
ПОРЯДОК flEHHIЙ :

1. Про звiт по викоцанню сiльського бюддсgгу за 1 квартал 2019 року

2. Про внесення змiн до рiшенrrя сiлъсъкоi радя вiд 21.12.2018 }ф 21_2лДI I
к Про сirьськкй бюджет на 2019piK>

З. ГIро надаши субвенцii
4" Про затвердкеrrЕll дет€lJIьнсго гIJв}ry терrгорii, обмеженоi автошляхом

КкЪ-одеса та вуд{цею Черняховс}коrо з },{етою розмiпцеgrr.ч АГЗП та
обlекгiв дорожнього cepBicy у с.Подiбна МанькЬсъкого рйоrту
Черкаськоi областi

5. Про надання софальноi допомоги житеJIям ýеда згiдrо flоданlu( зrulв
6" ПРО пРограму забезпечешlя техногенноi та пожежноi безrrеки на

тсрлrгорii ПодiбнянськоТ сЬоькоi ради на 2019-202фоки
7. ГIро видiлення дiтям, якi гrозбавленi батъкiвсъкого г{iкrrуваIlня та

псребрають пiд опiкою, путЬок у дlтгячrй оздоровчлй закJIад
кfllшощрай>

8 . Пр+ IIJI€ý р+ботн сiдьсъкоi Fадл на 2-е rdврiччя 2019року
8, Про затвердкення технiчноi докуметrгшlii з HopMaTrmHoi грошовоi

оцirжи земелъноi дiляrтш державIIоi власноgгi гшощею б,Зга
l0-1 1. Розгляд заяв громадян



ШОДБЕЯНСЬКА СtIIЪСЬКА РАДА
мАнькIвського рАйону чЕркАськоi овлдстr

рIшЕýЕя
вiд 07.rервrя 2019 року

Про звiт IIо виконанню сiлъського
бюддету за l rсвартал 2019 року

Мо'}о -t ллТJ|LLJ-rrill

Засrrрrавшл* звiт по BrаKoý€tEKIo сiльсъкого бюдкету за l квартал 2019

року, враховуtоllи в}rýнOвок пocTifoloi KoMiciT з пнтаЁь IIл,Iащ ван}rgэ бюдкету i
фiаансЬ сiлъсъка рад& *ймiчаq що ýOстiЁ*rо тФоводЕться вiдповiдна робота
щодо викоIIання бюддсту, поцращенrшо соцiаJьЕс-ýкоЕомiчноi ситуачii в селi.

|)л л-,:-_---ч Ё,^*--л--, -,л'-jу.----л _jл i?сr{лп*ia ЗtsiТIiИИ iiеРiОД ДО СiЛЬСЬКОГО ОiОДКеТу НаДИШЛО ДОХОДВ + iYtUY ГРН.,
iз HIý( Kilшi субвеrщii> з райоrrrrого бюдкету З9510грн. на угримilк{r{
дошtЬшш закл4дiв i закладiв культури. Вr*сонання плану rrо доход;lх
стilновить l|9,2o/o. f}керелами над(одкень е : акцшrшй ilодаток з реа.тriзаlii
суб>екгами госilодарюванrш роздрiбноi торгiвлi пiдакrрrзними TýBaptlMи
З852грн; €дшfiй податок з фiзнчrrюс осiб - 49842грн., сдишлй псдаток з
юридгrнrоi осiб- 2227аря. (96,4Уо}; едиrшай Еодаток з с/г тозарсвчробrшшсiв -
140544грн,; зflмýпънрrй податок з фiзичr*ur осiб -З2ЗЗгрн.; зсмеrьнлй шодаток з
юридичнюt осiб -18059грн ореIцна Iшата з фiзичнлпс оsiб -22404грн; ореýдýа
IrлaTa з юридични,х осiб - 1З005?грн.; 6250грн траlн{Jпортного податку; пýдfiгок
на об"слсгж жЕтловоi HepyxoMocTi - 670грн.; Еодаток Еа об"gýги не}grгловоi
HepyxoмocTi * 282 lгрн. ;держмито -З7Згрн.

Обgяг видаткiв загаJьЕого фонду стlжовитъ 477607грн. Видатки
проводиJIиýя на oIшIaTy ilрщl _279t2lгрн , ЕараJс}rваrýя на заробiтну tшату -
64260грн-, на цридSання продукгiв }врчуваýн5l 6698грв,, на оIжату послуг
зв}tr}ку , пiдr*точення до мережi Iнтернrг -8З5грн , ýлекrроенергii З2192грн.
Видатки заг{tJIъного фоlцу сiльсъког* бюдкчrу п*дiлнrr*rся : орга:rи мiсцсвого
с.lмOврядувilнFul - 190498грц дошкiлънi закда,ryl освiти* IЗ47?грн. ,

бiблiотsка - i9684pH. , будr.rrrок куJlътури - З2б53цн., благоусгрiй -i i 1iЗбгрн.,
iH. субвенцii * 72531грн

Обсяг видаткiв спецiалъного фонду ýтilнOвить 17660rрн.
Станом на 0I.04.2019 дебiторсъка заборгованiстъ по зtгаJь$ому та

слецiашьному фондах вiдсугlrя. Розбiжвостей мiж данлшли фор, звiтностi" мiж
показникамIr звiтнаgгi Еемас. Вiдповiдно до шункгу 2З частини l cTaTTi 26
Заtону Украitrи кГIро мiсцеве самовряд.вання в YKpaiHb>" п.4 статгi 78
Бюдrсrrного Кодексу YKpaiHH, сi-гьсъка рада



В ИР 1шиЛА:
l. Затвсрмги звiт по виконанню giльського бюдкчгу за 1 квартшr 2019 рокУ:
- ýс дOходах з{гtlýьнsго фонду 479609грн.) гIс вЕдатках 4776а7рн.
_ Ео дýходаr сгrецiапьного фонду в cyMi 11З 14 црЕ. , IIо видtrtках -176б0ГРН.

2. Кокгроль з& внкоЕ{tнILч рiшеrжя поI*rаtr{Е на rra,cTifory Ka*Eiciю сЬсъкоi F4ди
з IIитrlнь ImctнyBltнHrt. фiнансiв

сirчъськtй гOлова В.М.Кобзар



ПОДIБНЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
мАнькIвськогорАЙону чЕркАськоiоБллстI

Вiдповiдно до пункту 2З частини 1 cTaTTi 26 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaTHi>) та статтей 72,'78 Бюджетного кодексу УкраiЪи, Подiбнянська
сiльська рада вирiшила:

Внести змiни до рiшення сiльськоТ рали вiд 21.12.2018р. JФ27-2IУII <Про сiльський
бюджет Подiбнянськоi сiльськоТ радиМанькiвського району на2019рiк>,(далi-рiшення),
TaKi змiни:

1. Пункти \,2,З,4 рiшення викласти у новiй редакцii.
к 1. Визначити на 2019 piK:

доходи сiльського бюджету у cyMi 1981287 гривень, у тому числi доходи загального
фонду сiльського бюджету - |9522З8 гривень та доходи спецiального фонду сiльського
бюджету - 29049 гривень згiдно з додатком 1 до цього рiшення;
видатки сiльського бюджету у cyMi 216006l гривень, у тому числi видатки загi}льного

фонду сiльського бюджету -2||57З8 гривень та видатки спецiального фонду сiльського
бюджету - 44З2З гривень;
дефiцит за загальним фондом сiльського бюджету визначити в cyMi 16З500 гривень,

згiдно з додатком 2 до цього рiшення.
дефiцит за спецiальним фондом сiльського бюджету визначити в cyMi 15274 гривень,

згiдно з додатком 2 до цього рiшення.
оборотний залишок бюджетних коштiв сiльського бюджету у розмiрi 22880 гривень,

що становить 1,2 вiдсотка видаткiв загаJIьного фонду сiльського бюджету, визначених цим
пунктом.)

вiд 07.06.2019 року

Про внесення змiн до
,.Про сiльський бюджет

рIшЕння

J\ъ 29-2IVII

рiшення сiльськоi ради вiд 2|.|2.2018 р. N27-2IУII
Подiбнянськоi сiльськоi ради на 2019 рiю>

бюджету
додатком

до цього

< 2. Затвердити бюджетнi призначення головному розпоряднику сiльського
на 2019 pik у розрiзi вiдповiдаJIьних виконавцiв за бюджетними програмами згiдно з
3 до цього рiшення.>

к 3. Затвердити на 2019 piK плiжбюдrкетнi трансферти згiдно з додатком 4

рiшення,>
< 4. Затвердити розподiл витрат сiльського бюджету на реалiзацiю регiональних

програм в cyMi 15220'7 гривень, згiдно з додатком б до цього рiшення.>

2. Щодатки JtJt 1, З,4,6 викласти в новiй редакцiТ, що додаються.

З. Кон цього рiшення покласти на Железнякову Н.М. - голову
юджету i фi HciB ПодiбнянськоТ сiльськоТ радио\

\р,
/р:

Ёl
сiльський голо

I

В.М. Кобзар



fiОДIБНЯНСЪКА СlЛЪСЬКА РАДА

рIшЕння J\ъ

с. Гiодiбна

Про затвердкеli}ш детальнOгt} ilлану
TepвTopii, об*lеженоТ автоlttляхом
Киiв-Одеса та вулrrцето Черняхсвського
з },{*ToIý розмirцення АГ3П та об'сктiв
дорожнього сервiс.v в с-Подi$лrа

MaHbKi вЕ ъкпtr район, LlepKacbKa область

ВИРIШИлА:

а# р*к,y

Розглянувш}1 дета,iIьний п;rан територiт , обмеrкеноi автоrпляNOм Kpr'lB -Sдеса
та в_yлицею Черняховськог() з метою розмiщення дгзп та обектiв дOрожнього

.*pui*y в с.Подiбна, Маrrькiвького району, Черкаськот облаrгi, який був

розробпен*й Коллуна-тьним проектнO-вкробничим аркiтеlсгурно-плаЕувалъним

пiд.rр".r.твоМ <0блархбюро), витяг з протOколу Nч20 засiдання apxiTeKrypHo-

нiстобуяiвr*от Ради np* упрu*лiннi мir.тобУл,чванЕя та архiтекryри,Щепартаrlснт,т

rяiстобулуýання, архiтеrrгури- булiвниuтва та житлово*кому}Iального гссriýдарства

irб*асitоi д*р*uurrоТ адолiнiстрuйт uiд |4.08,2о11 року Лs8Зl01i'01-24 вiдrтовiдно до

ст.26 ЗаконУ УкраiЪлr ,лрО мiсцеве самýвряДуваýня в YKpair+i", Ч"8 ст,19 Закону

УкраiЪИ к ГIрО регу"цюваншя мiстобу.аiвноi дjяльностii>, Порядку провед*нrUI

ryОIlrаДСЬких слухань шdодо врахуванrш громадсьюrх iHTepeciB пiд час розроблення

фоекriв *ricToбy,,TiBHoT aoKyMeHTal-tiT tta лtiсчевоrtу piBHi ! загвgрдженого

постановоtо Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25.05,201i лгs555 , врахоВ}rюч}r

рекоменлачiт kolriciT з питань екологiт. рацiонального прI,Iродоксрисryвання

1травопорядку та боротьблr iз злочиннiстю, вiдсу,гнiсть за перiод обговорення

ilетi}тьного плану a"y*on *rb i пропозицiй громаrдсъкостi , Подiбнянська сiльська

Fада

1. Затверл}lти детаJIьний план територiТ , обтrлеженоi автошrяхоlчt КиТв -одеса
Ttt вулиrlею ЧерtляХовсъког0 з lчlетоЮ розмiцеНня АГЗ1-I та об'сктiв дорожнього

**pui*y в с.Подiбна, Манъкiвького району, ЧеркаськоТ областi,

2, Оприлюдя}lти детацьнлrй пJIаý територii , обмеженоТ автошЛяхо]t{ КиТв -
Одеса та вулицею Черняховського з },1eTolo розмirцення дгзП та об'еюiв

доро}кнього cepBicy в с.подiбна, Манькiвького району, .черкаськот 
облаотi та

вiдlтовiдrrе рiшснlля на офiцi у веб -сайтi ПодiбнянськоТ сiльськоТ ради ,

'.iрiшsнýя пOкIIа

Ё{ 1фф
ln
..Ф1

\ \оь

}ý ];

сiльськийгOлOваЖ ýi'Jf;i п11 [61ц\Ш\ýД \ В,М,Кобзар,}' \2"я)&х ф{,j/jч
\-;r'



ПОШЕflНСЪКЛ СIJIЬСЪКЛ rАДЛ
мАýъкIвсъкого рАйону чЕркАсъкоi rr*ядстr

вiд 07 чýрвIIя 2019 року

рIшЕЕЕя

}lb 29 -5 ллI

Про нtl*ппя соцiплльпоi lополсоztt
Jrсиftrелялt ce,tla зziЙцо поdанuх ?{жв

Зас.гr}rхавши та розпI;IIIуЕши зiulву житýля сsла Гlодiбна гр.Брrпс
Jftодмипи Володlамирiвшл, Бiлоi Натадii Пrгрiвl*ц Скшозуб Hilfil
Ояександрiвrпъ Вовчеrжо Олександрi [ванiвни про наданнf с+цiалъноi
допомоги за cTilHoM здOровDя, iH, згiдно предI}явленIФ{ докумеrrгiв,
вiдловiдно до гryЕIfгу lЗ частrдrк 1 статгi 42 Зшсону Украiшr <<Про мiсцеве
сilмоврядуванЕя в YKpaiHi>, gгатгi 78 Бюдэrсgгного Кодексу Уrсраftщ
giJbcbKa рада

ВиРIшиЛА:

1 "Надrги rр.Бреrк Людмиrri Володrлr,rирiвнi, ;r*шеьцi с,Подiбна соцiшrъну
допомогу у cyмi 1000 грЕ ýа лiкувш*rя,
2.Надати гр.Бiлiй Натагlii Пrгрiвнi, жr.rгелъф с"Подiбна соцiапьну допомогу
у cyMi 1000 грЕ на лiвуваrшя.
3. Надати rр.Скалозуб HiHi Олексшцрiвнi, эrrrrгельцi с.Подiбна соцiаяъlry
доýомсгу у cyMi 3000 грн Еа лirqуваrrж.
;l Llл-л-,. * Dл_-о,_,л А-о.,л-..-лi r_o,,i_,,i q,,т'-Аrr,.i л Тlл-i6rr- ллr,r'оп fп,'i.r. l(ll4(4Д.?r l y.lJrrЛr'1v-E!r\t tJJlUЛ\rJЦГrЛРr i.E)(lrtllrГrr. ..n_rtll/Jl-I)Цl r/.r ruЛrrrrrg r/w.{l(|JrФГrJ

допомоry у ýyмi 1000 грн
5..Контроль за пsкJIасти на поgгiйсrу комiсiю сiлъськоi

ради з IжTaHb та фiнансiв.

сiльськuil еолова В.М.Кобзар

ý



полБнlшськА CIJIЬCЬKA рмА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi ОБJIАСТI

рIшЕння

вiд., 07_"червня 2аýроку N, !!rЦi

Про проtрu|lу забезпечення mextoeeHHoi
mа поrrсеаrсноl безпека нп шерuпорii
Еоliбнянськоt сiльськоi pada но 2а$ -
202{) рокu

Вi:цlовiдно д0 гryшffу lб частlдрl першоi cTaTTi 4З Закону Укрш'l*т
<<Про мiсцеве сt}моврядрrlнIlя в YKpairri>, rгатгi 19 Кодексу цлшi.iьного
захисту Украiни сiлъсъка рада вирilшшrа:

l. Затвердити fiрограlлу забезпеченIlя техногеннOi та пожежноi безпеки
на TepиTOpiI Подiбrrянськоi сiльськоi рад,{ на 2019 -2а20 роки далi ГIрогра]*rа

(додасгъся),
2. Рекомендувати сi-гьсъкй радi ýри угочнеrпri бюдркету на 2019 piK та

формуваl*нi на 2020 piK передбачr.rгн кошти на фiнансуваI*{я Програми.
3. KoHTpo.1b за BиKoHaHIulM рiшенrrя покпастЕ на постiйrrу комiсiю

сiльсъкоi рад{ з пЕтань IшаЕувtlння бюджету i фiнансiв.

сiльсъшшi В.М.Кобзар

€sossr9
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ПОДБНЯЕСЬКА СIЛЬСЪКЛ РАДА
млнькIвського рлЙону чЕркАськоi оБлАстI

вц 07 черввня 2019 року

рIшЕння

Np 29€MI

Про вrrдiлсrrня дiтям,
якi позбашlенi батькiвського шiкгцrваппя
т* перебув8ють пiд опiкою,
rцrгiвкп в дrrтячшй
оздоровчшй заклад << flивокраfur

На вr.п<онаrпrя сiлъськоi кOмIшексноi програ*rи кТурбота> на 20Iб_ 2а20
роки, згiдно cTaTTi 26 Закону Украftи кПро мiсцеве самоврядуваннrI в
УrсраlнЬ, розглянрши заuIву опit{Fна дiтей , якi позбавденi бськЬсъкого
пiшryваrшя та перебрають пiд опiкою , сЬська F4да

вирiшшла:

1. Видiлrrшr 2 путiвrси дiтям, шсi позбавленi бgгькiвсъкого пiкгrувашrя
та перебрають гriд опiкою :

- Горлiсrжо Мшайlry ffмrrгровичу
- Нiколаевсъкому Свгенiю Васr.rrьовиту
дJIя оздорOвлекнrl в мгячому оздоровчому закJIадi к ffивокраfu .

2. Контролъ за виконаЕнlIм
сlлъськоl ради з

рiшен:rя покIасти на постiйrту комiсiю
бюдкегу i фiнансiв ,

сiльський В.М.Кобзар
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