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1 }. Пр* Еадаýrrя с*цiальноI дgгr*м*гý ]кштедям ýеýа згiдý* ý*данIfi{ зrжв



ýодýtянсъкА сшъськА рАдА
и,{ЕькmсъкOгs рАйоЕу lrЕркдсъкоi оЁЕАстI

рlшýЕяя
вjд 24 квiтяя 2018 рсъ_1

Прu звiт по вltконанню сiльського
бюл;кет1, ,за 2U l7piK

jlt ?: -1 iYIl

Заслyхавши звiт по внконанню сi,ть*ького бюджетy за ?В17 piK" врахо*yюllн вЁсýФвок
постiйноi KoMicii з питань пла}rуваняя, бюджету i фir:ансiв сiльсъка рала вiд*riча€, щ0
rr*cT,iйHo гrрФвýдрlться вiдsrоsiл**;l робота rцсдо виконаrt}{я firsдхlетý. п.f,i{€аЕiе}rЕ{ю соцiг-тьно*

ек*rв**яi чнс:i ои,ry*аuiТ в .:ej]i.

З,а з*|*qпй перirз;t д* сi;:ьськогqэ fiюд:,неч- на,tiйш,i* дс;хrэдiв t48i785- г;зг;., iэ н*ах <<i*tlнi

cyбB**llii> з раfltlнногс: ýюдж*,ry* 16З59tгрiз. на уlрr4.?{ання л*tлкtльнlтн закладiв i зак*аяi*
K__TjibTyp1{. Виконання ilJtз*i} lтL} двхЁд*к gт;iн*виýъ 12З"21Ь. fiж*gя;tа*tи Ё{адх*дж*ttь { "

акц*tзяилi податок з решiзацii eyбllcKTa}l}i гаспвдарюва}iýя Ёоздрiбв*i тсrргiвлi лiдак-ltttзнллмi+

"*Bapalrm 
-7225грн,, t5r120 грý.- пл*.тr{ за зе]trлю; сдлtкrlлi падат0к:з фiзичнлrх осiб -

75?4Згрн., сдrlний пL}латок з юридичнi{х осiб - 4i0?0rрн,. едllний податок з сJг
товаровирOбвикiв - 654992rрн. . *рендна Еrат з фiзlrчннх асiб - Зlбlбгрн. rэр*Frдна пjIaTB. з

юFидичЕих осiб - 739З3грн..
Обсяг влтдаткiв загального фоша1,*таttов}iть l645761грн, , що склада€ 94,45С,а до

утФчнеЕýх рiчнлtх бюд;Iсетgи,-. призначень- Видатхи t]рФвfiд}rл}.ся на от]латy *parri з

Ё{ар*хyваr;}ulid}j - 9995?Згрн _ на r:рrrлбання llpoдTKTiB харчysаýЁя - rtЗ4i9iгрн." на *l1лату
l]ФслVг та електрсенергii - 9888rlryH, , прилбаЕilя }leдl{Kal,teHTiB та перев}lяз}-вачьЕих
*raTepia"TiB * 800грн. на нрлlдбанFlrl др0*- 144?4грн,_ Bi{п;raтa ча соцiальнлrй захlтст llас*-цен}iя

- 1Ззrтс.грн,1 на прF{дбання пyTiBKrT }{а сзд$р*влеЕня З0O0грн,
видатки загального фонлу сiльськ*го бюяя<ец подi;tltлися : орган}r rтiсцевого

са*{*врядування - 54?246грн, дsшкiль*li заклади освiти - 5845З*rрr{.,, _установи по га-rr,зi

t<Ky;rbTvpa i мистсцтвgll -22З2{]8грн.. благrrу,стрil:i - 86З99грн.- i:l. субвенцii - l 85З7бгря,
iз пнх яа оздорO}лення дiтей Подiбняноькоi ЗОIý l-1ll стуленiв- tЗ*O{}грн., на розвr{тsк
+ере*тlьоi ос,вiтrа - 7З 14Gгрrr,. яа мi;хгал}.зsву ýрограму <tЗлоров}}я насеjlеаня Манькi*щиннl:
52?*9грн., територiа_тьно}{у центр}, на заробiтну ilлату с*цiа..lьноrq.ч праrtiвнику 4498грн..
зЁбезпс.lення ilожежýоi безвекlт ЗOСOгрн,- ?50грн. на Всб-сайт- на р*йов*ну Ерогра*{ъ

t<турб*та> 26440грн." н& лрогра:l{у мобiлiзачiiлноl пiдгстовкя 1{ifi80грн", ilрограмy F*звитк}-'*

л*роэпньоr iнфраr,трук],ури 8664грн,. 1З74*t}грн, на pe&fOHT ý}lЗ <Ъ.{ааятко>, 75ffOЁгрн. ва

ремонт Булинку кульryри {заку,плено BiKHa" лверii
Станом на fi1.0i,2018 дебiторська та кредlrторська заборгованiсть по зага"тьнOеr\, "га

спецiа*тъноrяу фондах вiдсутяя. Розбiжностеri мiж даними Фtэр* звiтностi, мiж показI{tlка,\l}i

звiткостi нgма€,
Вiдповiдно до г{унктч :З частини 1 cTaTTi 26 Закент У**раiни {týр *licцeB*

саýlоврядува}t}tя в YKpaTHi>" п,rl cTaTTi 78 Бюдн<етного Кодексч Украiнлt. сiльська рада
ВиРIШИЛА:

!, Затзерлrтти зsiт no вllкоFtанню сiльеьког* 5юдэкsзу за Зi}l7рiк,
rl* д*}iодах загальFl$г{} фонду 16457бiгря." гtо вЁдатках 167З269грн,

* cyb*i 4ti5]{} лтff. 
" 
Е$ аt!датк*ý -506Згря

Karricirc сiльськоi ради з п}iTatlb

riltаr.гrуlr.''tlл-}l, .rr.rл4,т, 
{r.,I.Ёчr.I}1a8ryrT = 

j 
" 

j 
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],,r,,.,,---;,,},r*,ifil

i'tЬ-_ хý

- пsJ _f0sодах спецiатьного
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ПОДIБНЯНСЪКА СIЛЪСЪКА РАДА
МАНЪКIВСЪКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЪКОi ОБЛАСТI

Рiшення

24 квiтня 2018 року N22_2/yI I

Про внесення змiн до рiшення
сiльськоi ради
вiд 2|.12. 20 1 7 JS2 1 -zNI|

,,Про сiльський бюджет на 2018piK"

Згiдно п. 23 ч.1 ст.26 Закону Украiни ,,Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi" таст,72,78

Бюджетного кодексу Украiни сiльська рада вирiшила:

1. внести змiни до рiшення сiльськоi рали вiд вiд вiд 21 ,|2,20]17 J\ъ21_2лlII

,,Про сiльський бюджет на 2018 piK",

1.1.Пункт 1 викласти у новiй релакчii:

,,1. Визначити на 2018piK
- дохОди сiльськогО бюджетУ у clMi 1688,500тис,грн,, в тому числ1 доходи

загального фонду сiльського бюджету iо+Ь,gооr"с. грн,, дохоли спецiального фонду

сiльського бюджету з9,600тис. ,р"., з.lд"о з додатком Ng1 цього рiшення;

.ВиДаткисiльськогобюДжеТУУсlмi1873,148тис.грн.'ВТоМУчислiВиДаТки
загаJIьного фонду сiльського б.д*"rу 

"tВiЗ,SЦВ тис,грн,, видатки спецiального фонду

сiльського бюджету 49,600тис, грн,

- дефiцит .in"""*o,o бюджету по загальному фонду визначити в сум1

|.74,648тис.грн., * р*у"о* вiлъного ._"йпу коштiв станом на 01.01.2018; спецiальному

фонду-10,0тис.грн.(у тому числi б.дж., розвитку) за рах}т{ок перелачi коштiв iз

загального фонду до .rr.й-ьного фонду (бюджет розвитку) згiдно з додатком 2 до цього

рlшення.
профiчит сiльського бюджету

рахунок передачi коштiв iз загального

згiдно з додатком 2

1.2 . Пункт 2 викласти в новiй редакцii:

о,2. Затвердити бюдrкетнi призначення головним розпорядникам коштiв

сiльсъкого оод*ф на 2018piK у розрiЪi "iдпоli4аJlьних 
виконавцiв за бюджетними

програмаМи, у томУ числi rо .u.-""Ъrу бо"лч 182З,548 тис,грн, та спецiальному фонду

+Ь,ьооr".. грн. згiлнО з додатком Ns3 до цього рiшення",

по загаJIьному фонду визначити у cyMi 10,000грн,за

фонЛУ до .r,Ьцi*ьного фонду (бюджету розвитку)



1.3 . Пlтrкт 4 викласти в новiй редакцii:

<4. Затвердити на 20t8 piK мiжбюдrкетнi трансферти у cyмi 175,233тис,грн,

згiдно з додатком Ng 4 до цього рiшення,
1.4. Пункт б викласти у новiй релакчii:_

n С. Зur".рд"r" на ZOi В piK перелiк об>ектiв,якi булуть фiнансуватись за

рахуноК коштiв бюджету розвитку " 
,yплi 10,000 т]4:,:рн, згiдно з додатком 5> ,

1.5.ВЗВ)яЗкУЗВиЩе""*пuд.""МIIУнкТ6-12вважатип',7-ТЗ.
1. 6. Пункт 7 викласти у новiй редакцii:

,,7. Затвердити в складi видаткiв сiльського бюджеry кошти на реалiзачiю

мiсцевих(регiональних)прогрu*У.У'i208,549тис.Грн.згiДноЗДоДаткомNsбдоцього
рiшення".

Ради

В.М.Кобзарсiльський

(Железнякова Н.М.).



ПОДtБЕЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
MAHbKIBCbKoTo rдйону чЕркАськоi оБлАстI

рIшЕЕяя
вiд 24 KBiTrж 2018 рску

Про звiт IIо викоЕанню сi.lьського
бюддеry за 1 rcBapTa-Tl2018 року

jъ 22 fi /vII

Засщпсавши звiт гIо виконанню сiлъсъкого бюдкету за I квартал 2018

року, вр€lховуючи висновOк поgrifurоi KoMicii з ЕЕтань IшануванЕя, бюджrгу i
фiнансiв сiлъсъка F4да вiдмiчаq що lrocTiftro цроводитъся вiдповiдна робота
щOдо ýиконлlння бюдкgгу, покращенt*о соцi{lJlъно-економiчноi сrrгуацii в седi.

За звiтшй псрiод до оiльсъкого бюдкету н4дiftяло доходiв 388466 грЕ,,
iз tll;fii кiншi субвснцii;* з paй*rirroTo бюддету 41764грн. ýа уlриманЕя
дошкЬшшс закладiв i закладiв кудътури. Вr.*tонаr*rя гшаЕу по доход€lх
ýтrшоаитъ IЗ8,1%. ffжерелmrи надхоýкень € : акцизней податок з реагliзацii
суб>ектапrи господарювtlннrl розлрiбноi торгiвлi пiдакlцазними товарtlми
2656грн, t|7З,9а/ф; единий податок з фiзшчr*ж осiб - 15492грн. {.78,4*/с1,

сд**тй податок з юридегrжпr осiб- 187З2рн. {96,4%}; сдшшй шодЁtток з clT
товарýвЕ{робнrдсiв - l46З68грн.(19З%i; земельrий пOдЁtток з фiзичrтлпс осiб -
517грн.; ffрендна Iшата з фiзиши:< о*iG -2?404грн.(79,8%); opelцýa Iшата з
юридиsшФ( осiб - 122658грн.; держмито -3ZZrря.

Обсяг видагкiв загЁt;tьяого фонду стаýовить 378476грн. Видатки
шроýодиJIися на оIшату прачi -2Z5133{pH , нарitхуýаш{я яа заробiтну гIJrету -
522Зlгрн.} на придбання продуктiв харчувitння l l9З4грн., Еа оlrлffry пФслуг
зв}язку 87Згрн, елекц)оенерrii З1070грн.
Видатки загаJIъного фонд_ч сЬсъкого бюджету подiлилися : органи мiсцевого
ffilмOврядуваннrr * 1419бIгрн, дошкiлънi захлада освiти - ll822lгрЕ. ,

бiблiотека - l6901pH. , буд*rок rультури -?9В4З{рн., благоустрiй-l6555грн.,
iH. субвенцii - 51875грн.,

CTmroM на 01.04.201К дебiторська заборгованigтъ по загапьному т&
спефаlrъному фондах вiдсугня. Розбiжностей мiж дашrми форм звiтностi, Mfu
покtýникалци звiт:rостi немае, Вiдгlовiдно до rrуrfirrу 2З частини l cTaTTi 2б
Закону Украiни кПро мiсцсве сi}моврядування в УкраiнЬ, п.4 статгi 78
Бюджетного Кодексу Украйц ci-lbcbKa рще

ВиРIшилА:
l. Зжвердrа:ги звiт rю виконtlнню сiлъського бюдкgту за l KBapTitJI 2018року:
- по дохOдах загшlълrqгqфо_rrду З78476трн., по видатках 259Z63rpH.

IpH. , IIо видажах -525бгрн.
на постifшу комigiю сiльсъкоi peýr.l

в cyMi

В.М.К*бзар

- ý0 дOходах
2. КокгроJБ за
з IТllТaнb



гJ*лý}жýськА сшьсъкл PAJLA
ý&&нькlвськогг} l,дiqону чЕрклсък*t tf Б;,lАстt

рIшЕння Jф Z2-4ly11

siд 24 кsiтня 2*t8 року

Про звiт гlо виконаIl}1ю fiрограми економiчнOг,о

та ссцiального розвиткy села за 2fi t 7 pik

Реаqiзацiя завданъ, визЕаченrж Програмою екон**riчЕ{}го i с*цiаilъного

розв*1тку cena 3а 2*17 piK дозвсJI}LIа закрiпr*ти ДОсfiгнУтi п*зlатнвнi тенденцiТ-

слр}rяда покращенню розвr.tтку установ, срганiзшriй . Тх фiкансового стану,

забезпечення напt}внення сiлъськог* бюлжету,
[{а Tepr*T*piТ ссла функиi*ауютъ * фер**ерськ*rч гOсýOдарств,

загаi].-IънОосвiтня школа 1-111 ступенiв. дошкiльна установа, ФАП, Будl.tн*к

K}TbTyp}r, бiблiотека fiоштове вiддiпенЁж зв'язкч. торгiвелъно-розвrl}каitь}iltil

n nrrrn**" <<Гостинrтttlt лвiрi>, 4 тпргiве_ilьfiих тоIIвк. олiйня. м.,тlин_ аlтгеýа

сФг вlжорнстовуютъ 
'225rа 

земепъ запасу та сренду}отЬ 694 земельнi

частý1{ (паi}" за якi ix власrтики одержtýt{ до 4.5%, На умовах орещ}r Еада}rс

268га земель резервноrо фонду. Водш*й фонд ilлощею 29rc ýIrкýрист*в,Y€тъ*я

товнiстю, € два водоймиша загzжьýого користt_Yван}lJI.

Вагомрrf,т Енесок у соцlахъно-економrчrrrтЕ1 розвr,ш*к *еда gЕФg}iть

Цl*вчеяк* B.i-l, За й.о фiнаl*ссlв*i хiлтрлrнхлt ýу*о Bt{K{}HaHt] одiЕ{ iз

rяа*tiчених гlуннтi* пpO{J]aMpI сgиiапьЕO-еiiо}{омiчногсr розвt{ткY. а са]l{е:

*ргаяiз*вано д*б}.,дOву iгр*з*i кiмявти }, днЗ <<iъ{жятк*>э та rIрss€.теýо

rlcT*TB:+эB1.1ti *gЕJФЕ,Г п*r-эл,тi*tехвq. Р+зrr*чавсЯ Fе}.,18цТ б;lдlrяч1,' :{у"i:ът}т!{:
;'-;;l i"c р.... r--,;*lii,

запriненi Bci BiKHa на гl,тасткковi, за*riнен* вхrднi aBepi. ПocTiiti**

пояовлюеться вудиЧне освiтлення, д*бав-:lяютъся H*Bi едектрOточкЕ" €:

с11*нсоро* у ,rро"Ъденнi вt{значнr{х дат, сiяьсъких та pai-tcHнEx зrLчOдiв.

КЬрiвниr сФГ <rII_{еариГл Kpail> Касяшчук lBaH ý{рt-хаfл;rовr+ч rдомi*;яrц

:iagynoByc а{я ДНЗ кМа,lятко> скрапленr,rй Гfr, допомагас у peMoHTH}Lx

р*б*тах.
в днз кfuIжятко;> rлачiчуfтъся 3l дятлrrlа у ЗОЕi 1-цi стvпенiВ 85_vчнiв-

За *cTaHHix декLqъка poKiB лемографiчна сltтуачiя стабi-тъна, Ло 1 ьтасу
_i,,,,,л l i ,,,,.;* Ll 4!1^1|l:!лa{l 6. Ti-,r"iiIШ,iU i j i';iii;. i icifv+r,tuлU!/r v лlrvt\,

В чентрi за:лнятостi на обяiкч 2о17 рок_y перебувапО 8 ГРОТчrаДЯrr"

СiльськОю радоЮ зilкilючен}.fЁr яог*вiр на 2 осiб дýя взяття ix на громаясъкi

роботи хо викOшуваЕrlю бур'янiв. прибиранню кладсвЕща та цеýlру села

в1.1коЕанню обов' язкiв соцiа_ltьногс працiвника,



a
За данпй ýерrод бул* *ф*рпtлено сl.f,сl*лri irtатсlз*безпеченим сiля>iям-

ýд}:1нс}ки*t эрв*тарiýýм ,га iнHr:lъr гр*ý,lадяна*i. ýT;r* нареý*вана субслцiя на
еjlеrтрOен*рriю, прлrр*дннй газ та 11i}рж*вана гtrтiвка на др8ва

Закяадлt с*цi ать ноТ с ф ери т кФ}rfi декто BaHi *а*цiа,:iстЁLь{}t,
liт.ry.тrттrр raг,rri-,rрrrrr<r т, тrilто-rдr*.т тлtl* a T_rQ Tr,r-.l.rTjr-a jэ {J rl..ттrдтт. ттЕятlr ?* {ra,.эUlrr r jaY..iirri 

J !. rr*, r\v,tl.r}r.i i-J _, , т ;rirцD, ralr*r j _Jg J}tъv

проводшть ciлbcbкa рада. Замiнено *jlектролампочк!l на s нергOзбер iгаючi.
В бюдiкетЕих установа.\ заборгованiстъ ш* зарсбiтнiй bTaTi вiдсlт,ня.

Зар*бiтна il-ilата зiljltiша€тъся в ý{f,жах *ередýъомiсячноt.
Керуючlлсъ ry.22 ч..l ст.26 Закоrrл УкраТни <Про л*i*цеве ýаL{овряд}ъанt{jI ý

YKpaiHi>, сlльсьýа рада
Вi{РlшиЛА:

1. Затверлитr.t звiт по виконаняю fiрограýrЕ соцiатъно-економiчного
!1ft.}T}Ti,T.Ir!. frёiтa ?а 1Гl 1 ?t*ir
iJuJrltrlal v*Jig Jц e\J r J lrrlъ

2. PeKoMeж_yBaTI.r K*piBHltKaM установ. органiзацiй села ýе доrýi*катк
заборгоЕаностi по gпjlaTi податкi* до сiлъського бюджету, подLrrъшого

розш}Ф ення,га створен Ея нOвиJi робоч}il( tul i gltb.

З. Спецiжiсту-зеil{левпоряднi{ку сiлъськоi Fад*r If,yKaHoBiЁ Г.М. BecTIt
кsýтроль шодý пере_чкладанflя яоговорiв оренди зе]\.fеj]ъ

tтес*lьсък*гt}сп*дарськOго }т}lзначеýж1 l,a ýр*вOдитI1 aKT}l звiркr,l з
rLIaTHl,{KaM}l rцодо недоrrущен}lя заборгованостi ш* д&Еожy B!ýty податкJ-"

4. Забезпечнти сво€часне дQтрI.t:llання рtlзрачункiв за телефон та
р lTp]]'Tt1/\{arrprtT-r T_,T { Г

5 , Контролъ за за ý*бою

сiльсъклrй годова В.М.Кобзар



ПОДIБНЯНСЪКА СIЛЬСЪКА РАДА
МАНЪКIВСЪКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОiОБЛАСТI

рIшЕння

вiд 24 квiтня2018 року j\ъ 22-5 /y1I

Про затвердження проекту землеустрою
tцодо вiдведення земельноТ дiлянки
у власнiсть

Згiдно ст. 26 Закону УкраiЪи ,,Про мiсцеве самоврядування в Украiнi " QT.12 , 8 1 ,

1 1 8, 121 , 122.1 86 Земельного кодексу Украiни , Закону УкраiЪи ,,Про землеустрiЙ " , ЗаконУ

украiни <про особисте селянське господарство), Закону Украiни <про ,Щержавний земельний

кадастр) та порядку ведення Щержавного земепьного кадастру, затвердженого постановою

кму вl,д|7.|о.2012 Nq 1051, розглянувши зrUIву гр..Бондар Любовi Iгорiвнi , trРо

затвердження проекту землеустроющодовiдведення земельноi дiлянки увласнiсть за

рахунок земель не наданих у власнiсть та постiйне користування в межах населеного пункту IIа

територii Подiбнянськоi сiльськоi ради , сiльська рада

RИРIШИЛА:

1. Затверлити проект землеустроющодовiдведення земельноi дiлянки увласнiсть за

рахунок земель не наданих у власнiсть та постiйне користування в межах населеного пункту на

iериторii Подiбнянськоiсiльськоiради фактичнимрозмiром для веденняособистого

2. Передати гр..Бондар Л.I. безоплатно у приватну влаонiсть земельну дiлянку

фактичною площею згiдно п.1

З. Спецiалiсту 2 категорii, землевпоряднику сiльськоi ради внести вiдповiднi змiни до

земельно-облiкових документiв.
4. Контроль за ви_ и на постiйну комiсiю сlльсько1 ради з

питань сlльського риродокористування.

Сi-цьськиIi l,олова В.М.Кобзар

лs
ttiLt

Прiзвиrце.iм"я
Ito багькоtзi

N4iсце
про}кивання

Фактична площа
зелц.дiл..га i
кадастровtrй
HoN{ep

Мiсцезнаходжен
ня
земельнот
дiлянки

обме-
ження
cepBiT
Yт

Бондар Любов
Iгорiвна ,

С.Подiбна
В.Ватутiна,З2

0,4000
7 |2З186501 :01 :00З :0З 19

В.Щаслива

рlшеЕня

(j
аэ

селянського



ПОДIБНЯНСЪКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЪКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЪКОi ОБЛАСТI

рIшЕння

Про затвердження технiчноi документацiТ
iз землеустрою щодо встановлення меж

земельних дiлянок в HaTypi ( на мiсцевостi)

для передачi у приватну власнiсть

Згiдно ст.26 Закону Украiни ,,Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi " cT,I2, 81,

118, 120, !21, |22,Перехiдних положень Земельного кодексу Украiни , Закону УкраiЪи ,,Про

землеустрiй " , Закону Украiни кпро ,щержавний земельний кадастр>) та порядку ведення

щержавного земельного кадастру, затвердженого постановою Кму, розглянувши заяву

.р.iЛ.uч."ка олексiя Дндрiйовича, про затвердження технiчноТ документацii iз землеустрою

щодО встановлеНня меЖ земельниХ дiляноК в HaTypi ( на мiсцевостi) лля булiвничтва i

обслуговування жилого булинку, господарських U,*T:,T *:|у1::::: ведення особистого

се-цянського господарства i передачi у приватну власнlсть . сlльська рада

2,1 квiтня 2018 року Nq22 6/У11

ВИРIШИЛА:

1, Затверлити технiчну документацiю iз землеустрою, щодо встановJIення меж земеJIьних

дiлянок в HaTypi ( на мiсцевостi) фактичним розмlром:

2. Передати безоплатно у IIриватну власнiсть земельнi дiлянки фактичною

плоIцею гр..Шевченко О.А. згiдно п,1,

3. Спецiал icTy 2категорii, землевпоряднику сiльськоТ ради внести вiдповiднi змiни до

земельно-облiкових документiв.
4. Контроль за виконаЕLця\дрlшення rтокласти на постiйну комiсiю сiльськоi ради з питань

сiльського госпо ного пр

а|

i lчо

t 
n,,

l

It
l

бrlпi гоRчвання жилого будинку, госrrодарських будiвель i сrrорщ;

Ns
п/п

Прiзвиrце.iм"я
по батьковi

Мiсце
IIроживання

Фактична площа
зем.дiл.,га i
кадастровий номер

Мiсцезнаход
ження
зем.дiлянки

обме-
жонЕя
cepBiTyT

1 шевченко олексiй
Андрiйович

С.Подiбна
В. Щаслива,14

0,2з5з
7123 1 86501 :01 :003 :0З20

в.Щаслива,14

q

lгt

l lрiзвr.tttiе.irл"я
по баlьковi

Мiсце
проживання

Фактична плошIа

зем.дiл.,га i
кадастровий номер

Мiсцезнаход
ження
зем.дiлянки

обме-
ження
cepBiTyT

1_Ilевченко олеrtсiй
Аrлдрiйович

С.Подiбна
В. Щаслива,14

0,з000
7 |2З186501 :01 :003:0321

В.Соборна

r1\
-о

Сi,цьськиt:i

истування.

В.М.Кобзар

А\ пппбттст, ]го сепянського



ПОДIБFU{НСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРItАСЬКОi ОБЛАСТI

рIшЕння

вiд 24 квiтня 2018 року Ns 22- 7 lY1,|

IIро лrа7дання дозвоjIу на розробку проекту
землеустрою щодо вiдведення земельноI

лiлянки ( з метою передачi у власнiстъ )

Згiдно ст.26 Закону Украiни,,Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi " ,

ст. 12,79-\, 118, 119, \2|,|22 Земельного кодексу УкраiЪи, Закону УкраiЪи
,,Про:]емJIеустрiй " , Закону Украiни кПро Щержавний земельниЙ кадастр> та
порядку ведення Щержавного земельного кадастру, затвердженого постановою
KN4Y, розглянувши заяву гр.. ItpaMap Мар"яна Iвановича , про надання

дозволу на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки
( з метою передачi у власнiсть) , сiльська рада

ВИРIШИлА:
1. IIадати дозвiл на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення

земельноТ дiлянки для передачi у власнiсть з земель не наданих у власнiсть та
користування в межах села, на територii Подiбнянськоi сiльськоi ради ДЛя

ведення особистого селянського господарства :

2. Зобов"язати гр..Крамар M.I. звернутися до землевпорядноt
органiзацii, яка мас дозвiл на проведення землевпорядних робiт з метою
виготовлення гrроекту землеустрою щодо вiдведення земельноТ дiлянки.

3. Контроль за в_и

рства i рацiоналъного природокористування .раulи :] tIи,ганI) ci.ltT,cb

Сi:lbcLttий t,o.1toBa

м
п/п

Прiзвiще,iм"я по батьковi Мiсце
проживання

OpieHToBa
на площа
зем.дiл.га

МiсцезнаходженнJl
земельноТ дiлянки

1 ItpaMap Мар"ян
Тванович

Iвано-Франкiвська обл..
Верховинський р-н
С.Бiлоберiзка

0,31 18 В.Щентральна

В.М.Кобзар'tРý



rrодБнrlнськА сIлъсъкА рАдА
мАнък{всъкого рАйону чЕрlсАсъкоi оьлдстl

рIш]Ення

вiд 24.04.2018

Про прi*пl{нення гýрава корi{ст}/ваЕня
маЙно:rа комуý€IJ-Iън*Т власностi

ýs 22-9лtrIt

ВiдтlовiднG до liункту З l частrтнrr 1 cTaTTi 2б Закону Украiяl* ,,týpo

*:i*tl,eBe саь{*Rрядування в YKpaiHill. рiження lъ4анькiвr:ья*Т рай*нноi раялt *iл
28. l 1"20l7 jЪ 21-22lV1I uПр* створеЕ{ня ýс]!lyЕаjtьý*гсi цеýсtмерцiйн*г*
пiлярrтс*rства <<fulал*ъкiвськиrll цеrlтр пepвprýтloT lтедltк*-санiтарн*Т л*пом*гili}
ý,latTbKiBcbKoi pai?oHHoi радr.1 Черкасъкоi обяастi>" розглянувшн я!Iст
}ь,tанъкiвськоi центрацьноi' раЁrонноi .;riKapHi вiд 22,12.2О17 Jф 845, сiлъсъка

ржа

ВИРilltИЛА:

1. Прлrгпжити MaHbKiBcbKiý чеrrграпьнiй рай*няiлЗ лiкарнi прав*
к{}р!Iстування лtайlrом сiльськоТ коL.lунfullъноi в,тасяостi {шляхоiн р*зiрваýIirl
дsгOвору оренли) - Подiбнянсъкого фельлшерсъко-акуý*рського пуЁкту" ж0
розташоване в селi Подiбна по вул. iJентральнiiа.Llа.
2. ýоручрtтлt сiлъсъкод,{у гояовi Кобзарю В.i\,{. },класт}r додаткову _yгод}- до
lчýговору орендr.I лplnriщeнHll .

З. Створr-lти комiсiю з Еередачi нерухоr.rого Matlнa в складi:
сiлъсъкого гOлови * Кобзаря Ватерiя Ь{ихайловича:
зtвiд_r.точоТФАПtlм-Олir*lнiченкiэL-вiтланg]vfu r:iаlЧлiвлl*l:

гаýtзвнd]гrr riухгаттера *iлъсък*i радн * Г*irtенаэк К-}лiТ t}лексанлрiвьг*l,
*. IТ*-релачу Hai:iHa пр*lзес,1,}{ зri,:iн* ак"а rтi}i{ltнання -тере;:tачi.
5. K*HTpojIb ]]а ýнRоЕанням pirrleH},,я г{rlкj]аЁтлl на п**тiiтн1,,кол*iсiю сi;-rь*ъý*l'

ради EitTaHb iэланування. ýклл:к*тч та фiнансiв,

В.Ь,,{. К+бзар



llОДБНЯНСЪМ t-iЛЬСЪКА РАЛ:\
млнькIвського рАЙону чЕркАсъкоТ оьлдс гl

рiшЕння

вiд 24.04.2018 Jф ?2_10,11rI

ГJр* rrередачу в *реi{ду прил,тii:rе:rня.
г**п*дарЁъýt{х бl,яiв*яъ та *п*р}д фезълшерЁък*-
ак}rшерсъкого пYнкт_Y та р}хоN{ог0
майна в районну комунаqъну власнiсr-ь

Вiдповiдно до пункту З l частlлни l cTaTTi 26 Закоr4,, Украi'ни <Г{р*

*яiсцеве самоврядуван}я в YKpalHi>, Закон1. Украiни <Про оренду державнсго
та комунацъного майна>, рiшення lvl[aHbKiBcbKol palioHHoi ради вiд 28. |\.2О1}
ýs 21-?2lУl1 кГIро створенЕя ко}lунrt;lьнOго нексýtерцii,шаго глiдприелtства
*Маяькiвсъtсий цешр первr,rнноi л,яел,lко-санiтарi:*i допо:rяOгрl}) Манъкiв*ъкоi
районноТ ради Черкасъкоi областi*, Закон }rкра{ни <Про внесення з:чiн дtз

деякi{х закоЕодав.шrх aKTiB УкраiЪи щOдо удосконалеяtж законодавства з
гil.{танъ дiяльностi залсцадiв охоронлl зд*ров'я}}" ý*cTaH*Bl,i Кабiнету MiHicTpiB
YKpaiнia siд i7.02.201* Лs 15t <Леякi гri.lT;iнlrlt }Ёоскi}натення *EgтeMI.{

охорOн1{ здоров'я>>, сi.ltьська рада
ВИРlШИЛА:

1. Передати в оренду прrлмirцсння, госп*дарсъкi булiвлi та спOруди
llодiбнянсъкого фельлшерсько*ак_yшерсъкого iIyEKTy, що розташsваtяi у сtлi
il*дiбна по вз"л,l_{еЕтрilтъЕifr.2iа TepMiнonr на 2 р*к** Збij днiв.
?. ,1tэру.r*tтн сi=тьсък*rtу г*;rrlвi К*б:арю В"ý,r" !,.ý-:I*L:TF{ д*гtэвiр *р*}цЕ
шpl-tl;iirt*Hi{я з оFенjlнtrю lil:атою l { о;дна ) гр*эвня * piK,
З, CTBtlpltTpr Ko*ri*ilc з ýередаrri *ерr.хtэмагr: r*атlна 5. *K,:raиi.

* iлъсь ког{} гl]Jlf}ýl{ Коýз аря В zulер iя МлrхаlЪ;эsi,rча ;

з аsi;yюч*i ФАý*'ч L}лi*Ylнiче rlк* С в iT:raHtt М;*х аlЗлiв HtE.

г*;rt}внt}го бухга;rтсра *iльськ*Т ралlл Г*м*нюн K}-;liT *яексанарi вяи,
4-" IТер*лач,ч майна пр*вестн згiдн* aniTa rrриr:lаяанýý -ý*peaa*li.
5, Контролъ за вLiкO}iанням рiшення ýоклаaтli !{а л*стiйну к*ъ.iiсiю сiльськ*i
F*ди питань ilлан,vвання, бюдх<ету та фiяансiв_ соцiаqьно-економiчног* та
кYJтътурнOго розв}Iтку села, леilутатськоТ дiялъностi т8 етики.

r\А,\ь F)\\

с]iльсъкиlt голоsа

ч

}l
1il 'tЁ.l Ь

\.j;,'' {ч
,,Ь*Щ l

";,б;*J+;
; ; 

'!

В.М.Кобзар



ЕOдIýýfiЕсъкА сжъсъкА рАдл
мАýькmськогs рАйоýу чЕркАсъкоi **тrдстr

в* 24 н*iтл*я ?*] * p*K.y

рtшgЕня

ýе зэ *i l iЪ.'ý{

ýр* нааанЁя r;-*цi а{ьЕ*Т д*гrо,жt}гgt

яit{тgлЁз{ ce:ia згiдв* п*дачоТ заявi-t

За*;tухавшrr та р{}згjIяý}€iý}т:заявLt Е{рlт€:]iв сеза П*aiýHa lp.K*эticHltя

"iIюдмl*:lt llавлiвнrt- '.lfuурбlс В*;эгlдиаtира Фе.f*рtэвrтча, Е ру*" BiKT*pa
С*ргiй**Еча, ilро нgдання !м с*вiатънсэ? д*п*мýги за fтаё*м з.i*р{}Еiiя, lJгiднrэ

{Iр*д}}явлен!iх яrэку*аежiв вiдповiдно до гt},нкту 13 частилпл j ста,гтi 42
За:с+:lу УкраТни <<Г{р* п*i*цев* *а:!tgвряд}.ъаёrrя ý Украiнilэ, cTaTTi 78
Бюдасетногg Код*ксу Украfлrц *iлъсъка рада

Bi{PItttr,{.ltA:

l, Надаги гр,Колiснlак Люд:цl*яi ГIаsлiвнi, ж*lтелъýi с"ПодiSна с*lliааъну
доп*}rогу в cyr.ri 10fi0 грý.

2. Надати гр.Журбi В*лодl.tм1.1ру Фел*р*вtiчy, ж}iтеýю с.Гlодiýна
соцiачъну, допо&{огy в *.ъчi I0{}0 грн.

3" Надаэз"r гр.Грушi BiKTcpy Сергiiiовtlчч. iкllтеаю *.П*дiбна с*цiааънy
дотrsн*гу в cyмi З*{i* грЕ,

4. К*нтро:rъ за sиконаý;rя рi::_tення гI*кJ]асти на tт*cTi:liHy к*мi*iю сiльсък*Т

рад[r з i}ё.tтаl}tь l,ijiаý!,ъання, бюджету та фiнансiв

Сiаь*ъю*i.l г*л*ва В.&.{-Ко5зар



=зч<Э;-,ь
5

=-
,v(тt
;f 9.;

?:a

*Fл

1*

xi р! 
=l#E,l *iФ'l х

HlE;HlЁ
ýiхiхiы

i яi а! Jлi }д t - l \iлi }д t - l \iЫl яl Зi Е
-,; -.*; Friý
€i*,:*lЁJitlHl-лзl-!*iw

Ei:tiFl*
*+ё Ёti ?i Еr--]! Е +; l.t
*+l Ёti 7i Еr;! Е +! ч,r.1 i =i = 

i Е
-:+lлEHl,tiAi
ts,iJlq!EiH!ýi
ij" l 

= 
i H]lФl !9i tЕl

!,]i-;lд;Е!

] - *ltlJ*А ^ ^!р ý(

=< 
Е yl Ё ý* = iý( 

=
= ý !=,. ý€i};E+trФ Е lS,
sЕýЕ !к
Y!.C. iг,i=| ;iчlE

l;l

-tъiaq<
L
,.,a

r{

"i-
Fr

?
,в

!l

м -jbJE
*э lъt}Ч

=iЁ
f};

Ьн
Ftъь-
-i{;!Ё
{= j.
t{ lE

нц=

=6t
'lla
ЁЁэ
bJx
-,,:rJ -tЁЁа

,(J 
=О ,r,Еёt< lг
л
tsа

-э
*
ч
Fd
-Ё
fi
Lя
*
А
-*
=ý

{J.]
9о :-.' Ul ý |JJ b-r

lJ ое -.} tjrt ý ъэ
я 3,э
,<;,

*

-
{i

!

_l
fr

5Е

i*
tL

ar

!;
7

к
Ь

ч

7
3

-,]
т
{;

ý

*

=t}
+
д

G

l-ч
?

а-
ý

,,(q
I

l
l I

/*_\
igC.Е

*

!'ч
l } )

l
<16 Ё

,Е
Fi=

, l\ý
t t

l
I

чa=i
ь!

Е

ll\\

t
t

]

l tFз
-}JE*.JЁ

L=

1l.s i l t
l

е,? Е
Yt

ilqЪ t j l I

(Ё-'

l.,
'\ý 1

\
1 t

.J5*b
J,- 

=
ъЕ

Е

11\ý
\

l
] i f FЁ ý{р *

=tj Е

l.\ъ

i i
l I

t
iJёtfisя

l l.-ý
l t

1

-,6Ё 
j*'- - Ё

зр Е

Jl.ý t l i

(l t lT р

>< =
{

ý>\
\N-ь

\\N
ý
N

N
ý

ь.
р N"

l*N \
ý}
"ý!\

ýlýt

ё
п.

\
ý

lK
N щ

ý\
ý

я
i,-

s,\


