині Мусіївні в сумі 1000 (одна тисяча) гривень на 
лікування; 

ОЛЕКСІЄНКУ Миколі Вікторовичу в сумі 500 (п'ятсот) гривень як 
інваліду війни; 

ДЖБОЛДІ Тетяні Іванівні в сумі 1000 (одна тисяча) гривень в зв'язку з 
скрутним матеріальним становищем; 

БАЛАБІНУ Олександру Вікторовичу в сумі 500 (п'ятсот) гривень як 
інваліду II групи; 

ЛОГВІНОВІЙ Валентині Іванівні в сумі 1000 (одна тисяча) гривень на як 
інваліду III групи; 

СКУЛОВЕЦЬ Вірі Володимирівні в сумі 1000 (одна тисяча) гривень на 
лікування чоловіка Скуловець Федіра Тимофійовича, інваліда II групи; 

СКУЛОВЦЮ Олександру Федоровичу в сумі 500 (п'ятсот) гривень в 
зв'язку зі складним матеріальним становищем; 

ТУКАЛУ Віталію Федоровичу в сумі 1000 (одна тисяча) гривень як 
інваліду війни; 

ЗАПОРОЖЦЮ Миколі Юхимовичу в сумі 500 (п'ятсот) гривень на 
лікування; 

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

Сільський голова х* у -- Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання двадцять шоста сесія 

РІШЕННЯ 

від 27 квітня 2017 року № 26-3 

Про затвердження проекту землеустрою 
та надання земельної ділянки у власність 

Відповідно до п. 34 1 ст. 26, ст. 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» ст. 12, 81, 86, 116, 118, 120, 121, 122, 125, 126, 
140, 141 Земельного кодексу України, розглянувши заяву та проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Коваленко О.В. про 
затвердження проекту землеустрою, а також враховуючи пропозиції комісії з 
питань земельних відносин Вергунівська сільська рада 

Вирішила: 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність 

земельної ділянки площею 0,1500 га для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Коваленко Олесі 
Вікторівні в с. Вергуни, вул. Журавлина, 10 Черкаського району, Черкаської 
області. 

1.2. Надати гр. Коваленко Олесі Вікторівні земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд, площею 0,1500 га с. Вергуни, вул. Журавлина, 10 Черкаського 
району Черкаської області по фактичному користуванню землі загального 
користування (піски)- 0,1500 га. 

1.3. Земельну ділянку площею 0,1500 га віднести до категорії земель -
землі житлової та громадської забудови. 

1.4. Доручити гр. Коваленко Олесі Вікторівні зареєструвати свідоцтво 
права власності на земельну ділянку (кадастровий номер 
7124982000:03:001:0392) для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 
0,1500 га в реєстраційній службі. 

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

Сільський голова Т.І.Горбенко 

/ 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання двадцять шоста сесія 

РІШЕННЯ 

від 27 квітня 201 7 року №26-4 

Внесення зміни в рішення сесії Вергунівської 
сільської ради від 04.07.2016 р. № 12-4: 
від 20.04.2016 р. № 8-9 

Відповідно до п.34, ч. 1 ст.26. 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та ст. 12. 81. 116. 1 18, 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. Скасувати пункт 1.1.6 рішення від 04.07.2016 р. № 12-4. 
2. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність громадянину 
земельної ділянки: 

2.1. для будівниі(тва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд: 

Лї п 'п Прізвище, ім 'я, по 
батькові 

Адреса земельної 
ділянки 

Орієнто-
вна площа 

гсі 

Адреса проживання/ 
реєстрації 

2.1.1. Хоменко Людмила 
Дмитрівна 

с. Вергуни, 
вул. Харківська 

0,25 с. Вергуни, 
вул. Свято-Троїцька, 140 

3. Скасувати пункт 1.1.1. рішення від 04.07.2016 р. № 12-4. 
4. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у власність громадянину 
з е м ел ь н ої д і л я н к и : 

4.3. для ведення особистого селянського господарства: 

М> п/п Прізвище, ім 'я. по 
батькові 

Адреса земельної 
ділянки 

Орієнто-
вна площа 

гсі 

Адреса проживання/ 
реєстрації 

4.3.1. Чечіль Інна і с. Нечаївка і 
Миколаївна 

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

5. Скасувати пункт 1.1.1. рішення від 20.04.2016 р. № 8-9 
6. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 

виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж 



земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування 
житлового будинку,господарських будівель і споруд гр. Баланді Тарасу Івановичу 
земельної ділянки орієнтовною площею 0,12 га, яка розташована с. Вергуни, 
вул. Журавлина. 

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

Сільський голова Т.І.Горбенко 



V 
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

сьомого скликання двадцять шоста сесія 

РІШЕННЯ 

27 квітня 2017 року № 26-5 

Про надання дозволу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення 
в оренду земельної ділянки 

Відповідно до п.34, ч. 1 ст.26, 47 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та ст. 12, 124, 125, 126, 134 п. 2 абзац 15 
Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Ільченка О.В. та 
Мирошниченка Ю.Д. за погодженням комісії з питань земельних відносин, 
сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Ільченку Олександру Васильовичу в оренду терміном на 7 років орієнтовною 
площею 0,50 га для городництва в с. Нечаївка, Черкаського району 
Черкаської області. 

2. Надати дозвіл замовити в організаціях, які мають дозвіл (ліцензію) 
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
Мирошниченка Юрія Дмитровича в оренду терміном на 7 років орієнтовною 
площею 0,20 га для городництва в с. Вергуни, Черкаського району, 
Черкаської області. 

2. Виготовлений проект землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок подати на затвердження до Вергунівської сільської ради. 

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

/ / , 
/ 

Сільський голова Т.І.Горбенко 

/ 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання двадцять шоста сесія 

РІШЕННЯ 

від 27 квітня 2017 р. № 26-6 

Про надання дозволів 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 заяву гр. Скуби В.О; та інші документи, а також враховуючи 
пропозиції 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) 

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. Скуба Віталій 

Олександрович 
с. Вергуни 

вул. Маньків, 7 
0,15 га с. Вергуни 

вул. З.Космодемянської, 36 

2. Виготовлену технічну документацію із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) подати на 
затвердження до Вергунівської сільської ради. 

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

Сільський голова /ЇЇі 

7 
і Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання двадцять шоста сесія 

РІШЕННЯ 

27 квітня 2017 року № 26-7 

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/ 
реєстрагіії 

1.1.1. Вороний Сергій 
Миколайович 

с. Нечаївка, вул. 
Шевченка 

0,25 с. Вергуни, 
вул. Леніна, 180 

1.1.2. Григор'єва Галина 
Вікторівна 

с. Вергуни, вул. 
В.Симоненка 

0,19 м. Черкаси, вул. Героїв 
Дніпра, 31, кв. 99 

1.1.3. Хімічук Леся Іванівна с. Вергуни, вул. Бр. 
Манько 

0,15 м. Черкаси, вул. Енгельса, 
160, кв. 21 

1.1.4. Безмощук Петро 
Йосипович 

с. Вергуни, вул. 
Гагаріна 

0,20 с. Вергуни, вул. Бр. 
Батюшинських, 14 

1.1.5. Гаркуша Олександр 
Вікторович 

с. Вергуни, вул. 
Різдвяна 

0,25 с. Вергуни, вул. Різдвяна, 11 

1.1.6. Шкарбан Віктор 
Миколайович 

с. Вергуни, вул. Бр. 
Батюшинських, 2 

0,03 с. Вергуни, вул. Бр. 
Батюшинських, 2 

1.1.7. Кедик Юрій Петрович с. Нечаївка, вул. 
Чигиринська 

0,25 с. Нечаївка, Шевченка, 89 

1.1.8. Манько Олена 
Петрівна 

с. Вергуни, вул. 
Козацька, 18 

0,25 с. Вергуни, вул. Свято-
Троїцька, 94, кв. 8 

1.1.9. Марунченко 
Валентина Вікторівна 

с. Вергуни, вул. 
Перемоги, 105 

0,25 с. Вергуни, вул. Перемоги, 
105 

1.1.10. Куряча Катерина 
Миколаївна 

с. Вергуни, 
вул. Перемоги, 51 

0,25 с. Вергуни, 
вул. Перемоги, 51 



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. Манько Олена 
Петрівна 

с. Вергуни, вул. 
Козацька, 18 

0,12 с. Вергуни, вул. Свято-
Троїцька, 94, кв. 8 

1.2.2. Лук'янець 
Володимир 

Миколайович 

с. Вергуни, вул. Бр. 
Батюшинських, 1 

0,05 с. Вергуни, вул. Бр. 
Батюшинських, 1 

1.3. для ведення особистого селянського господарства: 

Л'О п/п Прізвище, ім 'я, по 
батькові 

Адреса земельної 
ділянки 

Орієнто-
вна площа 

га 

Адреса проживання/ 
реєстрації 

1.3.1. Марунченко 
Валентина Вікторівна 

с. Вергуни, вул. 
Перемоги, 105 

0,20 с. Вергуни, вул. Перемоги, 
105 

1.3.2. Толстунова Алла 
Іванівна 

с. Нечаївка 0,40 с. Нечаївка, 
в\л. Бр. Скубів. 25/А 

1.3.3. Оніщенко Микола 
Петрович 

с. Вергуни, вул. 
Перемоги 

0,05 с. Вергуни. в\л. Перемоги, 
96 

1.1.4. Куряча Катерина с. Вергуни, 
Миколаївна | вул. Перемоги, 51 

0,14 с. Вергуни. 
вул. Перемоги, 5 1 

Виготовлені проекти землеустрою щодо відведення у власність 
громадянам земельних ділянок подати на затвердження до Вергунівсьої 
сільської ради. 

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

/ 
У/ Сільський голова . / , Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

двадцять шоста сесія 

РІШЕННЯ 

27 квітня 2017 року №26-8 

Про розгляд звернень 
громадян 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши зверення жителів с. Вергуни Литвиненко Олени 
Володимирівни, Мельника Василя Федоровича, Пожидаєва Володимира 
Олександровича сесія сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Ужити заходів для укріплення схилу шляхом висадження зелених 

насаджень. 
2. Постійним комісіям з питань земельних відносин та соціально-

економічного і культурного розвитку в присутності членів громаднського 
формування «КРУК» провести обстеження схилу для визначення кількості 
зелених насаджень необхідних для укріплення схилу. 

3. Попередити власників домоволодінь про неприпустимість видалення 
зелених насаджень в межах схилів та про невідворотність адміністративної 
відповідальності за вчинення протиправних дій. 

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 


