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ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
сьомого скликання 

тридцять восьма сесія 

РІШЕННЯ 

23 квітня 2018 року № 38-1 

Про схвалення проекту рішення 
про добровільне об'єднання 
територіальних громад 

Розглянувши розроблений спільною робочою групою проект рішення про 
добровільне об'єднання територіальних громад, беручи до уваги результати його 
громадського обговорення, керуючись ч. 2 ст. 7 Закону України «Про добровільне 
об'єднання територіальних громад», ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити проект рішення про добровільне об'єднання територіальних 
громад, що додається. 

Сільський голова Т.І. Горбенко 



І 
ВЕРГУНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
Проект 

« » 2018 року № /VII 

Про добровільне об'єднання 
територіальних громад 

< 

Враховуючи висновок, затверджений розпорядженням Черкаської 
обласної державної адміністрації від « » 2018 року № , 
керуючись частиною п'ятою статті 7 Закону України «Про добровільне 
об'єднання територіальних громад», частиною першою статті 59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Об'єднатися територіальним громадам села Червона Слобода 
Червонослобідської сільської ради, сіл Вергуни, Нечаївка Вергунівської 
сільської ради, села Хутори Хутірської сільської ради у Червонослобідську 
сільську об'єднану територіальну громаду Черкаського району Черкаської 
областкз адміністративним центром у селі Червона Слобода. 

2. Затвердили план організаційних заходів щодо добровільного 
об'єднання територіальних громад, що додається. 

Сільський голова Горбенко Т. І. 



Додаток 
до рішення сесії сільської ради 
від № 

План 
організаційних заходів щодо добровільного об'єднання 

територіальних громад 

1. Провести розрахунки обсягу доходів та видатків потенційної об'єднаної 
територіальної громади, забезпечити їх пропорційний розподіл. 

2. Здійснити моніторинг закладів, які утримуються за рахунок бюджету 
органів місцевого самоврядування, що об'єднуються. 

3. Здійснити моніторинг майна, активів та зобов'язань територіальних 
громад, що об'єднуються. 

4. Проаналізувати стан, потреби та підготувати пропозиції щодо 
розміщення органів місцевого самоврядування та державних органів на 
території об'єднаної громади. 

5. Забезпечити збереження існуючих дошкільних, навчально-виховних 
закладів, закладів культури та охорони здоров'я, комунальних 
підприємств. 

6. Проаналізувати обсяг повноважень органів місцевого самоврядування 
об'єднаної територіальної громади та підготувати пропозиції щодо 
потреб у кадровому забезпеченні. 

7. Визначити населені пункти об'єднаної територіальної громади, в яких 
обирається староста. 

8. Здійснити ряд заходів щодо недопущення розміщення нових 
сміттєзвалищ в адміністративних межах населених пунктів, що входять 
до складу об'єднаної територіальної громади. 

9. Забезпечити розподіл коштів на утримання доріг пропорційно до їх 
протяжності в населених пунктах. 

10. Забезпечити належну пожежну охорону на території об'єднаної 
територіальної громади. 

11. Забезпечити збереження земель, що знаходяться в розпорядженні 
сільських рад, за жителями відповідних населених пунктів. 

12. Забезпечити належну якість води в населених пунктах об'єднаної 
територіальної громади. 



13. Забезпечити збереження прибережних зон річок та водойм, що 
знаходяться на території сіл, за об'єднаною територіальною громадою. 
Передбачити облаштування місць відпочинку біля річок та водойм для 
жителів громади. 

14. Забезпечити проведення інженерних заходів щодо недопущення 
підтоплення населених пунктів. 

15. Забезпечити розвиток спортивної інфраструктури об'єднаної 
територіальної громади. 

16. Розробити проект плану транспортної пасажирської мережі 
обслуговування громадян між населеними пунктами об'єднаної 
територіальної громади. 

Секретар сільської ради Л.Г. Скічко 


