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ПОРЯДОК ýýННИИ :

Про внссення змiн до рiшеl*lя сiлъськоi ради вй 21" 12.2018 }l} 27-2MI
<< ITpo сiльсъкий бюдясет на 2019piK>
Про наджrrя згоди на добровiлъrrе об'еднанrrя теркгорiЕlJьнID( црOмад
та депеryвання цродставника до спiльноi робочоl груп}r

Про надш*rя пpeMir сiльсъкому головi у груднi 2019року

Про гшшr роботи сЬськоi ради на 1-е пiврiччя 2020року

Про прr.гrиненнrt права KopиcTyвilкilI земеJьною дiляtжою

Про затвýрдк*ння технiчноi докумеlrгшdi iз зёмJIеуýтрою щOдо
вýтановýеЕIЕя меж зýмелъню( дiлянок в HaTypi {на мiсцевостi) для
передачi у приватну власrrigть

про нqда:*lя дозволу на рOзробку гrроектiв землеустрOю щодо
вi.щgдешIя земеJьнIФ( дiлянок з метою передачi у власнiстъ

Про надшrrя дозволу на рOзробку технiчноi докумеЕтацiТ iз
землеустрою щод0 вOтЕlновлення меж зсме.гьноi дiлянки в HaTypi з
метOю держitвноi peccTpmrri гrрава власностi
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ПОДБНЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОI ОБЛАСТI

рIшЕння

вiд 02. t2.20|9 року J\ъ 32-1lчII

Про впесення змiн до рiшення сiльськоТ Ради вiд 2|.|2.2018 р. ЛЪ27-2ДlII
,.<про сiльський бюджет Подiбнянськот сiльськоi рuд" Манькiвського
району на 2019 рiю>

Вiдповiдно до пункту 2З частини 1 cTaTTi 26 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi> та статтей 72,]8 Бюджетного кодексу Украiни,
Подiбнянська сiльська рада вирiшила:

Внести змiни до рiшення сiльськоТ ради
сiльський бюджет Подiбнянсъкоi сiльськоi
2019 piK>>, (далi - рiшення), (зi змiнами):

1. Пункти 2, 4 рiшення викласти у новiй редакцii.( 2. Затвердити бюджетнi призначення головному розпоряднику
сiльського бюджету на 20l9 pik У розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за
бюджетними 

'трограмами 
згiдно з додатком З до цього рiшення.>

(( 4. Затвердити розподiл витрат сiльського бюджеry на реалiзацiю
регiональних програм в cyMi 226202 гривень, згiдно з додатком б до цього
рiшення.>>

2. !одатки Nч 3, б викласти в новiй редакцii, що додаються.з. Контроль за виконання цього рiшення покласти на Железнякову н.м. -
голову постiйноi koMiciT з питань планування бюджету i фiнансiв Подiбнянськоi
сiльськоi ради .

сiльський гол В.М. Кобзар

вiд 21.|2.2018р. JФ27-2lУП кПро
ради Манькiвського району на

ч\lB
,ф



ilодiБнянськА сUьсъкА рАдА
мАьктвського рАЁiо}|у чЕркАськоi оБлАстI

рlшЕння jф з2_?jу1l

вiд 02 гр}цня 2019 року

Пр* нааання згоди на лобровiльне
об' сднання територiальноi громави та
делегування представника до спiльно[
рбочоi грyЕи

Вiдповiдно до частини ? cTaTTi б Закону Украiни uПра лобравiльне об'€днання
територiальЕих громадD, розглянувши пропозичiю }i[aHbKiBcbKoi селрlщноi ради щодо
об'сднання терлrторiьтьних громад те врахФв\.tочи рез!.jтьтатý гро}rадськrrх *бговореllь
пici пропозлrцii" сiльська рала

Е и Р IШИлА:

}. Датн згодч lla добрtэвiлъне Фб'сдýfiнЕq тертrторiальЕl4х грол,{ад ?ъ{анькiвсък*i сс-аншшсi

раллr {смт MaHbKiBKa, с.Жолlаькове}, BiKTopiBcbKoT сiльськоi раян (с.По*яннrtк),

ýзензелiвськоТ сiльськоi pa*tr (с.flзензелiвка), ýобрянськоi сi;:ъськоi ракн {с.Добраi,
Кишенецькоi сiльськоi ралrr {с,Кlrшенцii. Крlrвечькоi сiдьськоi рали {с,Кривешь. с.Рlакаi.
Молодеrъкоi сiльськоi рааи iс.Молодеrьке}. Нестерiвскъоi сiльськоi рали {с.Нестерiзка},
ПаланоцькоТ сiльськоi ралч i с,Паланочкаi. Подiбняноькоi сiльеькоi Е|ад}t {'е.ПOдiбнаi,
ýопiвськоi сiльоькоi ради (с.Попiвка, с.Фiлiцiя, с.Зеленrrй Гаri), Потаськоi сiльськоТ рави
{с.Поташ). Рогiвськоi сiльськоi ради (с,Роги), XapKiBcbKoi сiльськоi ради (c.XapKiBKa,
с.Мала MaHbKiBKa) Манькiвського району, Черкаськоi областi у Манькiвсъьт селищну
об'сднану територiальну громадч з визначенням алмiнiстративного центр\,у смт
MaHbKiBKa.

2, Делег!ъати до скJIадч спiльноТ робочоi грчпи з пiдготовки проектiв рlшень щодо
яобровiльногс об' сднання територi а-чъних гроjltад. :

- Кобзаря Валерiя Михайловича - сiльського голову с.Подiбна;
- Т[Iевченко Ларису МиколаlЪну - сеh?етаря Полiбнянсъкоi сjльськоТ рад1{;
- Дrлкiну JIюдмиiry Подiбrrянськоi сiльськоi рали.

сiльський В.М.Кобз*р



подБнlшськА CIJьCЬKA рАдА
МАНЬКIВСЬКОГО РДЙОНУ IEPKACbKOI ОБЛАСТI

рпtIF,ння

вiд 02 грущя 2019 року ýh з2_ зNll
Про надаrшя npeMii сiльському
головi у груднi 2аý року

Згiдrlо п. 5 ч. 1 ст.26 Зак*ну YKpair*a <ГIро мiсцеве *амfiврядуýffIýý 8

УкраiЫ>, статей 2l,Z2 Засону Yxryaiiм <<Гlpo с.щлrсб_ч в оlplтrнtr( мiсцевоIт
сltмсврщувжýяr{r>lгккЕý{OвиКабiниуМiнiстрiв Украirивiд 09.0З.70аб }{Ь 268
<Про уflор{дryванЕя gIрукгури та р{ов sIIпати rцацi цращiвнl*сiв апарату
оргатliв виконtlвчоi влади, органiв ýрOкуратури, сулiв та iшшрil{ органiв>,
гlостанови Кабiнету MiнicTpb УкраiТи ýs 35З <<Гlpo BHeýcHlя змЬ до Еоста_
нови Кабiнgту Мiнiсгрiв Украfни вiд 9берсзня 2006p.J.lý 268 та BIrlHJIHrrя

тi}киюц щ0 втратиJIи чrшнigгь, деfкI;D( постанов Кабiнrгу MiHicTpiB
YKpairпl>, яка прlйrита 24.a5.2al7, додатlry 48 до псстзtllови Кабiнету

Miнirqpiв Уrсраirла вiд 13.12.|999 ýе2288 <dIро впорядryваннrI умов оIulr}ти
працi працiвtпжiв апарату оргшriв вrдсонаgчоi влад{, мiсцевоrо саеrýвряд/вчlшffI
та ix виконttвчlu( органЪ, органЪ црокураrурptr судЬ та iкшD( органiв>, Пuр"д-
ку об.мсле}*{я стах{у державноi службщ зtrгвердкýного пogTaнoвor* Кабiнегу
MiBicTpiB Украiiша вiд 03.05.1994 ýg 283, Еостtlнови К*6мvrу MiBicTpiB Украiлм
Вiд 09.12,20|5 ffgl0lЗ <ГIро уýорядкуванюI ýтрyлстури заробiтноi плжя, особ-
шавоgтi цроведення iндекспrii та внесенЕя змiн дФ деяки}{ нормЁтивн&t

цравовю( aKTiB>, cilbcbKa рада
ВИРIШIIJЬ:

l.Надrпа ci_TbcbKoMy головi Кобзарю Валryiю }4!Ф{йловичу гlремiю у р8мФ
одrого гrосqдsвогo окJIаду та rryемiю ло гryфесiftrоrо gвяtа у розмiрi одIого
IIоGадOвого oкjlary у груд{i мiсяlц 2019року ,

2, ВgrанОвиrи сi.lьському головi надбавку за виксЕjIння особшшо BaжrrraBoi

РОбСrги у Tpyшi мiсяцi 20t9poKy у розмiрi 50 вiдсоткiв вiд посадOвог0 окII4цJд з
ур;ж}ъак#iм за ýислугу psкiв,

3" Коrrгролъ за
IжаяувеЕrI{rI

на пocTii,tнy KoMiciro з IIитань

фiнансiв
В.М.Кобзарr/ ý

;й
сiлъсъкtуiа



ПОДБFU{НСЬКА CIJЪCЬKA РАДА
мАнькIвського рАйону чЕркАсъкоТ оБлАстt

рIшЕння

siд 02. |z.Zaý Ns 32 -4 лrII

Про rr,тан роботи сiлъсъкоi ради на
l -е пiврiччя 2а2а року

вiдповiдно до ry,нкту 7 частини I статгi 26 закону украiни
кпро мiсцеве самоврядування в ykpaтHip, сiлъська рада

ВИРIШИЛА:

t. Затверди.ги плаЕ роботлt сiльсъкоi радр1 на 1-е шiврiччЯ 2*2О рок_Y

{лолаtтъся}.

z, Itонтроль за виконаIlням рiшення сiльсъкоi ради покjlасти на постiйнi

KoMicii сiльськоТ ради,

сiлъсъкий В.М. Кобзар



Додаток
ло рiшення сiльськоТ рали
вiд 02.12.2О19 ýs 3?-4lVU

плАн
роботи сiльсъкоi радrr на 1-е пiврiччя 2*20 рок1,

l. Розглянчти на сесii сiльськоi ради :

БЕрЕзЕнь
1"Про звiт по вяк+l*аЕ+lю сiльськогс бюхжетз. за 2019 piK
2,Гtро звiт по вIlконааню прOграми соцiа-цьного та еконоirliчяого розвитку села за 20l9p.
З. 1}ро надання соцiальноi дýпомоги yчаснFtкам аварii на ЧАЕС

чЕрвЕнь
l, Про звiт по BHKoHaHfito сiдьського бюажеry за I кварта.r 2020 poK,v
2 Про сздоровлеяня дiтей влiтк1,2019рску

Э. ýдготовка i проведення заоiдань постiлiннх колаiсiй сiльськ-оi ради.
i, Розгляд п}lтань згiдно п-гlанiв Тх роботн"

З. Овганiзацiйнi пlrтання :

- Еадання Допомоги головам постiйних комiсiй сiльськоi ради в формраннi сiльського
бЮлжеry та црСведеннi засiдань KoMicii з lrитань планyвання бюджету. фiнансiв .

_ участъ у проведffннi днiв районноt ради i згiдно графiка};
- УЧаСТЬ У пiдгОтовui та проведеннi пiклувачьних рад на базi дошкiльног0 закладу;
- ЗУстрiч iз керiвниками районних полiтичнrrх партiй i громалських органiзашiй,

4, Кqцтвqдъ за вrщqщqццццt:

дат:
* Рiздао Xp*tcToBe
- ýень Соборнсстi Украiни

- мiхtнаролннй день па**'ятi жертв Голокостy
- ýень вшвllysання уч&снЕкi'в бойових дiрi на
територii iншrrх держав

- день Героiв i{ебесноi CoTHi
- Мiх<яародяий денъ пр* жiнок i ьяrру
* Рiчниця вiд дня народження Т,Г.Шевченка
* День землевпорядника
* День Чорноблътьськоl трагедii

- ýень памЪтi та примирення, присвяченнй жертвам
у ýругiй Свiтовiй BiiTHi

- День Перемоги над нацизмом у ýруriй Свiтовiй вiйнi
- дснь MaTepi
- день вишиванки
- Мiжнародний день захисту дiтей

- 07 сiчня 20?0 рок_у"
- Э2 сiчня 20?0 року:
* ?7 сiчня 2С2Oроку.

- 15;:ю*lого З020 por*Ti

- 20 лют*го ?0ЭOроку;
- 8 берзня 2i}20 рOýу;
- 9 березня 2020року.
- 1l березня 2020 рок_l-.
* 2б квiтня 2020 року;

- 8 травня 2020 рокч:- 9 травня 2020рок1;
- 12 травня 2020року:
- 16 травня2020року;
_ 1 червня 2020 року;

- З8 ч*рвня 2020рку,

Л,М.I]Jевченко

- Денъ медичного працiвника - 2l червня 2020 polqy;
- Дs}ъ Скофоти i ашануваrпrя пам"rrгi жертв Bifurи в YKpaiHi - 22 червня 2020 року;
* День КонстятуuiТ Уъраi'ни

Сеьретар ci льськоi рали

Ii

ач

\



подБ}жнськА t]Iлъськл рлдА
млнъкIвсъкого рлйону чЕркцсъкоi о5лАстI

рIшЕння

вiд 02 грулвя 2019 року Ns З2- 5 /У11

l tpo врил}lненнrl гrрава корист}лвання
земеjlъною дiлянкою

Розглянувши заяву гр, Крявоше€нко Катерини Петрiвни, гrро приýинен}tя
ýраýа корист}tsаннý зе}.{елъноrо дiлянкою. згiдно ст. i?- 141 ЗемелънOго кодексу
Уъзаiни ., ст. 26 Зак*нlr Украiюr .,Про мiсцеве самовряд}ъання в YKpaiHi",
сiльсъка рада

Ви РI1lIИЛА :

1.I1рнплrнrги прaво користування земельною дiлянкою, яка була надана

д,Еrя 8едення особr+стого селянсъкого госЕодарства :

ýs
,/п

Прiзвище, iм'"я, по
батьковi зtжвt{ика

Мiсце ЕрживанIrrt
заявника

Пдоща
земсльноi
дiлянки,

га

Мiсцезнахоýдtеrrня
зsмельноi дiлянкlr.

1 Крнвошеснко
катершrа Петрiвна

C.HecTepiBKa 0.61 В.ýр.Шевченкiв

2.Ввести земе.tlьнi дi.пяrжи дс земсдь запасу Подiбняgськоi сiлъськOi рад{.

3.Спецiалigту 2 категорii! земпевпорядiliку сiльсъкоi р4ди вl{ести
вйповiдяi змi}*{ до земеJьн0 - облiковюr документiв,

4, Коlrгроль за BиKoHtlHI#tM рiшсння rокJIасти на постiftту комiсiю сшьсъкоТ

Р&ди з ш,{тань царства i рацiона"iьного црцродокориЁтуsаж{я,

сiдъсъкий В. М. Кобзар

tА
lФэ

Ф
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ПОДБНJlНСЪКА СlЛЪСЪКА РАДА
мАнъкIвсъкого рАйону чЕркАсъкоi оБлАстl

ЁlшЕлtня

вЬ 0Э грудня 2019poKy ]фЗ? -6lУil

Г[р затвердження технiчнсli лок_чмент,ашiТ

Iэ .leMlteycr раю щQло tsс,iанФвJlення

il{*ж земельних дiлянOк в HaTtpi (. на *tiецевоетi)

для тlередечi у rTpr,lBaTHy влаенiсть

Згiдно ст,.Зб Закоr*у YкpaiHlr <rПро мiсцеве аамоврядування в УъраiЪi>" ст. 1? . 81, 1 l 8.

tз1. lэ],}1ерехiлнлrх пФлФжень Зе*тsльного кодекsу УкреТн;л , Закону УкраТня..Пр*
]jемлеустрiri" . Закону YKpaiHH <<Про ýержавннрf земедьний каластр> та порядку ведеt{t{ý

ýеркавного земельного кадастр},, затверд}кеногФ постановOю K}dY. розглянувIriн 3аýý}, гр.

БехксLт BclцerrTиHlr ол*ксiiвнн прФ затверлження технiчноi доку*rентацii Iз землеустрOю щодё

*стilнФвлення меЖ земельниХ дlrяЕоК в HaTypi { на мiечевостi} для бlаiвннrггва i
обс:tугrlвуван1,1я жилогп булннку, госпt]ларськнх буцiвель i спtlрvl та цJIя ведення осtlб+lстого

селянського господарства i перелачi у приватну власнiсть. ci;lbcbKa рала
ВиРIШИЛА:

l. Затверлrrвr техяiчну дскументацiю iз землеустрою щод0 вgтаЕовлýяЕя меж земеJънюt

дiлянок в Harypi ( на мiсчевостi) факплчнЁм розмiром:

Z. Гtереяати безоплатно у приватну власнiсть земельнi дiлянюл факrкчною площею

гр" Бехка"гr В. О. згiдно гt.l цьог0 рiшснrrя.
З, Спецiалiсту ? !i;землевпсряднику сiлъськоi ради внеýж вiдповiднi змiнв до

4. ýФкII&стл, на поотiЁну комiсiю сiльськоi ради з

lrЁ t {ttslt

а} для Ьyдlвнкцf] дlЕель iBar t 1rý JttturUI

ýs
зjп

ýрiзваше,iм'"я
по батькевi

Мiсце
fiрФ}ýЕваЕ}ýI

Фаiсlгична пJI$Iца

зем-дiл. га i кадастровнЁт
нOь{ер

мiсцезнахед
жeHHll
земеяьноi,
дiлянк*r

Г)бме-
ження
сервiт,ът

1, Еехкал
валентрrна
олексiiвна

С.ГIодiбн*
В,Шкiтьна"21

0,?500
71?З l 86501 :01 :001 :{]267

С.Подiбна
В.Шкiльна"21

а}ддя ведення особястого сýлrшського змlром

зф
зlп

Прiзвище,iм'ъ
по батъковi

Мiсце
пржЕвання

Фактична плаща
зем.дiл. га i кадастровнЁr
fiомер

мiсцезнаход
женrU{
земельноi
дiлянки

обме-
ження
cepBiTyT

l, Бехка,п
валентина
ояsксiiвна

С"Подiбна
В.IIIкiльна,21

0,1120
7 1 23 1 86501 :0 1 :00 1 :0268

С,Гl*дiбна
В.Шкiлъна

сiльськнй

нФг* fiр}фодокOрист}ваЕrня
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ПОДБНЯНСЬКЛ СШЬСЬКА РАДА
I!&ц{ькIвсъкого рАйону чЕркАськоi оýллстI

рIшЕння
-:- лл! aлrrtýll\ vL r рулflrr Lv La PUrtу

lfл ,ra F, лг,,JlaY JZ- I lJ LL

Про надш*lя дозволу Еа рOзробку гrроекriв
землýустрою щодо вiдведеrпrя земельнIФ(
дiлянок ( з метою передачi у власнigть )

ЗгiДнО gr.26 Закону Ущаirпа,,ПFо мiсцеве саIrоврядrвання в YrcpaiЫ " ,
сr, |2,79-1, 1l8, 12|}22 Земельного кодýксу YKpaiHla, Закону YKpaii*l,,Пpo
+л.-твлтrл+_irЧ " ?а-_.л_r-. \_/"sл;i,*, llt-I_+_n_ П4ф"!.ло,--9- -л. .nn, .n,-9- ..nJbrvlJrvJvrprfr , J.iJ\UtiJ J i{ijiiiii"i i(iip0 ЛCpiКiiБiilili ЗСiчiСЛЪii?iii КаДаСТР)) Та
поряJку ведеff$I ýержавного земýJьного кадастрь затвердкеflого постalновою
кмУ, розгJIяЕувши зilrlви цромаддЕ , Еро н4д€lння дозволу на розробку
rФоекгiв земпеуgгрою щsдо вiдведення земýJIьнpD( дiлжrок { з мrгою
передачi у власнiсть) , сЬська рада

ВиРIшиЛА:
I. Нqдати Дозвiл на розрýбку проекгiв зýмлеустрою щýдо вiдведенrrя

земедьii}ж дiлянок дjIff Iiередачiу власнigгь з зеidель Ее Еадан}п* у власнiсгь та
корийуВ€lrrнЯ в меж;lХ *епа' на теритОрii Подiбнянськоi сiльськоi радИ дJIя
ведекrlt особlлстог0 GеJиIнськOго госýодарства :

2. ЗОбОВ"жulи громадяý зверЕугися до землевпорядноi органiзацii яка
мае дOзВI"п Еа проведеШ{я 39мпеВпоряднIЖ робrТ з метоЮ виготовлеш{lI цроекгу
зеIt4пеуýтрOю щсдо вiдведенrrя земеJIьItоi дiляtлки.

рiшеr*rя покJIасти на пocTifory KoMicir* сiлъсъкоi
! n 2 ! ! ! rrrrя пъ IJrr гп ц!,!Ii!.! ar Trnlгrlflтil лт\ rD я IJIJ(Iv .ir-ilJvл-v-RvРi'i-vi j Ё*Ltй .

}.fs

п;п
ГIрiзвiще"iм'Ъ по батъковi Мiсце

проживання
OpicHToBa
на trлоща
эем,дiл,

га

мiсцезнаходже}шя
земельно[ дiляlжи

l ýмитриченко Гаяина
IBaHiBHa

Уманський рн
С"Паrrавка
В,-.iайковського,6

о,2о В.Ер,Шевченкiв

2 Стадннк Сергiй Петрович М.Умаrrъ
В"Сергiя Лазо,l5а

0,б1 В.Бр.Шевчснкiв

Сiдъсьюй В.М.Кобзар

J.



гjодiБнfiн.r-^М*о ,*
мАнькlвського рдйону чЕркАськоТ оьлдсгI

вiд 02 грудня 2019 рску N9 32- 8лll

Iipo надання дозвФлу на IJозробку технiчноi

дOкументацi? iэ землеустрою щоде ýgпtновлення

{ вiд.rавлення} меж земельноТдiлянки в HaTypi

{ на мiсцевосгi }

3гiдно в'26 За*сону Украiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHill, cr,.LZ, LLB, LZa,
!21, L22, Перехiдних поло}кень 3емельного кодекЁу Украiни , 3акону УкраТни яГlро
землеустрiйв, 3акону Украiни кПро дер}ка8ну ресстрацirо речсвих пра8 яа нерухоlи€
майно та Тх обтяж8нь}l 3акону УкрзТни с<Про,Щ,ерхtавний земельний кадасrр, та порядку
8gдення ,Щержавного земельного кадаgгру, затвердл{енýг0 посrановою КМУ, розглянуgши
заяву гр., Карачун Галини Василiвни, про надання дOзволy на розробкутехнiчноi
докуменЕlцii iз землеусгрою щодо встанO8лення { вiдновлення} MerK земельноТ

дiлянки в Harypi { на мiсцевосri } з метою передзчiy власносгь , сiльська радд
ВИРlШИЛА:

1. Надати дозвiл на розробкутехнiчноТ документацiТ iз землеусгроý щодо
sстаноsлення ( вiдновлення} меж земельноТ дiлянки в HaTypi { на мiсцевостi } з MeтolCI

передрчi у власносгь з земель не надfiних у власнiсъ т;l корисryвання в межах села| на
територii Подiбнянськоi сiльськоi ради ддя будiвництва i обслуговування жилоrо будинку,
господарських будiвель i споруд:

N9

зlл
Прiзвище, iм'я, по
батьковi

Мiсце
проживання

OpieHToBa
яа
плсща
земельнот
йлянкп

Мiсцезнаходження
земельноТ ýлянхн

L Карачун Галяна
ýасилiвна

С.Подiбна
В.Черняховського,
з

а,14 С.flодiбна
В.Черняхозського,З

2. 3абоз*язати гр.. Карачун Г.В. звернугися да зеr*лёgпорядноТ органiзацiТ, яка ма€
лrrадiл чэ пrtrrадлallJцо 2ЕtirпдrЕtп/lrtолцич nnбiT 2 itErтalrr аиratтrrапarччс тдчцirrrrпi

aEltg,g.,i Lv..vl,..lEt..J

документацiТ.
З. Контроль за

питань сiльського
рiшення покласти на посгiйну Koмiciro сiльськоТ ради з

цiонал ьного п ри родокорисryвання.

сiльський В"М.Кобзар
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