
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

1. Про звiт по виконанню сiлъсъкого бюджету за 9 мiсяцiв 2018року

2" Про внесення з;rцiн ло рiшення сiлъськоi ради вiд 2i.12.2017 ýs 21 -2lY11
t< ýро ciTbcbKrlri бюджет на 2018piK>

З. Про затвердження технiчноi.*окlнентачiТ гр* норматllв}гy- грОшову oнirrKy

4, Про проведення земельн}rх тOргiв у формi ачкчiоrц,

5. Про затверJl}кення проекту зе1{,,теyстрою rцодо вiдведення земе:rьноТ

дiляtткн у власнiсть



W
ПОДШНЯНСЬКА CIJьCЬKA РАДА

МАНЬКIВСЬКОГО РДЙОНУ TIEPKACbKOI ОБJIАСТI

рIшЕння

ъiд a7.11,2018

Про звiт 110 викOнанню сiлъського
бюлжету за 9 мiсяlан Zat8 року

ýg 25-1 /Vfi

Заслухавши звiт по викоЕашrю сirьського бюджgrу за 9 мiсяцiЕ 2С18

року, врrlховуючи висIIовок цocTifoioi KoMiciT з питань lшаяувtlнIu[? бlодхсету i
фiнансiв сiльсъкоt рад{ сi.гъсъка рада вiдвлiчас, що постiЁ*rо проводитъся
вiдповiдна робота щод0 виконанЕrп бюдквту, ЕсIФащеш{ю соцiально-
економiчноi ситушlii в селi.

За звiтшй перiод до сiльськоrс бюдкету надifшrrо доходiв у cyмi
l$l7?l8 грн., що ýтаýовить 1r7,За/о до звiтного перiоду, iз r*oq кilлшi субвеlщii>
з райоr*rого бюджету 1З4832грн, на утримfirня дошкiлъr*пr закладiв i закладiв
кулътури,

ýжсрела*rи на.щýдкень е: едший гrодатOк з фiзичнlоt осiб -8522грц
едfiýrй ilодатох з юридrчЕIФ{ осiб -25З78грн ; сдтrпй ýсдаток з с/г
тýваровиробнlжiв - 44Z74Z|рц земgлъrrrrй податок з фiзитпшс о*iб -З8092трн";
орендна IIJIата з фiзичl*пс ао16 -59665грн; орендна Елата з юридда{fiD( осiб -
412740грн; траясrортшй flодатýк- 2500Srрцýодаток ý flýрухоме майно,
вiддiнне вiд земельноi дiляrжи -4543грц 1282rрн-державн$го мита.

Обсяг видажiв зtrilJIъного фонду сЬсъкого бюджету стiжовитъ
1З20556rрн, Видатки цроводипися на оIIJIаry прачi- 8З5465rрц нарахуван}Iя
на заробiтку Imaтy -t 928З 1грн, на прr.lлб{tнIur продуtстiв харчраш#I - 59069грц
на ФIшату посJIуг зв}язку та пiдlслюченrж до мережi Irrгернет *7284rрн,
електрsенергii- 66870грв.

Видатrtи загапьноrо фонду сiльсъкого бrодкету подiлиэrися :органи
мiсцевого сitмсврядув.tннrl - 604958грц дошкiльнi закýfiди освiти - 373248 грн
бiбдigтек* - 44а28грн ,будинок KylrьTypи - 17З890грц блаmусгрiй -45396rрц
ilшli субвешlii - lЗ80l2трц комrrенсацiйнi BиIlJlaTи на пirьrовлй проiГзд оýрЁ-
мим категорiя громqдян - |З766трц захо,щl у сферi gоцiаirъного захииу i
соцiалъного забезпýчення - lЗ0O0грý., надllн}frl гтутiвок rlfl оздоровяенIж -
800Sгрп.

Вiшовiдно до гryrilсту 2З частrши 1 ст. 26 Закону Укра*ж кПро мiсцеве
ýitмоврядуýання в YKpaiHi>>, в.4 gгаттi 78 Бюддяrного Код*ксу Украirпц
сiльська рада



ВиРIШИЛА:

l. Затвердrги звiт по виконtlнню сiлъського бюшtgrу за 9 мigяфв 2018 року:
- по доходах загiшьного фонду 1417218рц IIо видажilх lЗ20556 грн,
_ по доходаэr сшецiапьЕогс фонду в qllvri 10180З IрЕ., IIо видаткilх -9ЗO4бгрн.

2. Коrrгрsлъ за в HmI покJIаýти на поgгirш{у комiсiю сiлъсъкоТ рад{
з IIнта}Б

сiлъськlй голова В-М.Кобзар



ПОДIБНЯНСЬЦА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЪКОi ОБЛАСТI

Рiшення

07 листопада 2018 року
N25_2/yI I

Про внесення змiн до рiшення
сiльськоi ради
вiд 21 .l2.2017 N921-2л/II

,,Про сiльський бюджет на 2018piK"

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

БюджетнОго кодексУ УкраТни сiльська рада вирiшила:

1.ВнестизмiнидорiшеннясiльськоТРалив!4lil:ч2:,12.2017N921-2л/IIiззмiнамита
доповненнями, внесеними рiшенням iiоzц.оц.z618 N9 22-2N|I;вiд з1,05,2018 Ns2з_lлш;

вiд 24.О9.20 1 8 Ns24-2ЛlII;

,,Про сiльський бюджет на 2018 piK",

1.1,.Пункт 1 викласти у новiй релакuii:

,,1. Визначити на 2018piK:

- доходи сiльського бюджету у сум1 _1780,150 
тис,грн,, в тому числi доходи

загального фонду сiльського б.д*.rу '1740,550тис. грн., доходи спецiального фонду

сiльського бюджету 39,600тис. ,р",, 
"iд"о 

з додатком Jфl цього рiшення;

-ВиДаткисiльськогобюДжеТУУсумt]-|74,З54тис.грн.,ВТоМУчислiВиДаТки
загаJIьного фонду сiльського Оол*.,у iOig,TZB тис,грн,, видатки спецiального фонду

сiльського бюджету |З4,628 тис, грн"( додаток 3),

- профiцит'сiльського бюджету по загаJIьному фонду визначити у cyMi ,76,826

тис.грн. за рахунок передачi коштiв-iз .u,-""o,o фо"ду до спецiального фонду (бюлжету

розвитку) згiдно з додатком 2, *,л_птz DTr.
-дефiцитсiльськогобюлжетУпозагаЛъноМУфонлУВиЗначиТиВсУм1

299,176тис.грн., за рахунок спрямування вiльного .-r.ny кЬштiв станоМ на 0191_19i1;

спецiальному фонду 95,028 тис.грн.(у тому числi б.юджет розвитку) за рахунок передач1

коштiв iз загального фонду оо .rr.чiЬ""о.Ъ фонду (бюджеi розвитку) згiдно з додатком 2

до цього рiшення.

1.2 . Пункт 2 викласти в новiй редакцii:

,,2.ЗатверДитибюджетнiприЗначенняГолоВн"'|о-.-1:ряДникаМкошТlВ
сiльського б.о;;;-ы zorBpi* у ро.рiзi вiлповiлаJIьних виконавцiв за бюджетflими

програмаМи, у томУ числi no .uruп"rЪ*у боrоч 20З9,126 тис,грн, та спецiальному фонду

134,628тиС. .рr, ..iдrо з додатКом Ns3 до цього рiшення",



1.3 . Пlтlкт 4 викласти в новiй релакчiТ:

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

до цього рiшення.
1.4. < 6. Затвердити на 2018 piK перелiк об>ектiв,якi булуть фiнансуватись

за рахунок коштiв бюджету розвитку згiдно з додатком J\Гl 5.

1.5. Пункт 7 викласти у новiй редакцiТ:

,,7. Затвердити в складi видаткiв сiльського бюджету кошти на реалiзацiю
мiсцевиХ (регiоналЬних )проГрам. згiдНо з додатком Jф б до цього рiш9ння".

2. ,Щодатки 1о2,З,4,5,6 затвердити в новiй редакцiТ.
3. Контроль за виконання рiшення покласти на постiйну комiсiю сiльськоi ради

з питань планування бюджету та фiнансiв (Железнякова Н.М.).

сiльський В.М.Кобзар



rrKPAiEA
IIаДIЕНЯНСЬКА СLДЪСЬКА РАДА

рIшЕн}Iя ýs 23; З/Й

<< Q/ъ -/7 Э0l{рску*. ТТсrдiбн*

Гlро затверджеЕня техrriчноТ

дс}Е_yьrентацiТ пр* нOр*{ативну
тhлrттлDаI лraial иl'r уvцUм?1 чцrlrаtJ!

З*дц* *т. 2.6 Зак*ну Украiки <Г{ро мiсцеве с-аý{оврядуванýrl в Ybpaiкi>,

статтеЙ 1:. Bfi, 8З ЗемеяьнОго КодеКс_т УкраiЪи. Закону УкраiЪи t<Г{ро оцiнь}

зс}tсýь}}, Накжу Мiяiстерства аграрнсi gолiтяки та гlрФдOвольства YKpafHB <Про

эi1j.Е*рджеяня fiuрЯдку н*рý{ативноТ грошовоТ oriiHKpr зе}iелъ *{аселеIf!lх пунtсгiв>,

гl*дiбн*нсъка ciabcbýa реда

ВýРIШНЛА:

1. ЗатвердвтrТ тсхнiчнУ дск_Yý,rеЕТацiЮ lrро нсрматив}+/ грошФву оцiнку

земельноТ дiлянкИ кому}iа.lЬноi Bracнogi rшошtgiо 2,1482 га дjlя риборозведен!lя

{лля риýоrосЕодарських потреб) зе рахунок зеý{ýль водýого фонду в адмiнмежак

ПодiЙияНсъкоТ сiльсъкоТ радi{ {в межаХ насеilеноГо пункту} ý,lанькiв*ькогO району
Черкаськоi областi.

2. Ко1y"гролъ за вr{коЕанняý{ да}l*го рiшснлiя покладеrrо яа сiльського голову.

сiльський В.М. Кiэбзар

5,-



подБýянськ,d сIлъсъцА FАдА*--rrшЕння 
16 ,,l.Г- Ч,/ t Jt

с,I-lодiбна

Гlро проведея}{я земельни,ч торгiв

у форrri аукчiону

Ёi ттпrrвi TrTio я{l сТаТей 26, 3З
U 

'4, 
L* 9lF-

УорЯ*i=', статlй 12, 122, 12'l,

l-[*зiбнянсъка с i;rъська рада

ц Цtт {/ 2018 р*ку

з акону У краrви :Лро 
*i -1:*,::::."::-,r"ж;;

128. 1З4-1-.]9 Земе;tьtruгс ii{jлýri,w;i ; 1t,Y,-,-,|" "

BltPIýIИýA:

l. про:ати право оренди на земе"iьну liлянку водногс qонду плOщскj 2,i482

га, кадастр*вий **о*р, зrzзlвсi*i,оl,оtir:0285 ýiLя рибогосподарських 
потреб

мi*це: розташува}lýJl: в аднitлмежах подiбня}Iсъкот ъiлъськот ради {в L{ея{&},

t*асsленsго пyHKT,r,} Манъкiвсu*о,о |u*oнy Черкасъкаi обдаgгi,

?. ЗатверлýтЕ стартовкй, р*змiр рi*у_о]лоFенлноi 
ýýати i{a земеJьн1, дiлянк1,

fijlощею ?,\482га" кадаglровltй --;;,;аllЧ::-1:00i:0285 в cylri 1470,9?грн"

щс стаяоЕлlтъ З *Й,*,*i*Ъiд *,op*u,iBrT*i гроluовоТ оцiнки зе*rелыrоi дi;rянкt,t,

З. ВставовIlти знаqсЕня кроку торг'lв у рознiрi i;]_1тJ,*чlтj,:ть 
десятрlх

вiдсотка}стартовоiýлатиЗакористУ*u**uЗем*лъЁоЮдfutянкою7'J}Гр}r.

4. I1ерелатtт ýер9м*}кцю дащ,- зе}lелъ}rу дiцянку в оренду cTp*K*tt иа 49(

**finT' :lетr'ять } noKiB та зобов'язатlr дстриь{уватись y}ro* корисц,ваЕfiя зе}lеяъяоi*

LUрчl\

i;"*rn*no згiднФ д*г*вору сренд1* зе}tл1-

5. Затв*рд}!ти ýрýект дсговор}, -з_-::i::*i:11*-"*;",ýi,,,*- праýФrry€тъся

,****u:ъТf#r;;lБ#;iы=***пънлiхторгi*{додаток1},

*. ý*ручити сiяьськопту го*овi _чrстlаст}i догоsiр ореядЕ з

земелъя}iх т*ргiв,

?. KoнTpo;lb даý*rФ рiшенж гi9;с:1аdти rrа сiлъсъко{,* гол*ву,

- _.,* ла --+аrrIIФъfllýi)Ё *1u-rrrr4vlr,

сiльський голо
В.М. Кобзар
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