
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року № 35-1 

Про Програму соціально-економічного 
та культурного розвитку сільської ради 
на 2018 рік. 

Відповідно пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сесія Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИЛА : 

1. Доповідь сільського голови про Програму соціально-економічного 
та культурного розвитку сільської ради на 2018 рік взяти до відома. 

2. Затвердити програму соціально-економічного та культурного 
розвитку сільської ради на 2018 рік згідно з додатком. 

3. Виконавчому комітету сільської ради забезпечити виконання 
програми в повному обсязі. 

4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, та організацій не 
залежно від їх форм власності, що функціонують на території сільської ради, 
сприяти виконанню затвердженої програми. 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради та 
сільського голову. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



Додаток 
до рішенням сесії сільської ради 
від 20 грудня 2017 року / 

Програма 
соціально-економічного розвитку 

і культурного розвитку Вергунівської 
сільської ради на 2018 рік 

Програма соціально-економічного розвитку села на 2018 рік (далі -
Програма) розроблена з метою вироблення єдиної політики розвитку сіл 
Вергуни та Нечаївка у 2018 році та реалізації пріоритетів у соціальній та 
економічній сферах. 

Вирішення проблем соціально-економічного розвитку зорієнтовано на 
власні сили, підвищення ефективності управління бюджетними коштами 
шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів та 
подальшої оптимізації бюджетних програм, забезпечення стабільного 
функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених 
місцевими бюджетними програмами, запровадження дієвих заходів з 
енергозбереження в бюджетних установах і закладах. 

Інструментами виконання Програми є цільові галузеві програми, 
затверджені відповідними рішеннями сільської ради, заходи яких увійшли як 
складові до програмних заходів в 2018 р. 

Мета програми: за допомоги наявних ресурсів, виробничого, науково-
технічного та інтелектуального потенціалів забезпечити розвиток сіл в 
межах розроблених показників. 

Основна мета Програми соціально-економічного розвитку села на 
2018 рік - зміцнення соціально-економічного потенціалу сіл, підвищення 
рівня та якості життя населення шляхом збереження комплексного і 
збалансованого розвитку громади, збереження та відтворення трудових 
ресурсів, розвитку підприємництва, збереження та створення нових робочих 
місць. 

Для економічного і соціального розвитку села на 2018 рік, на основі 
нагальних потреб і можливостей бюджету визначено цілі, пріоритети та 
завдання, розроблено заходи щодо їх реалізації: 

- забезпечення нормального функціонування сіл, підприємств 
комунального та приватного секторів, бюджетних організацій, 
збереження тенденції росту бюджету сіл, та можливість фінансування 
програм розвитку соціально-економічної сфери в умовах фінансово-
економічної кризи; 

- збереження робочих місць, працевлаштування молоді; 



- створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності; 
- екологічне оздоровлення довкілля; 
- створення відповідних умов для нормального функціонування 

лікарської амбулаторії, ДНЗ, ЗОШ, та інших установ соціально-
культурної сфери; 

- недопущення погіршення якості життя населення; 
- реалізація спільних програм співпраці з районом. 

Пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку 
села на 2018 рік 

1. Фінансові ресурси. 
Фінансування заходів Програми у 2018 році здійснюватиметься за 

рахунок таких джерел фінансування: кошти місцевого бюджету, власних 
коштів господарюючих суб'єктів, спонсорів та інших джерел, які не 
заборонені законодавством. 

2. Розвиток підприємництва. 
Розвиток підприємницької діяльності відбувається у відповідності до 

районної Програми розвитку малого та середнього підприємництва. 
Створення сприятливих умов для діяльності суб'єктів підприємництва, 
спрощена процедура реєстрації та отримання дозвільних документів 
сприятимуть збільшенню кількості новостворених суб'єктів малого та 
середнього бізнесу та реєстрації приватних підприємств. 

3. Соціальна сфера. 
Основні завдання: 

- сприяння ефективній зайнятості, населення; 
- збереження і створення нових робочих місць, сприяння розвитку 

підприємництва та самостійній зайнятості населення; 
- сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не 

здатні конкурувати на ринку праці; 
- забезпечення соціальної підтримки сімей з дітьми та малозабезпечених 

сімей; 
- надання житлових субсидій та пільг малозабезпеченим верствам 

населення; 
- залучення благодійної допомоги для вирішення проблем найбільш 

незахищених верств населення; 
- надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення; 



4. Охорона навколишнього природного середовища 
Основними завданнями в 2018 році щодо реалізації заходів з охорони 

навколишнього середовища будуть наступні: 
- впровадження нових підходів в реалізації комплексної системи збору, 

вивозу та утилізації твердих побутових відходів; 

5. Охорона праці 
Реалізація заходів з охорони праці буде направлена на поліпшення 

стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 

Заходи до Програми соціально-економічного 
та культурного розвитку Вергунівської 

на 2018 рік 

№ 
п/п Заходи Строк виконання Відповідальні Фінансування 

1 2 3 4 5 
Дорожнє господарство, благоустрій території 

1 Завершити 
облаштування 
вуличного освітлення 
в селах Вергуни та 
Нечаївка 

Протягом 2018 
року 

Сільська рада За рахунок бюджету села 
(в межах кошторисних 
призначень), 
спонсорських коштів та 
інших джерел 

2 Провести поточний 
ремонт автошляхів в 
межах населених 
пунктів Вергуни та 
Нечаївка 

Протягом 2018 
року 

Сільська рада За рахунок бюджету села 
(в межах кошторисних 
призначень) та інших 
джерел 

3 Санітарне очищення 
села, укладання 
договору на 
вивезення сміття. 

Протягом 2018 
року 

Сільська рада За рахунок бюджету села 
(в межах кошторисних 
призначень) 

4 Виготовлення 
технічної 
документації із 
землеустрою ДНЗ 
«Калинка», сільська 
рада, Вергунівський 
БК, Нечаївський 

Протягом 2018 
року 

Сільська рада За рахунок бюджету села 
(в межах кошторисних 
призначень) 



сільський клуб, парк, 
стадіон. 

5 Благоустрій території 
сільських кладовищ 

Протягом 2018 
року 

Сільська рада За рахунок бюджету села 
(в межах кошторисних 
призначень) 

6 Облаштування 
благоустрою та 
освітлення паркової 
зони с. Вергуни 

Протягом 2018 
року 

Сільська рада За рахунок бюджету села 
(в межах кошторисних 
призначень), 
спонсорських коштів та 
інших джерел 

Утримання об'єктів комунальної власності 
1 2 3 4 5 

1 Продовження роботи 3 
поліпшення 
енергозбереження 
будівлі ДНЗ «Калинка» 
(капітальний ремонт 
системи опалення) 

Протягом 2018 
року 

Сільська рада За рахунок бюджету 
села (в межах 
кошторисних 
призначень) та інших 
джерел 

2 Частковий монтаж 
системи опалення 
Будинку культури с. 
Вергуни 

Протягом 2018 
року 

Сільська рада За рахунок бюджету 
села (в межах 
кошторисних 
призначень), 
спонсорських коштів та 
інших джерел 



УКРАЇНА 

ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

35 сесія 7 скликання 

Рішення 
Від 20 грудня 2017 року № 35-2 

Про сільський бюджет 
на 2018 рік 

Відповідно до пунктів 22, 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про державний бюджет України 
на 2018 рік», статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціального забезпечення сесія 
сільської ради 

ВИРІШИЛА. 
1. Визначити на 2017 рік: 

-доходи сільського бюджету в сумі 5137820 грн., в тому числі доходи 
загального фонду сільського бюджету 4946720 грн., доходи спеціального 
фонду сільського бюджету 191100 грн. згідно з додатком 1 цього рішення; 
-видатки сільського бюджету в сумі 5137820 грн., в тому числі видатки 
загального фонду сільського бюджету 4946720 грн., видатки спеціального 
фонду сільського бюджету 191100 грн. . 

2. Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів сільського 
бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду в сумі 4946720 грн. 
та спеціального фонду бюджету 191100 грн. згідно з додатком З 
до цього рішення. 

3. Затвердити на 2018 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з 
додатками 4.1, 4.2 до цього рішення. 

4. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського 
бюджету у сумі ЗО 000 грн. 

5.3атвердити регіональні програми згідно з додатком 5 на загальну суму 
103446 грн. 

«Програма благоустрою села» - 103446 грн. 



6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду 
сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою: 

- КЕКВ 2111 - заробітна плата 
- КЕКВ 2120 - нарахування на заробітну плату 
- КЕКВ 2230 - продукти харчування 
- КЕКВ 2270 - оплата енергоносіїв 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського 
бюджету, згідно ст. 69 Бюджетного кодексу України, у 2018 році є: 
- надходження до цільових фондів, утворених сільською радою; 
- власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок 
коштів сільського бюджету 
- інші надходження, передбачені статтею 11 ЗУ «Про державний бюджет 
України на 2018 рік» 

9.3абезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на 
проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги 
зв'язку, які споживаються бюджетними установами. 

10. Надати право голові сільської надавати розпорядження щодо помісячного 
перерозподілу коштів у період між сесіями сільської ради з наступним 
внесенням змін до рішення про місцеві бюджети. 

11 . Додатки 1- 5 є невід'ємною частиною рішення. 

12. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету, фінансів та соціального забезпечення. 

Сільський голова Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року №35-3 

Про Програму організації та 
фінансування у 2018 році 
громадських робіт 

Відповідно п. 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» та керуючись статтею 31 Закону України «Про 
зайнятість населення» від 05.07.2012 , який набрав чинності з 1 січня 2013 року, 
сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. З метою тимчасової зайнятості осіб місцевої територіальної громади 
затвердити Програму організації та фінансування громадських робіт населення 
на 2018 рік (додається). 

2. Виконання зазначеної Програми здійснити в межах видатків 
передбачених на фінансування відповідних галузей. 

3. Сільському голові забезпечити виконання Програми організації та 
фінансування громадських робіт для населення с.Вергуни та с.Нечаївка на 
2018 рік. 

4. Контроль за виконання даної Програми покласти на постійну комісію 
з питань бюджету сільської 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії сільської ради 
від 20 грудня 2017 року № 35-3 

Програма організації та фінансування у 2018 році громадських робіт 

1. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма 
З метою протидій негативним проявам кризових явищ на ринку праці та 

зняття напруги серед зазначених верств населення Черкаським районним 
центром зайнятості проводилось залучення їх до оплачуваних громадських 
робіт. 

Одним із важливих заходів підтримки цих людей у період вимушеного 
безробіття та пошуку роботи є залучення їх до участі в громадських роботах -
найпростіших роботах, що не потребують кваліфікованих навиків для 
використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних 
інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих 
роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які 
організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та 
забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу. 

Згідно із Законом України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 
№ 5067-УІ, який набрав чинності з 1 січня 2013 року, фінансування організацій 
громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів та 
коштів Фонду пропорційно рівними частинами у разі участі в таких роботах 
зареєстрованих безробітних. 

Крім того, у 2017 році, з метою реалізації права на працю до таких робіт 
залучається зайняте населення, а саме учні та студенти у вільний від навчання 
час, пенсіонери, працюючі громадяни у вільний від роботи час, інші категорії 
зайнятого населення. 

2. Мета та завдання Програми 
Метою Програми є залучення широкого кола жителів с. Вергуни та 

с. Нечаївка до участі в громадських роботах, що дозволить шляхом їх 
матеріальної підтримки та адаптації до трудової діяльності знизити соціальну 
напругу, а також сприятиме вирішенню проблем, пов'язаних з благоустроєм 
села, ремонтом об'єктів соціальної сфери, утримання у належному стані 
цвинтарів тощо. 

Основними завданнями Програми є: 
- забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу; 
- соціальна підтримка безробітних, в першу чергу тих, хто не може на 

рівних конкурувати на ринку праці і потребує додаткового соціального захисту; 
- забезпечення додатковим заробітком осіб з числа зайнятого населення. 



3. Обґрунтування шляхів та засобів вирішення проблеми, строки 
виконання Програми 

Засобами вирішення проблеми соціального захисту населення с. Вергуни 
та с. Нечаївка, на які спрямована Програма, відповідно Закону України «Про 
зайнятість населення», є надання можливості участі в громадських роботах -
найпростіших роботах, що не потребують кваліфікованих навиків для 
використання простих завдань, у деяких випадках із використанням ручних 
інструментів та/або із значними фізичними зусиллями, та кваліфікованих 
роботах, що потребують кваліфікації та/або досвіду роботи, які 
організовуються з метою надання додаткової соціальної підтримки та 
забезпечення тимчасової зайнятості осіб. 

Строк виконання Програми - 2018 рік. 

4. Перелік видів громадських робіт 
4.1 Перелік видів громадських робіт, які можуть фінансуватись за 

рахунок коштів місцевих бюджетів, Фонду, роботодавців: 
1. Упорядження меморіалів, пам'ятників, територій навколо них, 
історико-культурних заповідників, братських могил та інших місць 
поховань 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. 
10. Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціально-
медичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних. 
11. Надання допомоги сім'ям, члени яких загинули, постраждали чи є 
учасниками АТО та зазнали негативного впливу внаслідок збройного 
конфлікту. 



12. Супровід та соціальне обслуговування осіб з вадами зору. 

5. Джерела фінансування Програми 
Для забезпечення реалізації Програми передбачаються кошти місцевого 

бюджету, виходячи з його фінансових можливостей. 
Обсяги видатків на виконання Програми з місцевого бюджету 

визначаються з дотриманням бюджетного законодавства та з урахуванням 
пропозицій Черкаського районного центру зайнятості. 

Також до фінансування Програми залучаються кошти: 
-Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування 

України на випадок безробіття; 
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

6. Контроль за ходом виконання Програми 
Контроль за ходом виконання Програми покладається на Вергунівську 

сільську раду, яка повинна забезпечити виконання затверджених заходів та 
інформувати про виконання заході Черкаський районний центр зайнятості. 

7. Очікуваний кінцевий результат Програми 
Виконання Програми дасть змогу знизити соціальну напругу, сприятиме 

вирішенню проблем, пов'язаних з благоустроєм села, ремонтом об'єктів 
соціальної сфери, утриманням у належному стані цвинтарів. 

Секретар сільської Л.Г. Скічко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року № 35-4 

Про затвердження Комплексної програми 
підтримки учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей - мешканців 
сіл Вергуни та Нечаївка на 2018 рік 

Відповідно до ст. 143 Конституції України, ст.ст. 25, 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні 
послуги», ст. 91 Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів 
України від 20.08.2014 № 413 «Про затвердження Порядку надання статусу 
учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення», розглянувши пропозиції 
депутатів Вергунівської сільської ради з метою підтримки та надання додаткових 
соціальних послуг, пільг і гарантій учасникам антитерористичної операції та 
членам їх сімей, сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, сесія 
сільської ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Комплексну програму підтримки учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців с. Вергуни та с. 
Нечаївка на 2018 рік (Додається). 

2. Контроль за викшіанням .рішення покласти на та постійну комісію 
сільської ради з питань 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення сесії Вергунівської 
сільської ради 
від 20.12.2017 № 

Комплексна програма 
підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей -

мешканців сіл Вергуни та Нечаївка на 2018 рік 

І. Паспорт Програми 
Паспорт визначає суму коштів, необхідну для виконання Програми, 

законодавчі підстави її реалізації, мету, завдання, напрями діяльності, а також 
результативні показники, на підставі яких здійснюється контроль за цільовим та 
ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз бюджетної програми. 

Паспорт Програми затверджується після затвердження бюджету сільської 
ради на відповідний бюджетний період. 

II. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма 
В умовах проведення в Україні антитерористичної операції виникає 

необхідність надання додаткових соціальних гарантій її учасникам, членам їх 
сімей, а також сім'ям, члени яких загинули під час проведення антитерористичної 
операції, зокрема - надання їм соціальної підтримки та здійснення соціального 
супроводу, допомоги у вирішенні соціально-побутових питань. 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» осіб, які захищали незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, віднесено до учасників 
бойових дій. Після отримання офіційного статусу учасників бойових дій учасники 
антитерористичної операції зможуть користуватимуться пільгами, визначеними 
для цієї категорії громадян статтею 12 цього Закону. Зокрема, їм буде встановлено 
знижку на оплату за користування житлом (квартирна плата); комунальними 
послугами (газом, електроенергією та іншими послугами), скрапленим балонним 
газом для побутових потреб, та вартості палива для осіб, які проживають у 
будинках без центрального опалення. Однак, згідно із затвердженою Урядом 
України процедурою, отримання статусу учасника бойових дій (постанова від 
20.08.2014 № 413) подати спеціально утворюваній міжвідомчій комісії документи 
з метою встановлення такого статусу учасник антитерористичної операції може 
лише після завершення своєї участі у ній. Рішення про надання особі статусу 
міжвідомча комісія у приймає у місячний строк з дня подачі документів. Отже, 
зважаючи на продовження антитерористичної операції, більшість її учасників та 
членів їх сімей поки що не зможуть скористатися пільгами, встановленими 
державою. 

Програма спрямована на підтримку сімей учасників антитерористичної 
операції, які нині ще виконують завдання в зоні її проведення або закінчили 
виконання таких завдань, але поки не отримали статусу учасника бойових дій. 

Програма реалізовуватиметься відповідно до законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», та передбачає 



реалізацію у селах Вергуни та Нечаївка комплексу заходів, спрямованих на 
підтримку учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. 

Під час реалізації заходів Програми передбачається надання комплексу 
соціальних послуг учасникам антитерористичної операції, які визнаються такими 
відповідно до законодавства України та членам їх сімей; надання підтримки 
сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції. Заходи Програми 
реалізовуються на підставі довідки про безпосередню участь особи в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, 
суверенітету та територіальної цілісності України або довідки про безпосередню 
участь особи в антитерористичній операції, форми яких затверджено постановою 
Кабінету міністрів України № 413 від 20.08.2014, до набуття такими особами 
статусу учасників бойових дій. 

При розробці Програми враховувались наступні обставини: 
- соціально-економічна ситуація в Україні, що зумовлює значне збільшення 

кількості сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, зниження їх 
життєвого рівня, зокрема - в зв'язку з відсутністю роботи; 

- необхідність у таких умовах підтримання належного морально-
психологічного стану учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції, утвердження особистості 
учасників антитерористичної операції, забезпечення їх потреб у соціальному 
обслуговуванні та соціально-психологічній підтримці, що дозволить убезпечити їх 
від стресових ситуацій. 

III. Мета та завдання Програми 
Метою Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей - мешканців сіл Вергуни та Нечаївка на 2018 рік є 
соціальна підтримка учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та 
сімей загиблих учасників антитерористичної операції; здійснення невідкладних 
соціально-економічних заходів, спрямованих на підвищення рівня їх соціального 
захисту. 

IV. Обґрунтування шляхів та засобів 
вирішення проблеми 

Засобами вирішення проблеми соціального захисту учасників 
антитерористичної операції, членів їх сімей та сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» є надання додаткових до визначених законодавством 
України пільг, гарантій та соціальних послуг. 

Реалізація заходів Програми передбачає взаємодію виконавчих органів 
Вергунівської сільської ради, громадських організацій, установ та закладів 
соціального спрямування діяльності. 

V. Строки та етапи виконання Програми 
Строки виконання Програми - 2018 рік. Виконання Програми планується 

здійснити шляхом реалізації заходів Програми. 



VI. Перелік завдань Програми 
Основними завданнями Програми є: 
- надання за рахунок коштів сільського бюджету додаткових гарантій, пільг і 

соціальних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, 
сім'ям загиблих під час проведення антитерористичної операції - мешканцям сіл 
Вергуни та Нечаївка; 

- соціальний захист учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, 
надання їм та їх сім'ям фінансової допомоги; 

- підвищення рівня поінформованості учасників антитерористичної операції, 
членів їх сімей, мешканців сіл Вергуни та Нечаївка з питань соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції, їх сімей; поліпшення ефективності 
взаємодії органів місцевого самоврядування з міжнародними, регіональними 
громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки 
учасників антитерористичної операції та членів їх родин; 

- здійснення соціальної реабілітації учасників антитерористичної операції; 
- надання соціально-психологічних послуг учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей, сім'ям загиблих під час проведення 
антитерористичної операції; 

- підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві. 

VII. Перелік заходів Програми 
Зміст заходу Термін Відповідальні за 

№ виконання виконання 
1. Надавати за рахунок коштів сільського 

бюджету одноразову грошову 
допомогу для оздоровлення учасників 
бойових дій в зоні АТО відповідно до 
порядку. 

2018 рік Вергунівська 
сільська рада 

2. Надавати за рахунок коштів сільського 
бюджету одноразову грошову 
допомогу на вирішення соціально-
побутових проблем та соціальну 
реабілітацію. 

2018 рік Вергунівська 
сільська рада 

3. Здійснювати соціальний супровід 
учасників бойових дій в зоні АТО, які 
повернулися з районів її проведення 

2018 рік Вергунівська 
сільська рада 

4. Здійснювати соціальний супровід сімей 
учасників бойових дій в зоні АТО 

2018 рік Вергунівська 
сільська рада 

5. За рахунок коштів сільського бюджету 
компенсувати 100% харчування дітей 
які відвідують ДНЗ « Калинка» - дітей 
учасників бойових дій в зоні АТО 

2018 рік Вергунівська 
сільська рада 

6. Здійснювати за рахунок коштів 
сільського бюджету оздоровлення 
(відпочинок) дітей учасників бойових 
дій в зоні АТО 

2018 рік Вергунівська 
сільська рада 



7. Розмішувати у засобах масової 
інформації звіти про використання 
коштів, виділених 3 сільського 
бюджету на реалізацію заходів 
Програми. 

2018 рік Вергунівська 
сільська рада 

8. Надавати за рахунок коштів сільського 
бюджету матеріальну допомогу на 
поховання загиблих і померлих 
внаслідок отриманих поранень 
учасників бойових дій в зоні АТО 

2018 рік Вергунівська 
сільська рада 

VIII. Фінансове забезпечення реалізації Програми 
Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення цільових 

коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету села. 
Головними розпорядниками коштів Програми є виконавчі органи 

Вергунівської сільської ради, які визначені відповідальними виконавцями 
відповідно до переліку заходів Програми 

Обсяги видатків з місцевого бюджету визначаються з урахуванням 
пропозицій відповідальних виконавців, що надають бюджетні запити до проекту 
місцевого бюджету, та затверджуються Вергуніською сільською радою при 
прийнятті місцевого бюджету. 

IX. Організація контролю за ходом виконання Програми 
Контроль за ходом виконання Програми покладається на головного 

бухгалтера Вергунівської сільської ради Лисенко Л.І. та постійну комісію 
сільської ради з питань бюджету. 

X. Очікувані результати виконання Програми 
Виконання Програми дасть змогу посилити соціальний захист учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей, сімей загиблих під час проведення 
антитерористичної операції - мешканців сіл Вергуни та Нечаївка, що сприятиме 
їх соціальній адаптації, реабілітації та інтеграції у суспільство. 

Очікуваним результатом виконання Програми стане: 
- оздоровлення учасників бойових дій в зоні АТО; 
- надання пільг з оплати житлово-комунальних послуг учасникам бойових 

дій в зоні АТО та членам їх сімей; 
- здійснення соціального супроводу учасників бойових дій в зоні АТО, які 

повернулися з районів її проведення та їх сімей; 
- забезпечення безкоштовним харчуванням та оздоровленням (відпочинком) 

дітей учасників бойових дій в зоні АТО; 
- формування через засоби масової інформації позитивного ставлення до 

військовослужбовців, вихованця-у громадян сіл почуття патріотизму; 
- поховання щрфщту. <^фциків бойових дій в зоні АТО, фінансова 

підтримка їх сімей за рахунок коштів сільського бюджету. 

Сільський голова \ / / ? . ^ Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року №35-5 

Про Програму розвитку фізичної 
культури та спорту на території 
Вергунівської сільської ради на 
2018 рік 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні ", статей 16, 27 Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт», заслухавши інформацію сільського голови 
Горбенка Т.І. щодо Програми розвитку фізичної культури та спорту на 
території сіль сякої ради на 2018 рік, сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури та спорту на 
території Вергунівської сільської ради на 2018 рік згідно додатку 1. 

2. Затвердити заходи з виконання Програми розвитку фізичної 
культури та спорту на території Вергунівської сільської ради на 2018 рік 
згідно додатку 2. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань бюджету. 

Сільський голов Т.І. Горбенко 



Додаток 1 
до рішення сільської ради 
від 22.12.2017 р. №35-5 

ПРОГРАМА 
розвитку фізичної культури та спорту на території 

Вергунівської сільської ради на 2018 рік 

Програма розвитку фізичної культури та спорту на території 
Вергунівської сільської ради на 2018 рік (далі Програма) розроблена 
відповідно до статей 16, 27 Закону України "Про фізичну культуру і спорт". 

1. Мета і основні завдання Програми: 

Основною метою і завданням Програми є поліпшення стану здоров'я 
населення та профілактика захворювань, сприяння створенню умов для 
забезпечення оптимальної рухової активності кожної людини впродовж 
усього життя, формування мотивації здорового способу життя підростаючого 
покоління, досягнення нею достатнього рівня фізичної та функціональної 
підготовленості, а також соціального, біологічного та психічного 
благополуччя. 

2. Основні напрямки розвитку фізичної культури та спорту на території 
Вергунівської сільської ради 

2.1 Організація серед дітей та дорослих заходів з активного відпочинку, 
фізкультурних занять, тренувань, спортивних змагань, спрямованих на 
активний відпочинок громадян, відволікання від шкідливих звичок, 
збереження здоров'я, досягнення високої майстерності та високих 
спортивних результатів. 

2.2.3алучення широких верств населення до занять фізичною культурою та 
спортом шляхом створення належних умов в місцях масового відпочинку та 
за місцем проживання. 

2.3. Здійснення агітаційно-пропагандистської та просвітницької діяльності з 
питань оздоровлення населення засобами фізичної культури і спорту. 

2.4.Проведення облаштування, ремонтів та реконструкції спортивних споруд 
на території Вергунівської сільської ради. 

2.5 Зміцнення матеріально-технічної бази в галузі спорту шляхом 
бережливого ставлення до існуючого майна та придбання нового. 



3. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок додаткових 
надходжень до сільського бюджету, добровільних внесків суб'єктів 
підприємницької діяльності, грантів та дарунків від підприємств 
(організацій), внесків жителів громади, інших надходжень, які не суперечать 
чинному законодавству. 

4. Очікувані результати від реалізації Програми. 

Реалізація програми сприятиме: 

4.1. Соціально-економічним зрушенням у галузі фізичної культури та 
масового спорту, створенню умов для забезпечення оптимальної рухової 
активності кожної людини. 

4.2. Залученню широких верств населення до регулярних оздоровчих занять. 

4.3. Покращанню роботи щодо надання фізкультурно-спортивних, 
оздоровчих послуг за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 
населення на території сільської ради. 

4.4. Зміцненню матеріально-технічної бази для занять масовим спортом. 
Облаштуванню, утриманню та реконструкції фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних споруд за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 
населення на території сільської ради. 

4.5. Виявленню і залученню талановитої молоді до занять спортом в дитячо-
юнацьких спортивних школах всіх типів та досягнення нею високих 
спортивних результатів. 

4.6. Приділенню значно більшої уваги в засобах масової інформації 



Додаток 2 
до рішення сесії сільської ради 
від 20.12.2017 р. №35-5 

ЗАХОДИ 
щодо забезпечення реалізації Програми розвитку фізичної культури та 

спорту на території Вергунівської сільської ради на 2018 рік 

Організаційні питання, вирішення яких суттєво впливають на розвиток 
масового спорту за місцем проживання та у місцях масового відпочинку 

населення 

1. Використовувати різноманітні методи щодо залучення населення до занять 
фізичною культурою. 
Керівники установ, організації (постійно) 

2. Щорічно проводити аналіз спортивно-масової роботи за попередні роки. 
Вносити необхідні зміни. Впроваджувати новації. 
Виконавчий комітет сільської ради (протягом дії програми). 

3. Створити умови для занять фізичною культурою та спортом соціально-
незахищених верств населення 
Виконком сільської ради (постійно) 

4. Залучати організації різних форм власності до роботи, пов'язаної із 
задоволенням потреб населення в оздоровчих послугах 
Виконком сільської ради (постійно) 

5. Заохочувати організації різних форм власності до проведення спортивних 
заходів, визначення відповідальної особи для участі у спортивному комітеті 
сільської ради 
Керівники підприємств, установ, організацій (постійно) 

Організація та проведення масових фізкультурних 
та спортивних заходів 

1. Організовувати та проводити масові фізкультурно-спортивні заходи. 
Сільська рада, директор ЗОШ, та спортивні команди підприємств, організацій, постійно 

2. Брати участь у відповідних районних спортивних заходах 
Виконком сільської ради, керівники підприємств, організацій, установ, (постійно) 

Агітаційно-пропагандистська та просвітницька діяльність 

1. Формувати позитивну громадську думку щодо впливу фізичної культури і 
спорту на розвиток кожної людини зокрема та суспільства в цілому 
Виконком сільської ради через засоби масової інформації, (постійно) 



Розвиток матеріально-спортивної бази 

1. Проводити роботу з благоустрою спортивних споруд за місцем 
проживання та місць масового відпочинку населення. 
Сільська рада, керівники підприємств, організацій, установ (постійно) 
За рахунок коштів сільського бюджету, підприємств, організацій, установ 

2. Забезпечити необхідним спортивним обладнанням, інвентарем спортивні 
споруди, майданчики, зони масового відпочинку. 
Сільська рада, керівники підприємств, організацій, установ (протягом 2018 року) 
За рахунок коштів місцевого бюджету, підприємств, організацій, установ 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року №35-6 

Про затвердження Програми 
соціального захисту населення 
сільської ради в 2018 році 

Відповідно до статей 76,77,78 Бюджетного Кодексу України, пункту 23 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши та обговоривши «Програму соціального захисту населення 
сільської ради на 2018 рік», сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити Програму соціального захисту населення сільської ради на 
2018 рік (додається). 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії сільської ради 
від 20 грудня 2017 року № 35-6 

ПРОГРАМА 
соціального захисту населення 

сільської ради на 2018 рік 

1. Загальна частина 

Вергунівська сільська рада через структурні підрозділи виконує 
державну функцію соціального захисту населення, надає соціальні допомоги 
громадянам сіл, спрямовані на підтримку їхньої життєдіяльності і соціальної 
активності, надає допомоги на прохання непрацюючих громадян села, 
одноразову грошову допомогу громадянам, що постраждали від стихійного 
лиха, а також допомогу дітям з числа дітей - сиріт та дітей , які залишилися 
без батьківського піклування та іншим категоріям громадян. 

2. Мета програми 

Основною метою програми є: 
визначення пріоритетності надання матеріальної допомоги для жителів 

села, які перебувають у складних життєвих обставинах у випадках 
неспроможності їх самостійно подолати, та вийти з критичної ситуації; 

виплата стипендій кращим учням шкіл, дітям сиротам та напівсиротам, що 
потребують матеріальної підтримки, які навчаються в навчальних закладах на 
території сільської ради. 

3. Завдання програми 

Допомога особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, 
індивідуальний підхід в наданні допомоги, максимальна ефективність 
використання бюджетних та позабюджетних коштів, законність, 
справедливість, та дотримання етичних і правових норм. 

З метою поліпшення якості загального рівня успішності учнів навчальних 
закладів, підвищення престижу основної діяльності шкіл, передбачити виплату 
стипендій сільської ради учням, що мають високий рівень навчальних 
досягнень. 



4. Фінансування програми 

Фінансування програми здійснюється за рахунок сільського бюджету, 
благодійних та соціальних коштів. 

5. Результати реалізації програми 

Очікується , що в 2018 році в результаті реалізації програми соціальної 
допомоги на підтримку жителів сільської ради, бюджетні та позабюджетні 
кошти будуть використані максимально ефективно для соціального захисту 
громадян сіл Вергуни та Нечаївка. 

Секретар сільської рад Л.Г. Скічко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

дев'ятнадцята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року № 35-7 

Про затвердження Програми 
благоустрою населених пунктів 
сільської ради на 2018 рік 

Відповідно до статей 76,77 ,78 Бюджетного Кодексу України, пункту 23 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , 
розглянувши та обговоривши «Програму по благоустрою території населених 
пунктів сільської ради на 2018 рік», сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів сільської ради на 
2018 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 
соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням сесії сільської ради 
від 20 грудня 2017 року № 35-7 

ПРОГРАМА 
благоустрою населених пунктів 

сільської ради 
в 2018 році 

1. Загальна частина 

Вергунівська сільська рада через структурні підрозділи виконує державну 
функцію в галузі благоустрою території населених пунктів сільської ради. 
Сільська рада здійснює оплату за виконання робіт з утримання в належному 
стані місць загального користування, зупинок громадського транспорту, 
кладовища, вивезення побутового сміття з домогосподарств громадян. 
Виготовлення проектів вуличного освітлення та його облаштування, а також 
оплату за використану електроенергію по вуличному освітленню, розчищення 
автошляхів комунальної власності від снігових заметів, посадка дерев, кущів та 
квітів, догляд за пам'ятниками та могилами загиблих воїнів. 

2. Мета програми 

Основною метою програми є утримання в належному стані сільських 
кладовищ, пам'ятників, пам'ятних знаків та могил загиблим воїнам, тротуарів 
та зупинок громадського транспорту. 

3. Завдання програми 

Забезпечення належного санітарного стану, територій загального користування, 
в населених пунктах сільської ради, виховання естетичних та культурних 
норм в громадян. 

4. Фінансування програми 

Фінансування програми здійснюється за рахунок сільського бюджету, 
благодійних та соціальних коштів. 



5. Результати реалізації програми 

Очікується , що в 2018 році в результаті виконання програми благоустрою 
населених пунктів сільської ради бюджетні та позабюджетні кошти будуть 
використані максимально ефективно на благоустрій населених пунктів 
сільської ради. 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року № 35-8 

Про план роботи сільської 
ради на 2018 рік 

Відповідно п.7 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» , та враховуючи пропозиції депутатів сільської ради, постійних комісій 
сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1 .Взяти до уваги пропозиції депутатів сільської ради та постійних комісій і 
затвердити план роботи сільської ради на 2018 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря сільської 
ради Скічко Л.Г. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



Додаток 
до рішення сесії сільської ради від 
20 грудня 2017 року № / 

ПЛАН РОБОТИ 
Вергунівської сільської ради на 

на 2018 рік 

I. Розглянути питання на сесіях сільської ради : 

1. Про виконання сільського бюджету за 2017 рік 
2. Про виконання програми соціально-економічного та культурного 

розвитку сільської ради за 2017 рік. 
3. Про Комплексну програму підтримки учасників антитерористичної операції та 

членів їх сімей - мешканців сіл Вергуни та Нечаївка за 2017 рік. 
4. Про внесення змін та доповнень до сільського бюджету. 
5. Про виконання Програми боротьби зі злочинністю. 
6. Земельні питання. 

II. Підготовка і проведення засідань постійних комісій сільської ради . 

Розгляд питань згідно планів роботи . 

Ш. Організаційні питання. 

- Організація проведення загальних зборів громадян сіл Вергуни та 
Нечаївка. 

Сільський голова 
Секретар сільської ради 

Надання допомоги постійним комісіям у підготовці питань на засідання сесії 
сільської ради 

Сільський голова 
Секретар сільської ради 

Сприяння депутатам сільської ради у звітування перед виборцями, в 
організації прийому громадян 

Секретар сільської ради 

Узагальнення пропозицій, зауважень, висловлених депутатами на сесіях 
сільської ради, забезпечення виконання депутатських пропозицій і зауважень, 
схвалених радою. 

Сільський голова 
Секретар сільської ради 



Зустріч з керівниками районних організацій, політичних партій та 
громадських організацій 

Сільський голова 

- Узагальнення та аналіз доручень виборців, даних депутатам районної ради під 
час їх звітів на зборах виборців та врахування доручень виборців при 
розробці планів і програм економічного і соціального розвитку відповідної 
території, місцевих економічних програм, складанні бюджету. 

Сільський голова 
Депутати сільської ради 

IV. Контроль за виконанням: 

- Сільських цільових програм , прийнятих на сесіях сільської ради, та районних 
програм 

- Регламенту сільської ради 
- Рішень сільської ради «Про сільський бюджет на 2018 рік», «Про Програму 

соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради на 2018 рік» 

V. Участь у заходах присвячених : 

- Різдву Христовому 
- Дню Соборності України 
- Міжнародному жіночому Дню 8 березня 
- Дню довкілля 
- Дню Чорнобильської трагедії 
- Дню Перемоги над фашизмом у Другій світовій війні 
- Дню захисту дітей 
- Дню Конституції Украп 
- Дню Незалежності УкраїЩ,,0^ 
- Дню Захисника Україї 

г° & 

Секретар сільської ради Л.Г. Скічко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року № 35-9 

Про вартість харчування дітей 
в ДНЗ « Калинка» 

Відповідно ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» , 
статті 35 Закону України «Про Дошкільну освіту», Постанови Кабінету міністрів 
України від 22.11. 2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у 
навчальних та оздоровчих закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 
26.08.2002 р. «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних 
навчальних закладів», розглянувши клопотання завідуючої дошкільним навчальним 
закладом «Калинка» та аналіз витрат на харчування дітей в дошкільних навчальних 
закладах сесія Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Встановити з 1 січня 2018 року для батьків або осіб які їх замінюють 
плату за харчування дітей в дошкільному навчальному закладі « Калинка» в 
розмірі 40% від вартості харчування на день. 

2. Затвердити вартість харчування дітей в ДНЗ « Калинка» на 2018 рік 
для дітей ясельного віку в сумі 25 грн. в день; 
для дітей садового віку в сумі 35 грн. в день. 
3. Збільшити видатки на харчування дітей в літній оздоровчий період на 10% 

на придбання свіжих овочів. 
4. Стовідсотково від плати за харчування дітей в дошкільних навчальних 

закладах звільняються батьки, які є учасниками АТО, батьки або особи, які їх 
замінюють, діти яких є потерпілими від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти-інваліди. 

5.Розмір плати зменшується на 50 відсотків для батьків, у сім'ях яких троє і 
більше дітей, батьки, які отримують державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'ям. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну бюджетну комісію 
сільської ради. 

Сільський голова 

Чі-Х а л : И К 

Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року №35-10 

Про затвердження Положення 
про цільовий фонд сільської ради 

Відповідно до пункту 1, 2, 3 статті 68 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сесія сільської ради 
ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити Положення про цільовий фонд сільської ради (Додаток) 
який є невід'ємною частиною до цього рішення. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 

Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року №35-11 

Про затвердження лімітів 
використання бензину 
автомобілем сільської ради 

Відповідно до пунктів 13, 19 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сільська рада 
ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити ліміти споживання бензину автомобілем сільської ради на 
2018 рік (додаток). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету сільської ради. 

Сільський голов Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року № 35-12 

Про затвердження лімітів 
споживання електроенергії та 
природного газу 

Відповідно до пунктів 13, 19 статті 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» сільська рада 
ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити ліміти споживання природного газу на 2018 рік по 
Вергунівській сільській раді (додаток 1). 

2. Затвердити ліміти споживання електроенергії на 2018 рік по 
Вергунівській сільській раді (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету сільської 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року №35-13 

Про дозвіл сільському голові 
на звернення до організації, укладання 
та підписання договорів , щодо надання 
послуг з організації закупівлі товарів 
та послуг за державні кошти 

Відповідно п.43 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про здійснення державних закупівель» сесія 
Вергунівської сільської ради 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати сільському голові, Горбенку Тарасу Івановичу, дозвіл на звернення 
до організації щодо надання послуг з організації та проведення закупівлі товарів і 
послуг за державні кошти в 2018 році. 

2. Укладати та підписувати договори щодо надання послуг з організації 
проведення закупівлі товарів і послуг за державні кошти в 2018 році. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету 
сільської ради. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року №35-14 

Про затвердження штатного 
розпису Вергунівської сільської ради 

З метою підвищення ефективності роботи виконавчих органів влади, 
керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
сільської ради 
ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити штатний розпис Вергунівської сільської ради станом на 
01.01.2018 року (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 
О ТТТХ О ГТТІФОті ПМГРТЛ7 

Т.І. Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року №35-15 

Про умови оплати праці 
сільського голови та секретаря 
сільської ради 

Відповідно до п.5 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», 21 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», ст. 33 Закону України «Про державну службу», постанови 
Кабінету Міністрів України від 09.03. 2006 р № 268 «Про впорядкування 
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами, постанови 
КМУ №34 від 06.02. 2008 р., постанови КМУ від 27.05. 2009 № 504, 
постанови КМУ № 283 від 03.05. 1994 р. «Про порядок обчислення стажу 
державної служби» , постанови КМУ від 26.11.2008 № 1036 «Про деякі 
питання організації бюджетного процесу», Положення про ранги державних 
службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
19.06.1996 р. № 658 сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Встановити: 
сільському голові Вергунівської сільської ради Горбенкові Тарасу 
Івановичу в 2018 році: 

посадовий оклад згідно з штатним розписом; 
надбавку до посадового окладу за ранг - (8 ранг); 
надбавка за високі досягнення у праці - 50%. 

секретарю сільської ради, виконкому Скічко Людмилі Григорівні 
в 2018 році: 

посадовий оклад згідно з штатним розписом; 
надбавку до посадового окладу за ранг - (9 ранг); 
надбавка за високі досягнення у праці - 50%. 
2. Здійснювати преміювання сільського голови та секретаря за 

фактично відпрацьований час за умови забезпечення в повному обсязі 
бюджетними коштами обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам, 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року №35-16 

Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
та передачу у власність 

Розглянувши заяву гр. Баланди Т.І. про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), керуючись Земельним кодексом України, 
Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про державний 
земельний кадастр», Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обмежень», Законом України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», а також враховуючи рекомендації постійної комісії з питань земельних 
відносин, Вергунівська сільська рада 

Вирішила: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 0,1200 га у 
власність гр. Баланді Тарасу Івановичу для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в 
межах с. Вергуни, вул. Журавлина, 21 Черкаського району. 

1.2. Передати гр. Баланді Тарасу Івановичу безоплатно у власність земельну 
ділянку площею 0,12 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з кадастровим номером 
7124982000:03:001:0413 в с. Вергуни по вул. Журавлина, 21. 

1.3. Зареєструвати речове право на земельну ділянку у встановленому 
законом порядку. 

1.4. Гр. Баланді Тарасу Івановичу виконувати обов'язки власника земельних 
ділянок відповідно до вимог ст. 91 Земельного кодексу України. 

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 тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року №35-17 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення, 
та зміну цільового призначення приватизованої земельної ділянки 

Відповідно до п. 34, ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», п. «б» ст. 12, 20 п. «в» ч. 1 ст. 81, ст. 118, ст. 120, 
ч. 1 ст. 121, ч. 1. ст. 122, ст. 125, 126 Земельного кодексу України, Постанови 
Кабінету Міністрів України від 11.04.2002 року № 502 «Про затвердження 
порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності 
громадян або юридичних осіб», пункту 75 Порядку ведення Державного 
земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 17.10.2012 року № 1051, ст. 377 Цивільного кодексу України, ст. 8, 19, 22 п. 
«г» ст. 25, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», розглянувши проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 
призначення (розробник ФОП Лесков О.П.), заяву громадянина Черепахи А.М., 
враховуючи висновки відповідних служб Черкаського району, а також 
рекомендації комісії з питань земельних відносин Вергунівська сільська рада 
ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити проекти землеустрою: 
1.1. Щодо відведення земельної ділянки (цільове призначення якої 

змінюється), яка перебуває у приватній власності гр. Черепахи Афанасія 
Мартиновича площею 0,3000 га за адресою: Черкаська область Черкаський 
район с. Вергуни вул. Степова. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки: 
2.1. Із земель сільськогосподарського призначення (для ведення 

особистого підсобного господарства) на землі житлової та громадської 
забудови (для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,3000 га кадастровий номер -
7124982000:03:002:0537, за адресою: с. Вергуни, вул. Степова, Черкаського 
району Черкаської області (в межах населеного пункту). 

3. Земельну ділянку, яка зазначена в п.п. 1, 2, віднести до категорії земель 
- землі житлової та громадської забудови. 

4. Спеціалісту - землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно-
облікові документи. 



5. Передати проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
(цільове призначення якої змінюється) на постійне зберігання в Управління 
Держгеокадастру у Черкаському районі Черкаської області. 

6. 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 тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року №35-18 

Внесення змін в рішення сесії Вергунівської 
сільської ради від 12.09.2016 р. № 15-6 

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 постійної комісії з питань земельних відносин, сесія 
сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Скасувати пункт 1.1.1; пункт 1.2.1 рішення від 12.09.2016 р. № 15-6. 
2. Скасувати пункт 1.1.6; пункт 1.2.3 рішення від 12.09.2016 р. № 15-6. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин Вергунівської сільські" 

Сільський голова Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 р. №35-19 

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», пункту 2 розділу VII «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про Державний земельний кадастр», розглянувши заяви 
громадян та інші документи, а також враховуючи пропозиції постійної 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 будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

№ п/п 
Прізвище, ім 'я, по 

батькові 
Адреса земельної ділянки Орієнтовна 

площа 
Адреса проживання/ 

реєстрації 
1.1.1. Иосипенко Віра 

Іванівна 
с. Вергуни, вул. Свято-

Троїцька, 60 
0,25 га м. Черкаси, вул. Героїв 

Сталінграду, 14 кв. 16 
1.1.2. Иосипенко Василь 

Іванович 
с. Нечаївка, 

вул. Б.Хмельницького, 73 
0,20 га м. Черкаси, вул. Героїв 

Сталінграду. 14 кв. 16 

1.2. для ведення особистого селянського господарства: 

№ п/п 
Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Адреса земельної ділянки Орієнтовна 

площа 
Адреса проживання/ 

реєстрації 
1.2.1. Иосипенко Віра 

Іванівна 
с. Вергуни, вул. Свято-

Троїцька, 60 
0,08 га м. Черкаси, вул. Героїв 

Сталінграду, 14 кв. 16 
1.2.2. Иосипенко Василь 

Іванович 
с. Нечаївка, 

вул. Б.Хмельницького, 73 
0,08 га м. Черкаси, вул. Героїв 

Сталінграду, 14 кв. 16 
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 Т.І.Горбенко 



ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання тридцять п'ята сесія 

РІШЕННЯ 

20 грудня 2017 року №35-20 

Про затвердження проектів землеустрою 
та надання земельних ділянок 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 заяви та проекти землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам, а також 
враховуючи пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин, 
Вергунівська сільська рада 

Вирішила: 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Пікаловій Валентині Марківні площею 0,1400 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) в с. Вергуни, вул. Гагаріна Черкаського району 
Черкаської області. 

1.2. Надати гр. Пікаловій Валентині Марківні земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), площею 0,1400 га с. Вергуни, вул. Гагаріна 
Черкаського району, Черкаської області по фактичному користуванню землі 
громадського призначення - 0,1400 га. 

1.3. Земельну ділянку площею 0,1400 га віднести до категорії земель -
житлової та громадської забудови. 

1.4. Доручити гр. Пікаловій Валентині Марківні зареєструвати свідоцтво 
права власності на земельну ділянку (кадастровий номер 
7124982000:03:002:0632) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в реєстраційній службі. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок гр. 
Курячіій Катерині Макарівні у власність площею 0,2500 га для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та площею 0,1400 га для ведення особистого селянського 
господарства, які розташовані в с. Вергуни, вул. Перемоги, 51 Черкаського 
району Черкаської області. 

2.2. Надати гр. Курячій Катерині Макарівні земельну ділянку для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га с. Вергуни, вул. Перемоги, 51 



Черкаського району Черкаської області по фактичному користуванню землі 
сільськогосподарського призначення рілля - 0,2500 га та надати земельну 
ділянку для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1400 га с. 
Вергуни, вул. Перемоги, 51 Черкаського району Черкаської області по 
фактичному користуванню землі сільськогосподарського призначення рілля -
0,1400 га. 

2.3. Земельну ділянку площею 0,2500 га віднести до категорії землі -
житлової та громадської забудови та земельну ділянку площею 0,1400 га 
віднести до категорій землі - сільськогосподарського призначення. 

2.4. Доручити гр. Курячій Катерині Марківні зареєструвати свідоцтво 
права власності на земельну ділянку (кадастровий номер 
7124982000:03:002:0630) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та свідоцтво права 
власності на земельну ділянку (кадастровий номер 7124982000:03:002:0631) для 
ведення особистого селянського господарства в реєстраційній службі. 

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


