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4. Пр* зЕтверджеýi{я технiчноi яокументацii iз зе}rjiеустрою шод0
в*танOвýення &t*эý зёl\{ёлъ}ti{х дiл*нок * Harypi tHa MictleBo*Ti} д5я ýеРеДаЧi У
Ер}{ватя}, власнiсть

5. Про затверjlженr*я проектiв землеу*трою щOдс вiдведення Зеýlельних

дLriян*к у власнiсть

6, Про затвердження техяiчноТ документацii iз зе}rяеустрою шlод0

BcTrlHoBJteHHя {вiдновлення) меж земельноi дiяянки в HaTl,pi {на MicrreBocTi'}

та ýадання tt в орежу

7" Лро встановяення ставок iз сплати земелъного г{одатку за лiсовi землi на
20t9piK

8"Пр* боротъбу зi сказоir,l тварин у ce:ri



подБ}Utнсьм сIльськА рлдл
мАнькIвського рлГrону чЕркАськоI

рlшЕння

вiд 24 вересня 2018 року

оБлАстI

Xi,24 -1 ллI

ýро звiт ýо викоýанню сiлъсъкого
бюддету за 1 пiврiччя 2018 року

Засэryхавши звiт па викоýанню сiльського бюдкsrу за I пiврiччя 2018

року, вр€u(овуючt{ виGнOвок rlogfiйiroi KoMici{ з rш:гаrъ шIанування, бrодкrrу i
фiнансiв сiльсъка рада вiдмiчас, що IIoGTiftro кроводIdтъ*я вiдповiдна робота
щOдо викOý€tн}я бюдкоту, ЕокращенIцо соцiалъно-економiчноi ситушlii в селi.

За звiтнlй перiод до сiльсъкого бюдкrгу надifuшtо доходiв 726365 грн., iз
Hlur <<irrmi субвенцii>l з раЁонного бюддсету 835ЗЗrрн. на у{римання дшrжЬrих
закяадiв i закладiв куJIьтури. BKK*HaHrrя гIJraHy пс доходflх ýтlжовнтъ |21,1YCI.

lРкерелами rlадходкеЕь е : акцlвшй Есдаток з реалiзаI4ii *уб*еrгами гOспо-

дарюв.lш{я роздрiбноi торгiвлi пiдакlцлзними ToBapitми -6839 {рн, земельшrй
IIодffток з юридичнI,D. осiб -t6054грн {3а,9ý/о}" земеэькrй rrодатsк з фiзичнtлэt
осiб -7ЗЗrрн; ореЕдна Iш{Iт& з фiзичнlшл осiб -40806грв; срендн{} IuI{tTa з

юрIdдиц{r.rх асiб - 26?918грн; sдр*llrй ýодаток з фiзячl*uс та юр}Iдичшrх осiб -

57275грн; едrпrий пOдатOк з с/г товарOвиробнрпсiв - 242298грн; держ{lвног0
мI|rга 689грн .

Обсяг видажiв заrаJьЕого фоrшу стаЕовЕтъ 979470грн. Влцатю{
IIроЕодипися ýа {}IIýату гIрщI- 51879Згрц Hapaxyвltн}lrт на заробiтну плату -

Ша2З2туg, на пFидба:*rя продулtтiв харчуваýIuI - 25484грн) IIа CIImaTy ýосýуг
зв}iязку та кiдкlшоченIIJr до мережi lrrгернет -2922:ртц епектроsнергii-
5226Sгрн,
Видатки загаilъноrý фаr*ду gЬсъкого бюдкgгу rодiлияися : оргаЁи мiсцевого
ýамOврядуваннrI * З5б5З1гря, дошкiлънi зlжяад}r ocBiTи -27347бтрн,
бiблiотека _ ЗOЗ57грц будинок куJIътури - 14ЗЗ9lrрн, благоуrгрiй *28390грц

iH. субвенцi; - 128482rрц 700Sгрн. на гryидбанfiя пyTiBrc* дiтmц позб*в-цеrшr
батъкiвськOго пiклуважrя, ilmli заходи у сферi соцiалъrrсг* захисту i
соцiаглъног* забезпечентIrr - 9000грн, кýмIrенсашйнi виIшfiти н rriьгове
IIsревезеннfi окремим категорiям цромадfII 984Згрн.

CTarroM на 01.07.2018 кредиторська та дебiторсъка заборгованigrь вiдсутrrя.
Розбiжrоgrей мiж даr*тми форм звiтrrоgri, мiж показн!{ками звiтно*тi нем&е.

Вiдшlовiдlо до tryЕкту 2З ча*тlцм 1 cTaTTi 26 Закону Украiни <Про мiсцевg
сtlforоврядrвffння в YKpaiHill, п.4 cTaTTi 78 Бюдкетного Кодексу Украiни,
giлъсъка рада



в}{рlItIFJлА,
I. За,гвердЁlтt{ звiт пс внкоЕанню ýi:fъеького бюдi*tелу за tr TiBpi,r.ж 2018року:
- fl* дохсдаJi загацъного фонлу q7q4?0 грн,. II* вЕ{дзтк*rх 75?5fi4.pн,
- гJФ дохOдах спеяiЕшlъýФго фt"энлу в счжi 8192t} грfl. ! до вýдаткiý - ??З4Згрн.

2. Контроль за вIжонаЕнý рiшеяня псliцаст!{ на B*cTif*Hy к*мiсiю сiлъськоТ Fадн

В,М"Кобзар



ПОДIБНЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi ОБЛАСТI

Рiшення

24 вересня 2018 року

Про внесення змiн до рiшення
сiльськоi ради
вiд 2|.|2. 20 1 7 J\Ъ2 1 -2NII

,,Про сiльський бюджет на 2018piK"

Nb24_2/yI I

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 сiльськоТ рали вiл 1ig :112] .I2.2а1,7 Ns21-2л/II iз змiнами та

доIIовненнями, внесеними рlшонням iiд zц.оц,z0l8 22,2 lyII; вiд з 1,05,20 1 8 2з _t NI|;

,,Про сiльський бюджет на 2018 piK",

1.1,Пункт 1 викласти у новiй редакцii:

,,1. Визначити на 2018piK
- доходи сiльського бюджету у cyMi 1758,2'72тпс,грн,, в тому числ1 доходи

загального фонду сiльського бюджету i,7l8,672rrc, цн., доходи спецiального фонду

сiльськогО бюджетУ З9,600тис. грн., згiдНо з додатком Nsl цього рiшення;

- видатки сiльського бюджету у cyMi 2137,476 тис,грн,, в тому числi видатки

загаJIьногО фондУ сiльськогО б*джеrУ )oiz,B+B тис,грн., видатки спецiального фонду

сiльського бюджету 1t9,628 тис. грн.,( додаток 3),

- профiuиТ сiльськогО бюджетУ пО загаJIьномУ фонл1 в]вначити у сум1

76,826грн.ЕаIIрямкоМ використання якогО визнаIмтИ п9редачУ коштiв iз загального фонду

бюджеry до бъджеrу ро.u"rпу(спецiальний фонл),у тому числi за рахунок сIiрямування

вiльного залишку бюджетних коштiв .u.-u"oio фонду на 0t.01.2018poKy (лолаток 2)".

- дефiцит сiльського бюджету по загапьному фонду _визначити 
в cyMi

299,1,76тис,грн., по спецiальному фонду визначити в clMi 80,028тис,грн,, джерелом

покриття якого tsизначити вiльний .*"йоп коштiв станом на 01.01.2018; у тому числi

бюджет розвитку 76,826 тис.грн,. ( лолаток 2)

1.2 . Пункт 2 викласти в новiй редакцii:

,,2. Затвердити бюджетнi призначення головним розпорядникам коштiв

сiльського бюджету на 2018piK у розрiЪi вiдповiдаJIьних виконавцiв за бюджетними

програмами, у томУ числi rrо .u.-""Ъrу бо"лч 2017,848 тис.грн. та спецiальному фонду

1\g,628тиС. грн. згiдНо з додатКом NГs3 до цього рiшенняО',



1.3 . Пункт 4 викласти в новiй редакцii:

к4. Затвердити на 2018 piK мiжбюджетнi трансферти згiдно з додатком Jф 4

до цього рiшення.

1.4. Пункт 7 викласти у новiй релакчiТ;

u7. Затвердити в складi видаткiв сiльського бюджец кошти на реалiзачiю

мiсцевих (регiональних )програм у cyMi 349,555тис.грн. згiдно з додатком Jtft б до цъого

рiшетlня".

някова Н.М.).

В.М.Кобзар

з питань план)ъання о]



ЕошýшIсък{ сýIьсъкА рАдА
мАЕъкшсъкого рлйоýу чЕркАсъкоi оЁItлстI

ви ?4 квiтня 2*18 року

рIшЕЕЕя

ýs 24 -З /VII

IIр* наяання с*цjаrьаоi доп*lж*грt
жЕтеляiчl се*а згiдлlо гrоданот заяви

Заслухавши та розшянувши заявt{ жlrтеяiв cejla Подiбна гр.Гончарук
OKcaltи Степанiвни, про надаýня соцiаrтъноI доtlомогr.l за станом здорОв>я ii
дttTr.rнi Гоrrчарук Алiнi, згiдяо пред}явпених документiв вiдповiдно до
ýункту 1З частрrни 1 cTaTTi 42 Закону Украiяи кПро *liсцеве самовряJlрання
в YKpaiHi:>. cTaTTi 78 ýюджетког* Кодексу Укрзiнк, ci*bcbKa реда

ВиРIшиJIА:

1 . Надати гр. Гончарук Оксапi CTeпaHiBHi, жlqтелъцi с. Подiбна соцiа]iъrrу

д*flsм*г_y в cyMi 40{}* грн на лiкуваняя дитi{ня Гончарук Алiни.
2 Коlrrролъ за викояанн{ рiшеrжя ýокJIасти на постiiшу комiсiю сiдьсъкоi

рад{ з питаItь

сiдъ*ькжй голtrва

iB

В.М"Кобзар
q\

\i



ПОЛБНЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi ОБЛАСТI

рIшЕння

вiд 24 вересня 2018 року Jt24-4 lyl'l

Про затвердження технiчноi документацii
iз землеустрою щодо встановлення меж
земельних дiлянок в HaTypi ( на мiсцевостi)
для передачi у приватну власнiсть

Згiдно ст. 26 Закону УкраiЪи ,,Про мiсцеве самоврядування в УкраiЪi " cT.l2 , 8 1 ,

118, 120, 121', |22, Перехiдних положень Земельного кодексу Украiни , Закону Украiни,,Про
землеустрiй " , Закону Украiни <Про.Щержавний земельний кадастр> та порядку веденнlI

!ержавного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ, розгJI;Iн}ъши зtulви
громадян , про затвердження технiчноi документацii iз землеустрою щодо встановлення меж
земельних дiлянок в HaTypi ( на мiсцевостi) лля булiвниuтва i обслуговування жилого
будинку, господарських будiвель i споруд i передачi у приватну власнiсть , сiльська рада

ВИРIШИЛА:

l. Затверлити технiчну документацiю iз землеустрою, щодо встановJIення меж земельних
дiлянок в HaTypi ( на мiсцевостi) фактичним розмiром для будiвництва i обслуговування
жилого булинку, господарських будiвель i споруд ;

2. Передати безоплатно у приватну власнiсть земельнi дiлянки фактичною
площею громадянам згiдно п.1.

3. Спецiалiсту 2 категорii, землевпоряднику сiльськоi ради внести вiдповiднi змiни до
земельно-облiкових документiв.

оiльського гос

лъ
п/п

Прiзвище,iм"я
по батьковi

Мiсце
проживання

Фактична площа
зем.дiл.,га i
кадастровий номер

Мiсцезнаходж
ення
зем.дiлянки

обме-
жeHIUI

cepBiT
ут

1 Крамар Мар"ян
Iванович

Iвано-Франкiвська
область
Верховинський
район
с.Бiлоберiзка

0,25
7123 1 86501 :01 :00З :0324

С.Подiбна
В.Щентральна,
зб

2 Кисельов
Анатолiй
семенович

С.Подiбна
В.Горького,2З

0,2500
7 12З|8б50 1 :0 1 :002:0099

С.Подiбна
В.Горького,23

('i_ tbc bttlt й

ого IIриродокористування.

В.М.Кобзар

4. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на постiйну комiсiю сiльськоi ради з питчlнь



ПОДIБНJIНСЬКА СIЛЬСЪКА РАЦА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЪКОi ОБЛАСТI

рlшЕння

вiд 24вересня 2018 року

Про затвердження проектiв землеустрою

щодо вiдведення земельних дiлянок

у власнiсть

Згiдно ст.26 Закону Украiни ,,Про мiсцеве саN,{оврядування в УкраiЪi " ст,|2, 81,

118, 121, |22, |86 Земельного под"п"у Украiни , Закону УкраiЪи ,,Про землеустрiй " , Закону

V*fui"" i<Про особисте селян"u*".о.rrъдфr"оп, Закону Украiни кПро,Щержавний земельний

кадастр) та порядку ведення ,щержавного земельного кадастру, затвердженого постановою

кмУ вiд |7 .|0.2012 J\ъ 105 1, розглянувши заяви громадян , про затвердження шроектiв

землеустроющодовiдведення земельних дiлянок увласнiсть зарахунокземельненаданих

у власнiсть та постiйне користування в межах населеного пункту на територii Подiбнянськоi

сiльськоiради, сiльськарада

ВИРIШИЛА:

1. Затверлити проекти землеустроюIцодовiдведення земельнихдiлянок увласнiсть за

рахунок земель не наданих у власнiсть та постiйне користування в межах Еаселеного IIункту на

.rериrорiт Подiбнянськоiсiльськоiради фактичнимрозмiром длlI веденняособистого

2. Передати громадянам безоплатно у приватну власнiсть земельнi дiлянки фактичною

площею згiдно п.1

3. Спецiалiсту 2 категорii, землевпоряднику сiльськоi ради внести вlдповlднl змlни до

Ns 24-5 л/1I

земе,цьно-облiкових докуN,{ентlв.
4. Контролu .u 

""по"анняNlt 
рiшення покfасти на постiйну комiсiю сiльськоi ради з

питань сiльського господарства i рачiоцальногр r|риролокористування,итань сiльського господарства i рачiоц-"rrо.| r|риролокористування,

i'lj,,,,.,-, l / ,.м.Кобзарсiльський голова JtШlIЩ{ц/
4 ll\|l цlj {

r_/

селянського господарства
Мiсцезнаходжен
ня
земельнот
дiлянки

обме-
ження
cepBiT
ут

N9

п/п
Прiзвиrце,iм"я
по батьковi

Мiсце
проживання

Фактична площа
Земельноi дiлянки , га i
кадастровий
номер

1 Сисюк Тарас
Вiкторович

С.Подiбна
R ТТентпалъна-J4

|,0296
7123 186501 :01 :00З:0326

В.Щентральна

0,4279
71 2З 18650i :01 :003:0З25

В.Щаслива
2 Боднюк Ялина

григорiвна
С.Подiбна
В.Шкiльна,4

В.Щаслива
з Боднюк Яна

вячеславiвна
М.Черкаси
в.пилипенка
Б.l кв.83

0,4000
712З 186501 :01 :003:0З27

4 Крамар Мар"ян
Iванович

С.Бiпоберiзка
Верховинського
р-ну IBaHo-
Франкiвськiй
областi

0,31 18

712з 186501 :01 :003:0328

В.Щентральна



ПОДБНЯНСЬКА СIЛЪСЪКА РАДА_

мАнъкIвсъкого рдйону чЕркАсъкоi оьлдстt
рIшЕння

вiд 24 вересня 2018 року N9 24-6 л/1I

Про затвердження технiчноiдокументачii
iз землеустрою щодо встановлення (вiдновлення) меж

земельноТ дiп"rrп" в HaTypi ( на мiоцевостi)

та надання iiв оренду

Згiдно ст.26Закону УкраiЪи ,,Про мiсцеве caмoвp"oy:"1j_a: YJ::,::;_^ll,_З'n-',
УЭ, lLL) LLJ'|La' LL 

зuпо"у украни к про ,Щержавний земельНИй КаДаСТР>
Закону Украiни <Про оренду земл1), JaKoHy , "р"|1:_":1"л:::.::j;;;;.;"л IтIепченко
#'"?";#;;;;#д;;;;;;;;.r.п"по.о кадастру, розгjulнувши За'IВУ ГР,ШеВЧеНКО

тт -_--^*---^ АА fiпл аqтQрflп]кення технiчноi

"#Ёйr;;;;; 
frr.* с.Подiбна вул.Щентраslьна44 , про затвердження технlчноl

-- *о,,,r_\ *лаV

il;.;^r""fi;;-;;r.устрою щодо встановлення (вiдновлення) меж
-- --л,,,^,л А l

земельно1 ДIJIЯНКИ 'Y:::")_:'","::,::л;;,i-J'lТi"r^r".о -. булiвлi магазинУ
вул.Шкiльнiй ,1а в HaTypi ( на мiсчевостi), о*:.б_,i1:э:""::i:}:т::"",
uii|о*rо"uри Ns99> з ,rриОудовою , та надання Ti в оренлу, сiльська рада

ВИРIШИЛА:

1. Затверлити технiчну документацiю iз землеустрою щодо встановлення

(вiдновлення) меж земельноi дiлянки несiльськогосподарського призначення площею

0,0490 га 1пuлu.r|оu"й"оr.р 7|zз!86501:01:001:0022) в оренду для обслуговрання

оформленоТ у "ласii"r" ""*rrЪо"оi 
йi"лi магазину <Промтовари Jф99> з прибудовою ,за

рахунок земель комунальноi власностi не наданих у власнiсть та постiйне користрання в

межах населеного пункту IIа територiТ ПодlО""нськоi сiльськоi ради за адресою : с,Подiбна ,

вул.Шкiльна,\а.

2 . Наджи гр. . Ш евченко В . П, в ор енду з ем епьЕу 41чч1{ ::,]1"",iixlTT ":": ::y::
no"."i.i#ffi;J; ,р;rЫ;; (;;о;й"""" 1r:| ]:?лly,* jj;gl1"ilз} 1"J##*

;ннН'#?ЁНr";;;;;iiil;ЙнянськоiсiльськоiрадизааДРеСОЮ.:С.ПОДiбНа'-: л_- --л.-.----л_лТ 6-rпiппi лля'l

ffiНffi:;Ё,';; ;;ffi ;;;;#i оборrп.ноi у власнiсть нежитловоi бУЛiВЛi МаГаЗИНУ
бvJl.ШЛlJlDrrЦrlЧ , н,

пii|Ьrrо"uри ]1Ь99> r rrр"будо"оо ,.рrl"Ьon,rа 10 ( десять) poKiB,
лd \, ffiптттil:'ffi ;;Jfi,""#;;;Б'"рЪ;;;;;п-u",,о."ться.уро-о_"119:lт,:::у:о.,,"*

( три ) *Ёi:;"'#;;;;;;;;;й;;;т "u,"-"::111T::i:j::1;,:l,}I"]#Ky 
з тим, що

\ lYIr / DаДvvrr\.* gДЁ 

не використовуються, змiна }мов договору
булiвля магазину та земеJIьна дlJuIнка

Петровичем.
5. За домовленiстю cTopiH Bci витрати по оформленню.дого::|-1^1_:":,]|i1r11t.|;)' J'a л\JrvrwDJlvrrlvrtv '- rу комiсiю сiльськоi ради
6. Контроль за виконанням рiшення rтокласти на постlиI

,\DqЕЕq

питань сiльського го сподарýтва i р ачiон аJIьного 
}риродокорист}tsання,

В.М.Кобзар' ,' i \ lф. : . 1 1 i*,, .. ,,.," ) lý

"i "" 

_-"l' ^,+/Ч. \.. _ ._.'_Ь ,., " 
l'

. \- __.I*х!,,/,

*'--Y,ni.



ЕодIýýяýс}кА CIJIьCьKA rАдА
мАнькIвсъкого рАйону чЕрмськоi Ьыrдстr

рIшЕIIЕff

шliд24.ý9,?0l8 Kh 24_8 / YII

Про боротьбу зi сказо*t TBap}iH } ce.;ri

l1a Teplп:opii села стаяом на *I .{}l.zt}l8 tаре€с.{рg,вано r*6ак * зз2,
KoTiB - 2'l6,

Як покrзаъ анаT iз на протя:зi 2t}17-2*|8 poKiB В Ё*;Ti не бзио виявлен0
жsдяsгO випадку сказу тварин.

Щеклення Iтроти сказу ýровýдяться ттtзрiццз.
Н а тер 1lTop iT * ела С КоТО;!{ оГ}lдьнl{к в iac,v*T HiЁt.

З *lетою запtlбiган}r.rl захворюýанЕrI .ilюдеflл i TBapllH на сказ i поперелкен-
кя vKyciB i,ч собакамIt . котами та дик}fп,{И тваринап.{н, вiдr:овiдно до rункту 45
частини l cтaTTi 26 Зак*ну Украiни <rITp* мiсцеве ýаil.f*врядъъаЕня Е
Украiиi*,iн*трткчii сПр* з*х*д1.1Щt}д0 борс*тъби зi сказоъt Tвaplr*r> вiд
}9.*I .1Vc}4 JъГs?, *L'rьсъкарада

Вi4Р{ýIиЛА:

1-1нфор;ъТацiЮ про борОтъбУ зi сказ*М тварl{Н у селi взятi.l до вiдо*rа.

Z.Затверяr{тLt захоДfl щодо профiлакт:кки захворюВаннrr лЮдей i TBapr,rH на
сказ {додаються).

З. Коr{rродъ за Bp{KsHaHHrlM рiшення f{оIс-цаýти на постiйну ко*tiсiю з л}fтанъ
деýу"rатсъкоi дiялъностi та eTllrси) ýравопорядку та боротьби з *рганiзованою
злочрlннlýтю

В.М.К*бзар
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