
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
сьомого скликання 

тридцять сьома сесія 

РІШЕННЯ 

17 квітня 2018 року №37-1 /VII 

Про надання згоди на добровільне 
об'єднання територіальних громад 
та делегування представників до 
спільної робочої групи 

Розглянувши пропозицію Червонослобідської сільської ради, взявши 
до уваги результати громадських обговорень, керуючись ч. 2 ст. 6 Закону 
України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» та ч.І ст. 59 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» розглянувши 
пропозицію Червонослобідської сільської ради щодо об'єднання, сільська 
рада ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на добровільне об'єднання територіальних громад 
села Червона Слобода Червонослобідської сільської ради Черкаського 
району, Черкаської області, села Хутори Хутірської сільської ради 
Черкаського району Черкаської області, сіл Вергуни та Нечаївка 
Вергунівської сільської ради Черкаського району Черкаської області у 
Червонослобідську сільську об'єднану територіальну громаду з 
адміністративним центром у селі Червона Слобода. 

2. Делегувати до складу спільної робочої групи з підготовки 
проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад: 

Курінного Володимира Івановича, депутата Вергунівської 
сільської ради; 



ПРОТОКОЛ 
загальних зборів громади сіл Вергуни та Нечаївка 

09 квітня 2018 року с. Вергуни 

Голова зборів - Горбенко Т.І. 

Секретар - Скічко Л.Г. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Звіт сільського голови про виконання програми соціально-
економічного розвитку за 2017 рік та основні завдання програми на 
2018 рік. 

2. Обговорення пропозиції щодо обєднання територіальних громад сіл 
Червона Слобода, Хутори, Вергуни та Нечаївка. 

3. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: сільського голови Горбенка Т.І. про виконання програми 
соціально-економічного розвитку за 2017 рік та окреслив основні 
напрямки роботи в 2018 року. 
ВИСТУПИЛИ: Сміла О.І. про розширення сільського кладовища; 
Батюшинський І.С. з приводу ями надорозі біля його будинку; Махник 
В.С. - про вартість проїзду в село Вергуни; Чечіль В.М. - щодо закладу 
громадського харчування в селі та щодо встановлення торгових столів 
на базарній площі; Алека В.М. - про освітлення та встановлення 
дитячого майданчика по вул. Різдвяній та про утримання сільського 
пожежного автомобіля; Бочарова В.М. - про бюджет на 2018 рік. 
ВИРІШИЛИ: звіт сільського голови про виконання програми за 2017 
рік прийняти до уваги та прийняти основні напрямки роботи в 2018 
року до виконання. 

2. СЛУХАЛИ: сільського голову Горбенка Т.І. про обговорення 
пропозиції Червонослобідської сільської ради щодо об'єднання 
територіальних громад сіл Червона Слобода, Хутори, Вергуни та 
Нечаївка з центром у с. Червона Слобода. 
Гончара С.М. радника-консультанта Черкаського центру розвитку 
місцевого самоврядування з питань об'єднання територіальних громад, 
Слинька С., директора Черкаського центру розвитку місцевого 
самоврядування. 
ВИСТУПИЛИ: Сокол А.М. - щодо розподілу коштів між громадами; 
Романенко Л.В. - стосовно земель запасу, Чечіль В.М. - щодо 



недоцільності обєднання з Червонною Слободою, краще залишитись 
самим, Письмак В.М. - щодо об'єднання всім районом; Молодик В.М. 
- які відділи чи спеціалісти після об'єднання залишаться в сільській 
раді с. Вергуни; Сіденко В.І. - стосовно центру в с. Вергуни; Гартингер 
С.М. - про обєднавчі процеси в Червоній Слободі; Чекаленко І.М. -
про перспективу об'єднання з Степанківською ОТГ; Велігура Н.В. про 
стан справ в селі Вергуни. 
ВИРІШИЛИ: відхилити пропозицію с. Червона Слобода щодо 
об'єднання територіальних громад сіл Червона Слобода, Хутори, 
Вергуни, Нечаївка з центром у Червоній Слободі. 

Голосували: за - 28, проти - 97, утримались - 43. 

(Протокол лічильної комісії додається) 

Голова зборів Т.І. Горбенко 
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