
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

31 травня 2017 року № 26 

Про підсумки проведення огляду 
умов проживання, виховання навчання, 
зайнятості дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування 

Відповідно ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» , Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 
соціального захисту дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 
піклування» розпорядження голови Черкаської районної державної 
адміністрації від 21 травня 2008 року № 150 «Про проведення огляду умов 
проживання, виховання, навчання, зайнятості і оздоровлення дітей-сиріт та 
дітей позбавлених батьківського піклування» виконавчий комітет 
Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИВ : 

1. Підсумки проведення огляду умов проживання дітей позбавлених 
батьківського піклування прийняти до відому та вжити заходів щодо 
виправлення виявлених недоліків. 

2. Рекомендувати опікунам дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування виконувати вимоги Цивільного Кодексу України 
щодо виконання своїх обов'язків. 

3. Рекомендувати дирекціям загальноосвітніх шкіл забезпечити 
належне оздоровлення дітей позбавлених батьківського піклування в 
оздоровчих таборах під час літніх канікул. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на членів виконкому 
Хандусь Н.М., Охріменко Н.П. 

Сільський голова 

/ 

Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

ЗО травня 2016 року № 27 

Про організацію оздоровлення 
дітей в літній період 2017 року 

Відповідно ст.32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», на 
виконання обласної та районної Програм оздоровлення та відпочинку дітей 
виконком Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИВ : 

1. Сприяти створенню оптимальних умов для безпечного та 
ефективного перебування дітей під час оздоровлення в пришкільних таборах 
відпочинку. 

2. Рекомендувати керівникам навчальних закладів ужити дієвих заходів 
щодо забезпечення пришкільних оздоровчих таборів первинними засобами 
пожежогасіння, необхідними медикаментами . 

3. Порушити питання перед депутатським корпусом щодо виділення 
коштів для придбання путівок в оздоровчі табори для пільгових категорій 
дітей. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на членів виконкому 
Хандусь Н.М., Охріменко Н.П. 

Голова виконавчого комітету 
/ 

Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

ЗО травня 2017 року № 28 

Про присвоєння адреси 

Відповідно до пункту 2 частини б статті ЗО Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», заяви ТОВ «АГРОФІРМА «ПОЛЕ» та 
договору купівлі-продажу нерухомого майна від 19.04.2017 року виконавчий 
комітет Вергунівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Присвоїти об'єктам нерухомого майна, які належать ТОВ 
«АГРОФІРМА «ПОЛЕ» наступну адресу: с. Вергуни, вул. Свято-Троїцька, 
буд.4/1, а саме: 

Приміщення консервного цеху з прибудовою «1К-2, 1К-1, 1К-1, 1к» 
площею 1330,9 кв.м., бокси консервного цеху «1Л-1» площею 272,0 кв.м., 

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

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

Голова виконавчого 
комітету Т.І. Горбенко 



і 
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

ЗО травня 2016 року № 29 

Про розгляд звернень Петренка О.М. 

За наслідками розгляду звернень Петренка Олександра Миколайовича, 
беручи до уваги покази осіб, присутніх на засіданні виконавчого комітету, 
запрошених як таких, чия поведінка стала приводом для порушення заяви 
(звернення) Петренком О.М., а також зважаючи на факт відсутності на 
засіданні самого заявника, враховуючи вмотивовану позицію членів 
виконавчого комітету, зокрема педагогічного працівника Вергунівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Хандусь Н.М., виконавчий комітет Вергунівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Вважати заяву Петренка О.М. такою, що лише епізодично відображає 
ситуацію, пов'язану з тривалим конфліктом, який виник між 
мешканцями сусідніх домоволодінь Бандурою Т.В. та Петренком О.М. 

2. Рекомендувати всім учасникам конфлікту утриматися від будь-яких 
дій, що могли б провокувати конфлікти між ними в подальшому. 

3. Попередити учасників конфлікту про неприпустимість залучення до 
суперечок своїх малолітніх дітей. 

4. Вважати рівень конфлікту таким, урегулювання якого вийшло поза 
межі компетенції виконавчого комітету та рекомендувати всім його 
учасникаму випадку загострення ситуації звернутися до 
правоохоронних органів для встановлення винуватців конфлікту, 
ступеню їх вини та рівня відповідальності за наслідками проведення 
відповідних слідчих дій компетентними органами. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

ЗО травня 2016 року № 30 

Про заходи щодо організації та 
святкування Дня села 

Відповідно до ст. 27 Закону України " Про місцеве самоврядування в 
Україні " та з нагоди святкування Дня села виконком сільської ради 
ВИРІШИВ: 

1.Затвердити заходи щодо організації та відзначення 25- ї річниці 
Незалежності України згідно з додатку. 

2. Рекомендувати керівникам підприємств , установ та організацій , 
не залежно від їх форми власності, що функціонують на території сільської 
ради забезпечити виконання заходів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена 
виконкому Манько О.П. ^ 

Голова виконавчого комітету Т.І. Горбенко 



Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від ЗО травня 2017 року № 30 

З А Х О Д И 
щодо організації відзначення Дня села 

в населених пунктах Вергунівської сільської ради 

1. Привести в належний стан території установ, закладів, підприємств, 
що функціонують на території сільської ради. 

Відповідальні: Керівники установ, до 01 червня 2017 року 
за'кладів , підприємств 

2. Закінчити обкошування придорожніх смуг, тротуарів , сільського 
стадіону, торгівельної площі. 

Сільський голова до 01 червня 2017 року 

3. Забезпечити належний стан територій закладів культури, бібліотек, 
бюджетних установ. 

Керівники до 01 червня 2017 року 

4. Провести урочисті збори. Святковий концерт. 

Сільський голова 03 червня 2017 року 
Працівники закладів культури 

5. Висвітити інформацію про проведену роботу в ЗМІ. 
до 07 червня 2017 року 

і 

Секретар сільської ради 
та виконавчого комітету 


