
ПОРЯДОК ДЕНН}Й :

1. Про звi,г па викOна.нню програмн соцiжънO-еконOмiчн*го розв}.Iтку за
2018piK

2. Г{ро звiт гrо BHKoHarlHIo сiлъсъкого бюджету за 20i8 piK

З= ýро внесення змig ло рiшеннr сiпъськоi pfftlr вiд 21.12"2018 ]& 27-2lY1 l
< Про сiльськиri бюлкет на ?019 piKlt

4. Про дед*гування лП <<Служба MicrdeBиx aBT*Moýiлbнptx л*рiг у Черка*ькi*1

обла*тi> функцiй зацовý}Iка з пtlточýогФ ремФtfгy д*р*гý ко*rl"нru=тънtlТ

BKacн*c{i

5, Гtро надilння *оцiацьноТ допомоги ж!{телýм sела згiдн* fiФдан}rх з€uIв

6. IЪо надаtlЁя субвеншi*i з сiлъськсгt-} бюджету

7. Про црr{пl{не}{нJ{ ýрава кt}ристyва}{ю{ земеýънЕil{рr дiляrжаryrи

8, Про надаЁtня дозволу на розробку гц)оектy землеустроIФ 1цсдФ вiдведення
земеýъýоi дi,аянкrr з меток} гrерелачi у власзtiсть

9. Про Еадання дсзволу на розробку проекrу зеlчлеустрою щод0
вiдgеденшI земедьних дiлянок з метою наданFIя в *ренду

l0" Про вiлведення до земеj]ъ загtасу зеь{елъЕ}lх дiлянок Еý надаЕих v
власнiстъ та корист}iвання

l l.Про програму органiзаuii фiнансуванЕrl у 2019-?020рр. громадськлrх робiт



ПОДБ}ýIНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО rДЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi ОБJIАСТI

РIшЕНнЯ Ns 28-1lYlI

siд 28 дютого 2аý рок},

Про звiт IIо виконанню Програми екOноý{iчн*го
та соФального рсзвLrтку сеJа за 20t 8 piK

Рсалiзацiя ]авдань, визначен}lх ПрограмOю економiчного i соцiалънOг*

рOзвитку еЁлаза2а18 piK дозволиJLазакрiтмти досягнутiп*:зуwпвнi тенденцii,
сIтрияJrа покращенню розвитку чстанов. органiзаuiй , а фiнаясоваrа стану,
забезпечення наповнення сiльськOго бюджету.

На територii ce"ila функшiону,ютъ б фермерсъкr-rх rOсг{ФЁарств.
заг&lъ}lоосвiтня шкоJIа 1-111 ступенiв, дошкiльна устаь{ова, ФАГL Будинок
кyльтури, бiбдi*тека, Еоштове BiЖiлeнilli зв'язку= тсргiвельýо-рt]звll?катьний
KoM{LTeKc <Гостинний двiр>, 5 торгiвелъ}flLч точок, олiйня, Mji}lн, fflтека

СФГ вЕкористовують 2Z5Ta земепъ запасу та оре}цують 694 зе*tелънi
часткl.t {паТ)" за якi ix власнлtк}I одерж€ult{ до 4.5%. На умовах оренди нада}t0
268га земелъ резервного фонлу. Водний ф*нд rь{ощею 29rавIжорI.rýтовустъся
ловнiстю, € два водойлtища загzulьного користyвання.
Звачнi кошти iз сiлъського бюджетy вrтдiляються на пiдтрпчку на рOзвитfiк
сi,тьсъrсих та районнltх програм. на сздФров-lrення дiтей у лiтвiй гrерiол. на
пiльгове леревзе}iня окремих категорiй громадя}r. iнше,

Ваголrилi вtIесок у соцiатьно-екttн*мiчtжй р*зв!rток се-ца вн*ситъ
Шевченко В,П, За йогсt фiнансовоТ гtiдтрrrмкr-r б,чло вико}tан0 одFЁ{ iз
намiченrос п,чнктiв прOграми соцiалrъно-екоЕомiчlлого розв}lтку, а gамý:

rrроведений ремснт булинку кулътyри: замiненi Bci BiKHa на плаетикlэъl
замiнено вхiднi дверi, пошитi HoBi Tю;ti, шторr{, замiнена лi&'iоrа
пофарбованi стiни, сцена, Постiйно поновлt$стьgя вули{не освiтлеr:ня,
добавляються HoBi е.тlектроточки, € спонсором у гrроведеннi влrзначн}L:i дат"
сiльськrtх та раrЪнrrпх заходiв.

Керiвнl*t СФГ <<Щелриit крайli Касянчу,к IBaH Млlхайлович *lо*tiсяця
:Jali}/Iioвyc лiя ýНЗ tqh{a;жTKoll скраILlеt{ий газ, дошомага€ у реп,{онтни:{
роботах mKo;li, ýулишiу кулътури,

tr ДНЗ <<Мжяткоii натiчу€тъся 21 дитиrrа у ЗОШ 1-II{ ст_чпенiв 85ylHiB.
За ocTaHнix декjлъка p*KiB лемографiчна сит_yацiя стабiльна. fi* i кчас,ч
пiшло 8 дiтей. Наролилося б дiт*к ,

В чентрi зайиятостi на облiку Z*|8 року перебувало 8 грсмадян,
Сiтьсъко}о радс}о заклк]чений договiр на2 uсtб для взяття ix на громадсъкi



роботи по викошуваirню бур'янiв, прибирашпо кпадовиIIIа та центру селъ
викоЕаЕню обов'язкiв соцiалъЕого працiвнlжа.

За даrшаri перiод було оформлоно субсидii налозабезпечýним сiм>яьц
одиноким приrтарiлl.пл та ilшшпл громадяЕам. Була Hapil(OBaнa суýсидiя на
електроенергiю, Ериро${ий гЕý та HapaJ(oвitrra готiвка на дрова
Вуличне освiтленrш у нiчrий чаý е на кожнiй iз 9 вулиrр, Iшату зЁt fiкё
провOдкть сiлъська рада. Замiнено gлектролаI}tIIочки на еЕергозберiгшочi.

Бiльшiстъ намiчеr*ж за:содiз прогрЕtми 2018року Brжoнaяi. Будемо
праrтовати над новими задачами.

Керуючисъ гr.22 п.l ст.26 Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядуваlння в
УкраiЫ>, сi.rrъсъка рада

В иР IшиЛА:

t - Затвердити звiт по виконанню Програлшл економi.rного та соцiапьного

розвитку сýда за 201 8piK.
2. РекомеIц}вати KepbTшKttlvt установ, органiзацiй села проанапiзувати

роботу своiх пiдгtриемств, виявити причш*r допущеш{я нсдолiкiв, вкзЕшIштн
заходи щOдо ix уеуненl+я? не дог{ускати заборгованостi шс cfiпaтi rrодаткiв до
сiлъсъкого бюдкету, подаJьшого розшIфеннr[ та cTвope:rнll HоB}D( робочшr
Micrъ.
4. Вrаконавчому KoMiToTy сiльськоi р4ди сЕрямувати зусиJшя на забезпечеrurя

ефеrrгивного виконtlýrrя фЬаясовшL трудовш( peýypciB для виконанIш
заходiв, перелбачени,ч Програмоtо .

5- Спецiалiсту-зеIчrлевпорядн}rку сiлъськоi рщЕ L{укановir1 Г.М.
кOнтроль шод0 псреуtсqаданнJl договорiв оренд}r
несiлъськогоспсдарсъкс}гс пр}rзначеню{ та B}.fKopиcTaHюI земель.

6. Котrгроль за внконаншIм рiшення з&lл{шаю за собоrо.

сiльсъкlаэi годова В.М.Кобзар

вести
земёль

|"



подБt{"rlнськА сIльськА рАдА
мАнькIвського рлйону чЕркАськоi оБлАстI

рIшЕння
вiд 28 эпgrого 2аW року Nц 28 -2 Nll

Пр* звiт пФ викOн{lнню сiльського
бюдкrгу за 2018piK

Зас.tryхавши звiт по викоýЁtнню сi.гьсъкого бющету за 2018 piK,
враховуюtrи виgновок гrостifurоi KoMicii з IIиTilHb rrпануваЕнfi, бюджету i
фiнансiв сЬсъка Fада вiдмiчаq що пoýTiЁlrro провsдитъся вiдповiдна робота
щодо викsflанI#I бюркжу, flоIФащенЕю софалъно-сколrомiчноi ситуашi в селi.

За звiтr*гЁ перiод до сiльськсго бюдкgrу надifuiо доходiв 1748558, грЕ.,
iз H}D( Kirrmi cyбBeкriТn з райоrтного бюджету 1б7071грн. на утриманЕя
дошкiльнrпс закil&дiз i закл4дiв кулътурЕ. Вшсон€tння ЕJIану шо доход{tх
ýтttновить lа9,9Yо. ,Щжерелами ý4дхоýкень с : акцжш*й под*ток з реаяiзаrrii
суб*ектами госпOдарювllнIffI роздрiбrюi торгiвлi пiдакrкзнrъ*и товарtlми
15З64грн., земелъr*лй податок з фiзичнlлlс осiб - 45877 црн; земелъшй fiодатOк з
юрI4дIпнш( осiб - 4659 грн; ед*rrrй ýодаток з фiзи,*поr осiб - 114400грн.,
едrr*rй пýдЕток з юрIdд!гцfirх осiб -ЗЗ67Згрн.; €дfiIий подl}ток з с/г
товаро8иробжжiв - 855553грн. , ореIцна Iжата з фiзичнlо< осiб * 82169грц
0рендна uпfiта з юридичrrюt осiб - 55556Зцрн; податок на Еýрухомs мшlно
житловоi HepyxoMocTi * 2010грн; Еодатск на ýýp},}rýMe май!rо нежитловоi
нёруr{омостi - З230грн; траrrспсртrшй Еfiдаток * З*5атрн; aB*iHicTpaTtBHcй
збiр * 1 l52грн; ýреядна Iшafir за водпi об'екrи * 196грн.

Обсяг видаткiв загалъного фонду становI4тъ 2*З1184гря. BraдaTl*r
проводиJrиýя на оппату цра{l * l168097"p", ýapaxyвa}Iнfl на заробiтrry rшату _

2680ЗЗгрЕ, на придбжlrя продуктiв харчувglк{ll - 4l944rрн., на оIшату ýоýлуг
зв'жку , пiд.шочýнЕrt до мережi KIrrTepHeTi} та оIшата комунаJIъшrх поýлуг -
18816грн; на oIuIaTy елекqроеЕ*ргii - 90396rрн. , цFидбаr*ся медикаментiв та
Еgрев}жувалънш( MaTepia.Trb - 1380грн. на цридбажя дров- 27000грц, виIuIата
на соцiалъншt захиЁт наýелення - 13тис.грн., на придбаr*тя ггуriвки на
сздорOвленэrя дiтям, позбавлеlпж батъкiвýъкого яiкгry*ання- 9000грн.

Видашсrr загilJIьного фонду сilьського бrоддtgry подi-iгршlися : органи
мiсцевого сtlь,lоврядуваЕIня - 872945трц доlшсiлънi зак:lади освiти -
561549грн, бiблiотека - 63699 грн, буýжск кулътури - 215268рн; благоуlтрй *
65289ryн., iH. субвенцii* 183745грн; зем.шеустрiй*25000rрн; компе:rсаriйнi
внIIлати н пiльгове fiеревезеЕI#I окремЕм категорiям громалян-2 1 689грн.
Обсяг видаткiв спецiаlьноrо фонду стЁIýсвитъ 833ll"p".
iз rпос на 0здоровдgння дiт*й ГIодiбняrrськоi ЗОШ 1-III ступеrriв- lЗ0O0грн", на
розýиток середньоi освiти * |26542грЕ", на мiжгалрýву пpo{pltмy кЗдоров>я
населення Ма:ькiвщи}lиi) - З10I9rрн,, З3Згрн. на Веб-саfrr, на райоtшlу



прOграму <Турботш 250lгрн., нарш?оЕну програму оздоровленнrI та
вi.rцrечвrжу -19000грц Еа рOзвигок фiзишrоi куJIьтури та сЕорту * З0O0грц на
гrрофiлакшку зýочинноrтi З0O0грц на медико-пЁрви}I}ry допсмоry - 56?8грк.

До спецiаJIьного фшду вхýдятъ ý}цатки, що викsрlлстаrri : 26408грн. на
харчуваIшя дт*й у ý{З кМалятко*; 58246грн ýа каrriта:ьнрй ремоýт Буднrrку
куJьryри; 10000грн прогрлtму <<Здоров'я ЕаселеЕIýl Мшlькiвщиrш> {на
капiталъrий peмorrT пологового бущrжу MaHbKiBcbKoi [РЛ; 15000грн.
Уманському району на rлрилбзtння ангiографа"

Станом на 01.01.2019 дебiторсъка та крсдкгорýька заборгованiстъ Ео
загftiIьному та спецiашьному фондаэ< вiдсугня. Розбiжностей мiж даlшлли фор*
звiтностi, пdlж покff}никамн звiтноqгi немае.

Вiдповiдrо до Еушtrу ?3 частtrrк 1 cTaTTi 26 Закону YrcpaiTrи кПро мiсцеве
самоврядуванIж в YKpaiHi>, п.4 cTaTTi 78 Бюджетного Кодек*у Ytcpair*1
сiлъсъка р4да

ВиРIШилА:

l . Затвердити звiт по виконанню сiяьського бюджету за 201 SpiK:
- rrо дOходаJЁ загаJIьного фоrлду 1748558грн., Ео sIцатках 21З5866грн.
- шо дохода:с спецiilJlьного фшцу в cyMi 17058 грн. , по вцдатках -171931rрн.

2. KoKTpoJtь за викона}ц{я рiцеrrrrя покJIасти ва постiйlrу комiсiю сirьсъкоi рцщ.1
з питань IIJIаýуванILя,"6ю,ркеtура фiнансЬ

Сi.,tьсъклй гоýова В.М.Кобзар



ПОДIБНЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РАИОНУ ЧЕРКАСЬКОt ОБЛАСТI

рIшЕння

вiд 28.02.2019 року J\ъ 28-3л/II

Про внесення змiн до рiшення сiльськоТ ради вiц 21.12.2018 р. Nч27-2[УII
.<Про сiльський бюджет Подiбнянськоi сiльськоI ради на 2019 рiю>

Вiдповiдно до пункту 2З частини 1 cTaTTi 26 Закону Украiни "Про мiсцеве
самоврядування в Украiнi" та статтеft ,l2,78 Бюджетного кодексу УкраiЪи, Подiбнянська
сiльська рада вирiшила:

Внести змiни до рiшення сiльськоi рали вiд 21 .|2.20118р. JФ27-2ДII кПро сiльсЬкИй

бюджет Подiбнянськоi сiльськоi ради Манькiвського району на 2019 рiк>,(дшri - рiшення),
TaKi змiни:

1. Пункти I,2,З,4 рiшення викласти у новiй релакчiТ:
< 1. Визначити на 2019 piK:

доходи сiльського бюджету у cyмi 19З5729 гривень, у тому числi доходи заftIльного

фонду сiльського бюджету - 1906680 гривень та доходи спецiа-пьного фонду сiльського
бюджету _ 29049 гривень згiдно з додатком 1 до цього рiшення;
видатки сiльського бюджету у cyмi 2|Т450З гривень, у тому числi видатки загального

фонду сiльського бюлжету _ 2070180 гривень та видатки спецiального фонлу сiльського
бюджеry - 44З2З гривень;
дефiцит за загальним фондом сiльського бюджету визначити в clMi 163500 гривень,

згiдно з додатком 2 до цього рiшення.
дефiцит за спецiальним фондом сiльського бюджету визначити в clMi |5274 гривень,

згiдно з додатком 2 до цього рiшення.
оборотний залишок бюджетних коштiв сiльського бюджету у розмiрi 22880 гриВенЬ,

що становить 1,2 вiдсотка видаткiв загального фонду сiльського бюджету, визначених цим
пунктом.)

< 2. Затвердити бюджетнi призначенЕя головному розпоряднику сiльського бюджетУ

на 2019 piK у розрiзi вiдповiдальних виконавцiв за бюджетними програмами згiдно з ДоДаТком

3 до цього рiшення.>( 3. Затвердити на 2019 piK мiжбюджетнi трансферти згiдно з додатком 4 до цього

рiшення.>
к 4. ЗатвердитИ розподiл витрат сiльського бюджету на реалiзацiю регiональних

програм в cyMi IЗ6207 гривень, згiдно з додатком б до цього рiшення.>

2. ,Щоповнити рiшення додатком 2, що дода€ться.

З. Додатки JфJ\lb 1, 3,4, 6 викласти в новiй релакчii, що додаються.

4. Контр_,

постlино1 комlс1l,з|,,

цього рiшення покласти на Железнякову Н.М. -

я бюджету i фiнансiв Подiбнянськоi сiльськоi рали

сiльський В.М. Кобзар

головч



ЕОДБЕЯЕСЬКА CUIьCьKA РАЛЛ
МАIIЬКlЕСЪКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi ОБЛАСТI

вИ 28 JIютого Z8l9 року

рIшЕння

ffq28-4лrII

IIр* делегування {П << Служба
яiсцевнх автоиобiпьцнх дtlрiг у
Черк*ськiй gблдст}> ф_чнкцiй }аý{овýЕкfl
3 потвчIrого ремонту
д$рогrl комуна-пьноТ власпо*тi

Згiдrrо п. 22 *l, 1 ст. 26 За:сон1,.Укра"iни t< IТр* зliсц*ве самоврядуваЕн* Е
YKpaiHi >>, на в}tконаЕЕIя писта ЛП il С.тухсба *iicцeBlut автоrтобiпънliх аорiг
у Черкасъкirt областi> вiд lЗ"}z.Z*rc }s 7] i{J2-21 з метsю фiнансl,вання .

ýвs€чаsнOго та якiсяgго шрstsедення ремонтнi,tх робiт дорýжнъсго покри]т,
дýроги кФ}rуЕаirъвsТ вяасtлостi у с, П*яiбна за рахyнок коштiв державýвгФ
бюя;кету. вiдг:*вiдлlо до затвердJкýних Перелiкiв ре*fснтy лсlрir ilfi
Ч*ркасъкiiц абяастi Ha2al9 piK , сiлъська рада

B}IPIШE-II{:

l, ýелегуватЕ ýержавяому гri:лрtd€мýтý}r << Слуiкба мiсцевrfi
автонсбiльних лорiг у Черкасъкiй gб":lастi>> функцii за*l*вн}lка у ýовному
об*язi " ý тожу чи*дi, iз вrrготов.пен}#{ fiроектн.о - кошторисн*i дOкумеriтацii ,

rrрФв*дýння т*ЕдЁ,рýЕх ýроцедур закyЕriв*лъ pclбiT та пФс,1:lт з ilоточного
peýf *нт_y вlrл:tкi l_{eHTpа;ib**oi, кtэлтунатънсi вяа*н*стi ýодiбжнсъксlТ
сiлъсъкоТ ради, вiдповiдно до затвердяiе}lLr;{ l}*релiкiв pei{сrнT_v лорiг по
Черкаськiй *бластi на 20i9 piK.

2, К*нтр*лъ за виконан}#Iм рiшення ýокластI.1 на пg*тiйну KoMiciю
сiльськоi ради з IIит;lнъ соцiально-кyдьт}?ного розвитку. р*боти базоврr,ч
га;t3.зей народного господарства, агроЕроI}Iис;IGвого KoMLneKcy. екслогiТ та
рачi*наrrьног* пр}rрод*корЕстуЕанЕя

сiльськига голова

\
,\-.

В.М,Кобзар



пGдIБЕ,яЕсъкА сlirъсъкд rА&{
мАЕькIвсъкого рАЁояу чЕркАсъкоi оьтдстr

вiд 28 лк}тоrо 2аI9 року

рIшýнЕя

ýg 28 -5 ДлI

Пр* налflllllя gоцiяльноi допомоги
}кцтелю еелfi згiдно подлиоi tдfrвu

Заслухавши та розгýян}вши заяву ж}lтý;lя cena П*аiýна гр,*лек*iстжа
В*додречира iваgовrтча. ýро Ёадання с*цi*тъlr*Е д*ЕомФгрr за станOм
Здорgв}я. згiдн* ilредi}явrеншх локумеьlтiв- вiдц*вiднФ до rry}IKTy IЗ частlдни
l cTaTTi 42 Закону Украiнrт <Про мiсцеве сrмоврядуван}ш в YKpaiHi>i. cTaTTi
78 Бюдясетног* К*дексу YKpaiHp:. сiдьська рада

ВИРIшI{ЛА:

t.Надатлi гр.Олексiснко Володиляирт lвановrячy, }кI.{телю с. П*дiбнв
сокirrъrlч доцомогу у- cy-Mi З0*{} грЕ }ia лiк,ъъання"
2.Контропь за викOýаЕýr{ рiшення rlollTacTtt на п*стiЁrну KoMiciro сiдьсъкоi

радк з lп{тllýь

В.М.КобзарСi-аьсък*rрЪ гс:{0ва



подБFU{нськА CIJьCЬKA рАдА
мАнькIвського рдйону чЕркАськоi оьлдстl

ъiд 28.a2.20l9

Про нааання субвенцit з
сiльськоао бюiскеmу

рIшЕння

J,{b 28jлlII

Засяlтавши та *бговорлtвшI.I j,IidcT lъ{жlькiвськоТ рай*эlн*Т радt{ вiд 24,01 .Z*19
ЛsЗ5l*1-З7 пр* наданж1 субв*нцii, врах*ву}очЕ р*к*мЁЕдацii пocTiйll*T Koмicii'
giльськоi рад}1 з Ёi{таЕь гЁlаЕування- бюлжет_ч та фiнансiв, керyЕФч}iсъ

tTyHKToM 23 cTaTTi 2,е Зак*ну YKpaii*r uПр* *riсцеве самоврядуýання ý
УкраТнiэi, cijfbcbкa р*.да

ВИРIitt&LЧА:
l. Надати субвенцiю pа:ioHHoMy бюдхсету за р*,ý{},нок коштiв

загчшьЕl]г* бкэджету ý*дiбнянськоi сiлъсъкоi Fадr{ у с_ъ,мi:

: l.itМaHbKiBcbKiй parloнHili раяi у cyмi З6Oгрн на фiнансув&нl{я
Програ*r1-1 створ*ння, еуЕроýоджеЕ}rя та адъ"riнiструва}rчя офi цiйн*го
Веб-сайту MaHbKiBcbKcT рай*лш*i ради

2. Кантрt}лъ за викOнанням рiшетлня гiýлLr{асти на гOлýвýýг* бчхгжтера
сiлъсъкоi радr-1 Го*rенюк К].С. та на по*тiйну K*Mi*iю сi*ъсъко-i радЕ з ýЕтаl{ь
fiЁаI+,вання. бюдж*ту та фiнансiв.

Сiльськuй zояо** В"*{.Кобзар



ПОДIБF{,IНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОТ ОБЛАСТI

рIшЕння

вiд 28 лютого 20|9 року Лs 28 - 7 /У11

Про припиненнrI права користування
земельними дiлянками

Розглянувши заяви громадян села, про припинення права користування
земельними дiлянками, згiдно ст. 12, 141 Земельного кодексуУкраТни , тl.З4,ч.

,,.:

;i

l:i

| ст.26 Закону УкраiЪи ,,Про мiсцеве самоврядуваншI в УкраiЪi", сiльська рада

ВИРIШИЛА:

1.Припинити право користування земельними дiлянками , якi були наданi
селянського господарства iз земель запасу
ради:

для ведення особистого
Подiбнянськоi сiльськоi

Nъ

п/п
Прiзвище, iм"я, по
батьковi заявника

Мiсце проживання
заlIвника

Площа
земельноi
дiлянки,

га

Мiсцезнаходження
земельноi дiлянки.

1 Яворська Наталiя
Володимирiвна

С.Подiбна
В.Ватугiна,9

0,10 B.BaTlTiHa

2 Орлiвська Олена
IBaHiBHa

С.Подiбна
В.Горького,51

0,20 Землi заrrасу в межах села
в полi Jtlb 5

2.Ввести земельнi дiлянки до земель запасу ПодiбнянськоТ сiлъськоi ради.
3.Спецiалiсту 2 категорiТ, землевпоряднику сiльськоi ради внести

вiдповiднi змiни до земельно - облiкових документiв.
4. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю

сiлъськоТ ради з питаць,сjль_сдкого господарства i рацiонального
природокористування.

В. М. Кобзар

-i
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ш
подБнlIнськА CIJъCЬKA рАм

мАнькIвського рдйону IIEpKACьKоI оьлдстl

рIшЕннrI

вiд 28 лютого 20l9poKy

село Подiбна

Про програм_y органiзацiТ та

фiнансуваннrl у 2019-202а роках
громадсъких робiт

ýg 28-1l/ЖI

Вimовiдlо до п. 22 чаýтини l gтаmi 26 Закску Украilшл ,Лро мiсцеве
ЁамоврядувfiнЕя в YKpatHi" та керуtочисъ grаттеIо 31 Закону YKpailпl ,,Про
зайяятiстъ ваýýлеl-шlя" вiд 05.07 .20|2, якй нафав чинноgri з 1 сiчня 2013 року,
сiлъська рада
ВИРIIiIИЛА:

З мýтою паlvrчасовоi заfirrятостi осiб мiсцевоi тсрrтгорiаlьноi
громади затвердити Програму орга:riзашii та фiнансуваннrr
громqдсъклж робiт дIя населекrя lда2а19-2020 роки (додаgгьсФ.
При формуваrшri бюджgrу на201'9-2020 роr<и вередбачати кошти Еа
виконання зазначеноi Програми в мёж{lх вrадаткiв, передбаченI,D( на

фiнаясувtlннlI вiдповiдrшх гагрей.
ВrдсонавчOму KoMiTvry забезпечити BиKt}HaHHlt Програми оргапiзацii
та фiнанс}ъilння громffдýъшоr робiт для населення району на 2аL9-
2а2а pol*l
Коrrrролъ за виконЕlIrrшм рiшеrтlrя flокпаýти на пocTif*Ty комiсiю

сiльсъкй голOва В.М.Кобзар

l.

2.

a
J.

1.



ПОДIБFUIНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi ОБЛАСТI

рIшЕння
вiд 28 лютого 2019 року J\b 28- 8 /у11

Про надання дозволу на розробку проектiв
землеустрою щодо вiдведення земелъних
дiлянок ( з метою передачi у власнiсть )

Згiдно ст.26 Закону Украiни,,ПРо мiсцеве самоврядуваннrI в УкраiЪi " ,
ст. |2,79-1, 118, 119, I2|,I22 Земельного кодексу УкраiЪи, Закону Украiни
,,про землеустрiй" , Закону Украiъи <про Щержавний земелънийкадастр) та
порядку ведення Щержавного земельного кадастру, затвердженого постановою
кму, розглянувши заяви |ромадян , про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо вiдведення земелъноi дiлянки ( з метою передачi у
власнiстъ), сiльська рада

ВИРIШИЛА:
1. Надати TepMiHoM на 1 piK дозвiл на розробку проекту землеустрою

щодо вiдведення земельноi дiлянки дJш передачi у власнiсть з земель не
наданих у власнiсть та користування в межах села, на територiт Подiбнянськоi
сiлъсъкоi ради для ведення особистого селянського господарства:

2. Зобов"язати |ромадян звернутися до землевпорядноi органiзацii, яка
мае дозвiл на проведення землевпорядних робiт з метою виготовлення проекту

J\ъ

пlп
Прiзвiще,iм"я rtо батьковi Мiсце

проживання
OpieHToBa
на площа
зем.дiл.га

Мiсцезнаходження
земельноi дiлянки

1 Бондаренко Ольга
Петрiвна

М.Черкаси 0,з4 В.Соборна

2 Запорiжська Юлiя
Олександрiвна

С.Подiбна
В.Бр.Шевенкiв.28

0,20 Землi запасу в межах
села в полi J\гs 5

J Кальницька Людмила
Володимирiвна

С.Подiбна
В.Горького,З7

0,45 В.Соборна

4 Кальницький Володимир
Петрович

С.Подiбна
В.Горького,37

0,36 B.BaTyTiHa

5 Керез Петро Михайлович С.Подiбна 0,40 в на
6 Яворська Наталiя

Володимирiвна
С.Подiбна
B.BaTyTiHa,9

0,10 B.BaTyTiHa

7 Яворська Олена
Володимирiвна

С.Подiбна
В.Ватугiна,9

0,10 B.BaTyTiHa

8 Орлiвський Максим
леонiдович

С.Подiбна
В.Бр.Шевченкiв,7а

0,20 В.Бр.Шевченкiв

землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки.



3. В зв"язку з тим, що не дошускаеться безоплатне використаннrI земель
КОМУН€LЛЬнОi власностi, а проект землеустрою щодо вiдведення земельноТ
ДiЛЯНКи , який потрiбен для державноТ реестрацii земельноi дiлянки, мае бути
виготовлениЙ за угодою з землевпорядною органiзацiсю в TepMiH один piK-
ПОДаТи данi земельнi дiлянки на оподаткуваннrI до Манькiвськоi ЩII
Уманського управлiння ГУ ДФС у Черкаськiй областi.

4. За домовленiстю cTopiH орендну плату встановити у розмiрi З ( три)
вiДсотка вiд нормативноi грошовоi оцiнки земельноi дiлянки, яку сплатити до
1 серпня 20|9 року.

В.М.Кобзар

l



укрАiнА
ПОДIБЕUIНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА

мАнькIвського рмону чЕркАськоi оБлАстI

PI шЕння

вiд 28 лютого 20119 року Jф28 - 10/УII

Про введеннrI до земель запасу
земель не наданих у власнiсть та
користуваннrI

У зв"язку з тим, що певна кiлькiсть земельних дiлянок зЕIJIишилася
незатребуваною з рiзних причин ( смерть ix власникiв, виiЪд в iншу
MicцeBicTb, зволiкання сцадкосмцiв з оформленнrIм спадщини, тощо), тому
згiдно ст.72, ч.2 ст.19, ст.141 Земелъного кодексу УкраiЪи, п.З4 ч.I ст.26
Закону УкраiЪи,,Про мiсцеве самоврядуваннrI в УкраiЪi,, , акту обстеження
земелъних дiлянок вtд26.|I.2018 р., сiльська рада

вирiшила:

1. Ввести до земель запасу ПодiбнянськоТ сiльськоi ради земельнi
дiлянки померлих громадян якi не наданi у власнiстъ та користування,
земельнi дiлянки громадян, якi виiх€tIIи в iншу мiсцевiстъ i не користуються
земельними дiлянками декiлька poKiB, зволiкання спадкоемцiв з

ням спадщини, тощо:
J\ъ

п/п
Прiзвище,iм.>>я,та по батьковi Площа зем.

дiлянки,га
Мiсцезнаходження
земельноi дiлянки

1 Бала Олександр Iванович 0,58 В.Бр.Шевченкiв
2 Бузань Наталiя Миколаiъна 0.57 В.Бр.Шевченкiв.
J Безручко IBaH Федорович 0.з552 В.Бр.Шевченкiв.
4 Брик Федiр Андрiйовия 0.33 В.Бр.Шевченкiв.
5 Горохова HiHa Юхимiвна 0.2з В.Бр.Шевченкiв.
6 ковбаса олег Михайлович 0"45 В.Бр.Шевченкiв.
7 Коваль Василь Анатолiйович 0.44 В.Бр.Шевченкiв.
8 Пастушенко Ганна Трохимiвна 0.62 В.Бр.Шевченкiв.
9 Кобзар IBaH Артемович 0,7840 В.Бр.Шевченкiв.
10 Удачна Надiя IcaKiiBHa 0,1 В.Бр.Шевченкiв.
11 Кривошеенко Катерина Петрiвна 0,11 В.Бр.Шевченкiв.
12 мельнiченко Свгенiя Матвiiъна 0.4з05 В.Бр.Шевченкiв.
13 Миронов Володимир

Олександрович
0,29 В.Бр.Шевченкiв,

|4 талан Ганна Пилипiвна 0,40 В.Горького,
15 Бузань Юрiй Iванович 0,61 В.Горького.
Iб Олiйнiченко Ганна MaKapiBHa 0,50 В.Горького.
17 Непота Марiя Григорiвна 0,49 В.Горького"

,J



18 \,1акаренко Петро Павлович 0,51 В.Щаслива
19 Максиллч\к Ганна Петрiвна 0,478] В.Щаслива
20 Л\кrlанова Катерина Василiвна 0,4061 В.Щаслива
2| Cl^rKoB Микола Миколайович 0,2912 В.Шаслива
22 Тiмцо Лариса IBaHiBHa 0.40 В.Щаслива
2з Романенко Юрiй Анатолiйович 0.40 В.Щаслива
24 Артелеменчук Надiя CeMeHiBHa 0,50 В.Соборна
25 косолап олексiй Васильович 0.4544 В.Соборна
26 скала Василь Павлович 0?5 В.Соборна
27 Усатенко IBaH Флiгонтiйович 0,з 1 В.Соборна
28 харченко Марiя феодосiiвна 0,з2 В.Соборна
29 Яковлев Владислав Генадiйович 0,3з В.Соборна
з0 Яковлева Галина Генадiiвна 0,I7 В.Соборна
31 Голованчук Марiя Захарiвна 0,96 В.Соборна
з2 Мацiбора Софiя Лlкашiвна 0,58 В.LIентральна
JJ мазур Марiя Степанiвна 0"26 в.центральна
з4 Бузань Олексiй Щмитрович 0.40 в.центральна
з5 Фур>яка Дмитро Анатолiйович 0.51 В.Щентральна
Jo Якушена Надiя Леонидiвна 0.12 В.Щентральна
з7 Прокопенко Володимир Карпович 0,зб В.Киiвська
з8 Подолянець Петро Васильович 0,|2 В.Киiвська
з9 Джлм Андрiй Петрович 0,15 В.КиiЪська
40 Чернець Iрина TepeHTiiBHa 0,36 В.Киiвська
4l Бiлий Вiталiй Михайлович 0,28 В.Черняховського
42 Фур>яка Григорiй Михайлович 0,2I В.Черняховського,
4з Цирта елiзавета МиколаiЪна 0,41 В.Шкiльна
44 поташкова Свiтлана Анатолiiъна 0,22 В.Бр.Шевченкiв,
45 кривошей Неонiла Миколаiъна 0,4515 В.Бр.Шевченкiв,

2. Контроль за виконаннм рiшення покJIасти на постiйну комiсiю
сiльськоi ради з питанъ сiлъського господарства i рацiонального

В.М.Кобзар
}


