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6. Про надання в оренду земельн},,дiлянку несiльськогосýодарськог0
цр}tзначен}iя площею 0.02 8 l га гр. Peбp*rHi А. I.

7. l1po гrрIilЕненюI ilрава корrrстуванюl земеýъноtо дi;шнкотс
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подБнянсъкл CLriъCbIiq рллА
млнъкIвського pýioн_v чЕрклсък*i $БллстI

р IшЕн}tя

вiд 21 гр_yдня 2*18 року

Про Програпr1, gбцiаrьно-

ексно*tiчного розв}lтку села Подiбна
аа 2019piK

iГ9 27-1lУrl

Керуюч*rсь пгr.1 л.22 cTaTTi 26 Закону УкраiЪн кГIрО *ricцeBe

сановряДуъанЕЯ В YKpaiHi*, статгi 11 ЗаконУ Украiни кПрс державЁ*

ýрогЁозyвання та роiробленrrя програм ексн*мiчнsг* та с*цiалън*г*

рsзýиткy УкраТш* , сiльсъка рада

ВИРlшИЛА:

I. Зжвержrrи Г[рогра;trу соuiатьЕо-еЁýtlояiчногg р*зъжку {еяа ва 2B79ptK

{молаетъся3

2. Коrrгроль за зilш{шаю за с*бою

сiлъсъшй гол В,М.Кобзар



ПОДБНЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi ОБЛАСТI

рIшЕння

<< 2| >> грудня 2018 року

Про сiльський бюджет
ПодiбнянськоТ сiльськоТ рали
Манькiвського району на 2019 piK

Ns 27 -2NII

Вiдповiдно до статтей 76, 77 Бюджетного кодексу Украiни, пункту 23

частини 1 cTaTTi 26 та частини 1 cTaTTi 61 Закону Украiни "Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi", Подiбнянська сiльська рада вирiшила:

1. Визначити на 2019 piK:

доходи сiльського бюджету у cyMi |9З5729 |ривень, у тому числi доходи
заг€шъного фо"ду сiльського бюджеry 1906680 гривенъ та доходи
спецiального фонду сiльського бюджету - 29049 гривень згiдно з додатком
1 до цього рiшення;
видатки сiльського бюджету у cyMi 19З5729 |ривень, у тому числi видатки
загаJIьного фонду сiльського бюджеry 190б680 гривень та видатки
спецiального фонду сiльського бюджету - 29049 |ривень;

бюджету на 2019 piK у розрiзi вiдповiдальних
програмами/пiдпрограмами згiдно з додатком З до

цього рiшення.
4. Затвердити розподiл

регiональних програм у cyMi
рiшення.

виконавцiв за бюджетними
цього рiшення.

оборотший залишок бюджетних коштiв сiльського бюджету у розмiрi
22880 |ривень, що становить 1,2 вiдсоткiв видаткiв загального фоrrду сiльського
бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетнi призначення головному розпоряднику сiльського

З. Затвер дити на 2019 piK мiжбюджетнi трансферти згiдно з додатком 4 до

5. Установити, що у заг€шьному фондi сiлъського бюджету на 2019 piK:
1) до доходiв загuLльного фо"ду сiльського бюджету наJIежать доходи,

визначенi статтею 69 Бюджетного кодексу УкраiЪи, та трансферти, визначенi
статтею 101 Бюджетного кодексу УкраТни (KpiM субвенцiй, визначених статтею
691 та частиною першою cTaTTi 71 Бюджетного кодексу Украiни);

2) джерелами формування у частинi фiнансування с надходженнlI,
визначенi пунктом 4 частини 1 cTaTTi 15 Бюджетного кодексу Украiни.

6. Установити, що джерелами формування спецiального фо"ду сiльського

витрат селищного бюджету на реалiзацiю
72463 гривень згiдно з додатком 5 до цъого

бюджету на20|9 piK:



1) у частинi доходiв е надходження, визначенi статтями 69l ,7 |;
2) у частинi фiнансування е надходження, визначенi пунктом 4 частини 1

cTaTTi 15 Бюджетного кодексу УкраiЪи.
7. Визначити на 20|9 piK вiдповiдно до cTaTTi 55 Бюджетного кодексу

Украiни захищеними видатками сiльського бюджету видатки загыIьного фо"ду
на:

оплату працi працiвникiв бюджетних установ;
нарахування на заробiтну плату;
гrридбання медикаментiв та перев'язувалъних матерiалiв;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунаJIьних послуг та енергоносiiв;
поточнi трансферти населенню ;

поточнi трансферти мiсцевим бюджетам.
8. Щоруtити головi сiлъськоi ради здiйснювати у 2019 роцi на конкурсних

засадах розмiщення тимчасово вiльних коштiв сiльського бюджету на депозитах
з подаJIьшим поверненням таких коштiв до кiнця поточного бюджетного
перiоду, у порядку, визначеЕому Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи.

9. Вiдповiдно до отаттей 43 та 73 Бюджетного кодексу Украiни надати
право виконавчому KoMiTeTy Подiбнянськоi сiльськоi ради отримувати у
порядку, визначеному Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, позики на покриття
тимчасових касових розривiв сiльського бюджету, пов'язанргх iз забезпеченнrIм
захищених видаткiв загального фоrrду, в межах поточного бюджетного перiоду за

рахунок коштiв единого казначейського рахунку на договiрних умовах без
HapaxyBaHHrI вiдсоткiв за користування цими коштами з обов'язковим iх
поверненням до кiнця поточного бюджетного перiоду.

10. Головному розпоряднику коштiв сiльсъкого бюджету забезпечити
виконаннrI норм Бюджетного кодексу Украiни стосовно:

1) затвердження паспортiв бюджетних програм протягом 45 днiв з дня
набрання чинностi цим рiшенням;

2) здiйснення управлiння бюджетними коштами у межах встановлених iм
бюджетних повноваженъ та оцiнки ефективностi бюджетних програм,
забезпечуючи ефективне, результативне i цiльове використання бюджетних
коштiв, органiзацiю та координацiю роботи розпорядникiв бюджетних коштiв
нижчого рiвня та одержувачiв бюджетних коштiв у бюджетному процесi;

З) забезпечення доступностi iнформацii про бюджет вiдповiдно до
законодавства, а саме:

здiйснення публiчного представлення та публiкацii iнформацii про бюджет
за бюджетними програмами та пок€вниками, бюджетнi призначення щодо яких
визначенi цим рiшенням, вiдгtовiдно до вимог та за формою, встановленими
MiHicTepcTBoM фiнансiв Украiни, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортiв бюджетних програм у триденний строк з дня
затвердження таких документiв;

4) взяття бюджетних зобов'язань та здiйснення витрат бюджету з
ypaxyBaHHrIM вимог чинного бюджетного законодавства;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на
працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених

оплату працi
законодавством

Украiни умов оплати працi та розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати;



б) У поВному обсязi проведення розрахункiв за електричну енергiю,
ВОДОПостачання, водовiдведення, природний г€}з та послуги зв'язку, якi
СПОЖИВаЮТЬся бюджетними установами, та укладання договорiв за кожним
ВИДОМ енеРГоНосiiв у межах встановлених вiдповiдним головним розпорядником
бЮДЖетних коштiв обЦрунтованих лiмiтiв споживання тощо. Затвердити лiмiти
СПОЖИВання енергоносiiв у натураJIьних покЕвниках для кожноi бюджетноi
установи виходячи з обсягiв вiдповiдних бюджетних асигнувань.

1 1. Вiдгrовiдно до cTaTTi 2З Бюджетного кодексу Украiни у межах заг€шьного
обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштiв
перерозподiл видаткiв бюджету в розрiзi економiчноi та функцiоналъноi
класифiкацii та кредитування бюджету, включаючи субвенцii, а також
збiльшенIuI видаткiв розвитку за рахунок зменшення iнших видаткiв (окремо за
ЗаГЫIЬниМ та спецiальним фондами бюджету) здiЙснюеться за рiшенням
постiЙноi KoMiciI сiльськоi ради з питань планування бюджету, фiнансiв, з
подаJIьшим затвердженнrIм на черговiй сесii сiльськоi Ради у порядку,
встановленому Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.

Забороняетъся без BHeceHE I змiн до рiшення про сiльський бюджет
збiльшенrrя бюджетних
сiльського бюджету на:

призначень за загаJIьним та спецiальним фондами

ОПлаТУ пРацi працiвникiв бюджетних установ за рахунок зменшення iнших
видаткiв;

Видатки, пов'язанi з функцiонуванням органiв мiсцевого самоврядування,
за рахунок зменшення видаткiв за iншими бюджетними програмами.

12. L{e рiшення набирае чинностi з 01 сiчня 2019 року.
1З. Щодатки JsJф l,З,4,6 до цього рiшенrш е його невiд'емною частиною.
14. Рiшення пiдлягае оприлюдненню в десятиденний строк з дня його

ПРиЙняття вiдповiдно до частини четвертоi cTaTTi 28 Бюджетного кодексу
Украiни.

15. Вiдповiдно до cTaTTi l0l Бюджетного кодексу Украiни делеryвати
Сiльському головi повноваження в процесi виконання мiсцевого бюджету
ЗакJIЮЧати договори щодо умов надання субвенцii з сiльського бюджету та
отриманIuI ik з iнших бюджетiв.

16. Контролъ за викочння цього рiшення покласти на Железнякову Н.М. -
голову постiйноi KoMicii пфань планування бюджету i фiнансiв Подiбнянськоi
сiльськоi ради .

сiльський В.М. Кобзар



пошн.5IнськА CIJьCЬKA рАдА
МАFЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЪКОТ ОБЛАСТI

рIшЕння

вiд 2t.12.2018

Про затверлкення fiоложеннjI про
цiлъовi кошти сiлъсъкоi ради на 2019 piK

ýs 21 -3 лrII

Вiдповiдно до пункту 25 частtIнlI l cTaTTi 26 Закону Украi'ни <Про
мiсцеве самоврядування в YKpaiHil>. сiльська рада

ВИРIШИЛА:

t, Затверлtлти пýложе}lЁя про цiлъовi KomT}l сiльськоi ради на 2019 piK

{лолаtтъся).

2.Вважати таким, що втратило чр{Енiстъ рiшення сiлъськоi ради вiд 21.12,2al7
Ns 2l _ З lVШ <Про затвердженнrI положеЕ{юI про цiльовi коIýти сiлъсъкоi радн
на 2018 piк>.

З. Контролъ за в}Iконанням рiшенrrя fiокластLl на постiйн1, коь,тiсiю сiлъсъкоi

ради з пит€lнь плilнувzшня, бюджет.y та фiнансiв .

СЬськрй гол В.М.Кобзар



Додаток
ло рiшення сi;rъсъкоi ралr*

вiд 2|,|2.2О|8 ýs21 -З /Vll

ПОЛОЖЕННЯ
про rriльовi коштI.1 сiлъсъкоi ради на 2019 piK

Вiдuовiдно до пункту 25 частr**l 1 cTaTTi 26 Закояу YKpaiHr* кПро мiсцеве
са]uоврядчвання в YKpaTHi>, ci;rbcbкa рада може мати позабюдхсет:лi цiлъовi

кошти.

Цiлъовi кошт}1 сiлъсъкоi ради формуютъся за рах},Ёок коштiв вiд сплат*t:
- надхолкення коштiв самооýодаткуванI{я з кожного члеýа

госýодарського двору, старше l8poKiB:
fiля об:riку чLтъових коштiв сiльськоi радн в УЛКСУ у Манъкiвському

райснi вiдкривастъся спецiалъниi,r pax}rнoк за видар{лr позабюджетн}lх коштiв.
Веденrrя бlхгачтерського облiку по цiльових коштах сiльськоi радlа

покласти на головного бухгаптера сiльськоi Fади Гоменюк tОлiю
O-TeKcarцpiBtly.

Розпоряанилtом цLтьоврrх коштiв с сiцъсъкий голова.
Невикористанi у звiтном_ч перiолi коштр{ вилученню не пiдлягаютъ, а

переходятъ на HacTyrrHi роки,
Прiоритетними напрямкаNlи використан}rя rrозабюджетЕих цiлъовкх

коштiв с:

- прилбання паfiерч. бланковоi пролубцii, канr{говарiв;
- fiрOведення заходiв з вiдзначення держrlвних свят. знаменtттих i пам'ятнпч
дат та ювiлеiЪ, оплату транспортЕих послуг.
- благоустрiй села (обкошliвання та прибираннJl терlrгорii, закчпiв;rя фарби,
вапна).
* уILrIадаI{Ея дGговорiв з жителями сепа на уltастъ у оплачуваних громадсъки.ч

роботах по благоуýтрою терlлторii:
- 0хорона кладовища;
- прлшбашrя прел*tетiв ритуа,тъ}lого вжитку;
- прлrдбання ToBapiB довгострокового користування
- вивезентrя смiття :

- на розвиток об"сктiв соцiальноi сферлt.соцiацъно- еконолтiчний розв}Iток
сеýа (проведення ремонтних робiт, прилбання гlредметiв, матерiалiв та
irrвеlrгарю, в тому чисдi на м'який iшеtrгар).
Ще положенюI вýтуIIа€ в силу з 01.01.2019.

Секретар сiльсъкоi ради Cl, л.М,Шевчеrжо



Додаток
ло рiшення сiльськоi' ради
вiд ?i" l2.?018 ]fq ?i-с},ЪШ

IlлАн
роботи сiльськоТ ради на 1-е пiврiччя 2019 рку

1, Розглянчти на cecii сiльськоТ радц ,

БtrрЕзЕнь
1.Про звiт по виконанню сiльеького бюджет!r за 2018 piK
Э.Црtэ звill, lro ý}tKOHil}tHю програмЕ соцi*".ilъного та еконоlr+iчнсго рOзýиIку ceJlff зfl ?0t 8р,

З. Про надання соцiальноi допоt{оги учаснЕка-.ь{ aBapii на ЧАЕС
чЕрвЕнъ

l. Про звiт по Bt4KoHaHH}o сiльського б;оажет_т,за 1 квартал 2019 року
?, Про оздоровлення дiтей влiтку 2019року

2. Гfiдготовка i прведення засiдань постiйних KoMiciй сiльськоi'радrt,
i. Розгяяд EE{Ta}lb згiдно планiв ix роботtr.

З. Органiзацiйнi пцтацчд-
- }ладання дсlпýмоги головам постiйних комiсiй сiльськоi ради в формуваннi сiлъсъкого

бюяжеry та fiроведеннi засiдань KoMicii з fiитань п.iIанyаанюI бюлжетуt фiнансiв :

- участь у Ероведеннi днiв районноТ раяи i згiдно графiка}'
t участь у пiлготовшi та проведеннi пiктувальних рад на базi дошкiльного закllаду;
- зустрiч iз керiвниками районних полiтичних партiй i громадських органiзаuiй.

4. Контроль за в*rконання*t .

5. Органiзацiйнi заходrt з нагоди вiдзначення державннк, професiйних свят та паrt'ятних
дат-

- Рiздво Христове
-,I[eHb Соборностi Украiни
- ]ч{tжнародний день памliятi жертв Голокосту
- ýень вшанувацня учасникiв бойових дiй на
TepllTopi1 iнших держав

- день ГероТв НебесноТ CoTHi
- Мiжнарадннй день лрав жiнок i миру
- Рiчнцця вiд дня нарлжен}rrt Т',Г.Шевченк*
- ýень землевпOряд}iltка
- Лень Чорнобнльськоi трагелii

- Денъ пам*ятi та притt{ирення, ilрясвячений жертвам

у ýругiй Свiтовiй вiйнi - 8 травня 2019 року .

- Деrrь Перемогtл tIад IIащЕзмом у ýругiГл CBiToBiй Bir"lrli - 9 травtлл 20lgpoKy;
- дёнь MaTepi - |? травня ЭOi9року;
- денъ вgшнванки - lб травня ЭOl9рt-rк_r,:

- МiжнардциЁ день зах}Iецl дiтей - 1 червня З019 ркр;;
- Денъ меднчного лрачiвннка - 2l червня ]019 paý:"}ti

- Лснь скорботи i вtпаяyвання пам'ят,i жертв вiЁrт+н в YKpaiH,i - 2? червня ?0i9 року;
* День КонституuiТ YKparHH

Секретар сiльськоi ралн

- ?8 червня 2019року

ild

- {]7 сiчня 20t9 рок,ъ,.
- 22 сiчня 2019 року;
-2} сlчня0l9року:

- 15 лютого 2019 рок1;
- 20 лютого 2019року:
- 8 березня 2019 р*i{yi
- 9 березн:* 2019рuку"
- l l берзня 20l9 рк},,
- 2б квiтня ]0l9 р*к},-

Л.М.Шевченко



,]одБняFiL_=ъкА с{лъсъкА р Алл

млнькIвсъкого рАЙону чЕркАсъкоi оБ,тлстi

вiд 21 грудrя 2018 року

PIшEHEUI

ль 2}_ 5/уII

ГIро встаrrовлення надбавок i
дýIшат д0 Irосадового окIIаJцr,
ýадilншI матерiаьноi допомоги
i премiй сiльському головi у 20lgpoчi

Згiдrо п, 5 ч. I ct. 26 Закону YKpaii*t кПро мiсцеве самOврядJrв.Iння в
YrrpaiHb, ст.ст. Z|, 22 Закону Уryаlr*л r<ГIро слулбу в оргаЕlх йgцевого
сilмоýряд/в€lння}, пФтzlнови Кабiнегу MbiuqpiB YKpaii*r вiд 09,0З,2006 Лs 268

<<Гlpo упорядцвltнI#[ grрукгури та уп{ов оIIлати прilý гtрацЪшжЪ апФtrry
оргшriв вrаtонавчоi влад{, оргшriв rФокураý/рц судв та iшIIID( оргшri** ,

гIоýтаЕOви Кабiнеry MiHicTpiB Украiтпа J\Гg З53 кПро BHýceHHrt змiн до
гlостllнови Кабiнету MiHicTpiB YKpaHrT вц 9 березlrя 2006 р. Ns 768 та
визýЕtнЕя т{lкими, що втратI4ли чr,**riстъ, деякрж Еостtlнов Кабiнету
MiHicTpb Украiтпш} яка прlйrята 24.05.2017 року , додапqу 48 до шocT€EIoB}l

Кабiннгу Мiнiчгрiв Уцраii*t вiд 1З.12.1999 ýs 2288 <<Гlpo вIIоряд(увtlн}ж умов
опяати прilц црачЬlпшсЪ аЕФffу оргшriв вrжонавчоi владц мiсцевого
сffмоврядrвання та ж виконIIв1II*{ оргжriв, оргшriв гlрокурrгlryи, судв та iнIIIIfli

органiв>l, Порядшу обrмсдеr*rя gгеку лерlкавноi слу*сби, зtrtвф.щ{еЁоrо

ýостаtнsвою Кабiнrгу MiнicrpiB YKpаllaa вiя 0З.05. 
'9q4 

ýs 283, поýтlж{t}ви

Кабirлеr,у Мiнirгрiв Украrтш вiд *9.12-2*15 Л! l0lЗ кПро упорядкJrванЕlI
стр}кгурв заробiтноi гlлlати, особлrшостi проведеж{я iндексацii та внесýння
змiн до деяк}Iх нормативно - цравовI.D( акгЪ>>, сi.lьсъка рада

ВЕРIШИЛА:

l. Вgгil{овкм з 01,01.2019 сЬсъкоьсу головi Кбзарю Ваlrерiю
Мюrайловичу надбавку за 7 ра:г восадовоi особи мiсцsвого ýrlмовряýrванIrя

в розмiрi 110,00 грfi.; щомiсяшrу доIшtrry за
висJIуry рокЬ у розмiрi З0 вiдсоткiв посадовоt8 окJIад., з ypaxf.BttIfжM надбавки



за рilг, вIа(одячИ зi rгажУ поса,довOi особи мiсrЕвого сilмоврдд)ts{lш{я 23 piK 11

мiсщЬ.

2, Премiювати сЬсъкого гOлову вiдповiдно до особиgrого вкпадJr в

загаrьнi резуJьтi}ти роботи за кожен мiсяlь 2019 року вi,щrовiдно до

вiдrтршроваIIогс часу у розмiрi 50 вiдсrгкЪ поýадовоIý oKJIaдi сi,lьсъкого

юловц у межit;( фонду гrремiювш*rяr утворенопо у po*Mipi не менш ж 10

вiдсоткiв шосадовI*( октtа,дiв, eKogoMii фнду опlrgtи Tryщi та згiдrо Г[оложеr*rя

Еро цремiюваr*rя rrрщiвrшсЬ сiлъсъкоi реЩ,1. Премiювrги сi,тьсъкого голOву

до дерrка*l*о< i гlрофссifuilil( святэ а саме: до М Конrгнтуцii Украirш, до Дrrя

н*аrrежноrгi Украiци, до Дня мiсцевоm самоврящван*{я та ювiлеЁшоi дати у

розмiрi 100 вiдсоткiв Еосадового окша,щ1 сi.тьсъкого rояов11 .

3. Вс.rаilовиrи сiльськомУ головi нашбавкУ за BиKoHaHElI оqобJпшо

важпrшоi ребuги шомiсячно в розмiрi 25 вйсоrгкiв вй пшадовогtl окпаду З

урахрilrням надбавlшл за ранг i надбшку за вислугу portiв,

4. НацаВgгrл сi.lьсЪкомУ головi MaTepialbHy допомоry на овдорвiIення та на

вирiшеrшя соцiаlьно - побуговrоr п}Iгfiнь у розмiрi серелrъайся*rоi заробiтноi

Iшfiти.

5. Контроlъ за вико}rаннr(м рiшеr*lя пOкJIасти на поuгifury KoMiciro з

ýIfгliнb iт.fiii

сiльсъкий голова В.М.Кобзар



ПОДIБНrIНСЪКА СIЛЬСЬКА РАДА_

мАнъкIвсъкого рдйону чЕркАсъкоi оълдстt
рIшЕння

вiд 21 грудня 2018 року Jt 27 - 6 Л/1I

Про надання в оренду земельноi дiлянки
несiльськогосподарського призначення

площею 0,0281 га гр.. Ребринi A.I,

Згiдно ст.26Закону Украiни ,,Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi" , ст, 12, 9З,

|22, |2з,124,125 Земепьного кодексу УкраiЪи , Закону УкраТни кПро землеустрiй>, Закону

Украiни кПро оренду землi>>, Закону Украiни к Про,Щержавний земельний кадастр> та

порядку ведення .Щержавного земельного кадастРУ, РоЗГJIянувши зzuIву гр,Ребрини Алiка

lвановича, жителя с.Подiбна вул.Черняховського,18 , IIро надання в о_р_еЕду

земельноi дiлянки несiльськогосподарського призначення площею 0,0281 га по

вул..ЩентРальнiй ,|а дляекСплуатацii та обслрОвування булiвлi мJIина, сiльська рада

ВИРIШИЛА:

;,j
:i

1. Надати гр.Ребринi Длiку Iвановичу в оренду земельну дiлянку

несiльськогосподарського призначення площею 0,0281 га ( кадастровий номер

712з186501:01:00з:0164) зарахунокземелькомунальноТвласностiненаданихувласнiстьта
постiйне користування в межах населеного пункту на територii Подiбнянськоi сiльськоi

ради за адресою : с.Подiбна, вул..Щентральна,lа , дJUI експлуатацii та обслуговування

Ьудiвлi *n"rru TepMiHoM на49 ( сорок дев)ять ) poKiB,

2. За домовленiстю cTopiH ор."д"u плата вноситься у грошовiй формi розмiром 3

( три ) вiдсотка вiд нормат"""ъi грошовоi оцiнки земельноi дiлянки за piK, на TepMiH до

.пЁrrоуuru*ii булiвлi,o""u, кругrорушки та iншого виробництва, В разi експлуатацii

орендна плата становитиме 1Z ( д"u"uдц"rь ) вiдсоткiв вiд нормативноi грошовоТ оцiнки

земельноi дiлянки за piK.
З.Щоруlити сiльському головi укJIасти договiр оренди з гр, Ребриною Алiком

Iвановичем.
4. За домовленiстю cTopiH Bci витрати по оформленню договору несе орендар,

5. КонтроЛь за викоН*Ъ"* рiшеннЯ гIокJIастИ на постiйну комiсiю сiльськоi ради з

сiльський голова В.М.Кобзар

ý
",;S,

],--,._ . --":). }. .(,, . .r:

питанЬ сiльського господарства i раuiонаJIьного природокористування,

{.у,, ,*\ 
]$ tо-



ПОДIБНЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РМОНУ ЧЕРКАСЬКОТ ОБЛАСТI

рIшЕння

вiд 2| грудня 2018 року Ng27 -7 /У11

земельними дiлянками

Розглянувши заяви громадян села , про приrтинення права користуваннrI
земельними дiлянками, згiдно ст. |2, 141 Земельного кодексуУкраiни , l.З4,ч.
7 ст.26 Закону Украiни ,,Про мiсцеве самоврядування в YKpaTHi", сiльсъка рада

ВИРIШИЛА:

1.Припинити право користування земельними дiлянками , якi були наданi

для ведення особистого селянського господарства iз земель запасу
Подiбнянськоi сiльськоТ ради:

J\ъ

тlп
Прiзвище, iм"я, по
батьковi зчuIвника

Мiсце проживання
зЕU{вника

Площа
земельнот
дiлянки,

га

Мiсцезнаходження
земельноi дiлrлrки.

1 Бузань Лариса
Петрiвна

С.Подiбна
В.Бр.Шевченкiв,36

0,16 В.Бр.Шевченкiв

Про припиЕення права користування

сiльсъкий

2.Ввести земельнi дiлянки до земель запасу ПодiбнянськоТ
3.Спецiалiсту 2 категорii, землевпоряднику сiльськоТ ради

вiдповiднi змiни до земельно - облiкових документiв.
4. Контролъ за виконанням рiшення покJIасти на постiйну

сiльськоi ради з п !льського господарства i рацiоналъного
природокорис

сiлъськоТ ради.
внести

комiсiю

В. М. Кобзар



ПОДIБIUIНСЪКА СIЛЬСЪКА РАДА_
МАНЬКIВСЪКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi ОБЛАСТI

рIшЕння

вiд 21 грулня 2018 року N9 27 - 8 Л/1I

Про надання в оренду земельноi дiлянки
несiльськогосподарського призначення
площею 0,02119 га гр.Борисову В.О.

Згiдно ст.26 Закону Украiни ,,Про мiсцеве сап,IоврядуваIIня в УкраiЪi" , ст. 12,9З,l22,
|2з,124,125 Зgмельного кодексу УкраiЪи , Закону Украiни <Про землеустрiй>, Закону

УкраiЪи кПро оренду землi>>, Закону УкраiЪи к Про,Щержавний земельний кадастр> та

,rор"доу ведення Щержавного земельного кадастру, розгJuIнувши зzuIву гр.Борисова

Володимира Олексiйовича, жителя с.Подiбна вул.Черняховського,30 , про Еадання в оронду

земельноi дiлянки несiльськогосподарського призначення площею 0,0219 га по

вул.Шкiльнiй ,1а для обслуговрання магiвиIIу- бару кПрестиж) , сiльська рада

ВИРIШИЛА:

1. НадатИ гр..БорисОву Володимиру олексiйовичу в оренду земельну дiлянку
несiльськогосподарського призначення площею 0,0219 га ( кадастровий номер

7123186501:01:001:0194) зарахlтlокземелькомуЕальноТвласностiненаданихувласнiстьта
постiйне корист}ъання В межах населеного пункту на територii Подiбнянськоi сiльськоi

ради за адресою : с.Подiбна, вул.Шкiльна,lа , для обсrryтовування магазину- бару

кПрестиж> TepMiHoM на49 ( сорок дев)ять ) poKiB.

2. За домовленiстю cTopiH орендна плата вноситься у грошовiй формi розмiром 12

( дваналчЯть ) вiдсоткiв вiд нормативноi грошовоi оцiнки земельноi дiлянки за piK.

З.Дорr{ити сiльському головi укJIасти договiр оренди з гр. БориСовим ВолОдимироМ

олексiйовичем.
4. За домовленiстю cTopiH Bci витрати по оформленню договору несе орендар.

5. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на постiйцу комiсiю сiльськоi ради з

;!

:i

.i

]9

i рацiонального природокористування.

В.М.Кобзар

'
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