
ПОРЯДОК IРНFIIЙ:

i. ГIро Bнeceн}irl змiн до рimе*rя сiлъсъкоi рад{ вiд 21-i2.2S18
Ng27-2NII кПро ciтbcbKlй бюдкm на 201фiк>

2. Про встановJIення ставок та пiлъг зi сrшати земеJьЕого подfiгку на
202фiк

З. Про встltнOвлення ýTilBoK зi сIшати поджку rrа Hgpyxoмe Ma_fulo"

вiдмiкrе вiд зсмелъноi дiяяrжи на 2020piK
4. Про вст&ЕовJIеннfl стЁlвок з €диного гtодtrfку на 202фiк
5. Про вsтановлення туристIýIrого податку на 2020piK
6. ГIро вста}rовлеllня транспортнOгс rrодетку на 202фiк
7. Гlро програму розвlrгку дорс}кньоi iнфраструкгу?и i фiнансування

робiт, пов'язаt*Ф( з булiвнr,пgвом, рековrrрукltiею, рЁмонтом та

утримашrrrм а*томобiльт*ur дорiг загаJьЕого користування мiсцевого
значення на 2019-2020рокн

8_ Гlро затвердкення проекту землеуýтрою щодо вiдведрння земельноi

дiляrжи KoмyýejrьHoi власностi
9. Про вiдмову у власнiстъ зёмsJIьЕих дiлянок
10.Про проведеýня земеJIьнIfi( торгiв у формi аукцiону
1 1- Про наданнlI дозвоJry на розробку технiчноi документацii iз

земпеустрою щодо встановлЁння (вiдновдеrшя) ме]к земельнlD(

дiлянок в HaTypi tна мiсцевоrri}
12. Про надilнюI дозвOJry на розробку проекгу землеустрою щодо

вiдведешrя земеяьЕоi дiляrжи ( з мчгою передачi у власнiстъ)
1З.Цро }Iадан}rjI дозволу на розробку вроекгу зе;!LтlеустрOю щодо

вiдведення земýJIъноi дiлл*оr у користування з земелъ не l{адан}ilr у
власнigгъ та користувtlншI у межttх sýла.

14.Про вýт€lновленýя надбавок i догшат до fiоýадовогs oKJIaýr, наданнlI

MaTepiabHoi допомоги i премiй сiлъсъкому головi з 25 червня 20l9poKy
15.Про затверýкешш штатного розш{су Подiбнянськоi сiлъсъкоi ради з

25.06.2019



ПОДШНЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
млнькIвськогорАЙону чЕркАськоiоБлАстI

рIшЕння

вiд 25.06.2019 року JVq З0-1ллI

Про внесення змiн до рiшення сiльськоТ ради вiд 2l.|2.2018 р. NЬ27-2ДIII
,,Про сiльський бюджет ПодiбнянськоТ сiльськоТ ради Манькiвського
району на 2019 рiю>

Вiдповiдно до пункту 2З частини 1 cTaTTi 26 Закону Украiни <Про мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi> та статтей 72,78 Бюджетного кодексу УкраТни,
Подiбнянська сiльська рада вирiшила:

Внести змiни до рiшення сiльськоТ ради вiд21t.|2.2018р. JtГл27-2NII uПро
сiлъський бюджет Подiбнянськоi сiльсъкоi ради Манькiвсъкого району на
2019 piK>, (далi - рiшення), (зi змiнами):

1. Пункти 1,4 рiшення викласти у новiй редакцii.
< 1. Визначитина2019 piK:

доходи сiльсъкого бюджету у cyмi 1981287 гривень, у тому числi доходи
загапьного фонду сiльського бюджету 19522З8 гривень та доходи
спецiалъного фонду сiльського бюджету - 29049 гривень згiдно з додатком
1 до цього рiшення;
видатки сiльського бюджету у cyMi 2|7З99З гривень, у тому числi видатки
загаJIъного фонду сiлъського бюджету 2|29670 гривень та ВиДаТки

спецiального фонду сiльського бюджету - 44З2З гривень;

дефiцит за загаJIьним фондом сiльського бюджету визначити в cyMi
|774З2 гривень, згiдно з додатком 2 до цього рiшення.
дефiцит за спецiальним фондом сiльського бюджету визначити в cyMi

15274 |ривень, згiдно з додатком 2 до цього рiшення.
оборотний залишок бюджетних коштiв сiлъського бюджету у розмiрi

22880 |ривень, що становить 1,2 вiдсотка видаткiв загального фо"ду сiльського
бюджету, визначених цим ttунктом.)

(( 4. Затвердити розподiл витрат сiльського бюджеry на реалiзацiю
регiональних програм в cyMi 166139 гривень, згiдно з додатком б до цЬого

рiшення.>
2. ,Щодатки J\'9 2, 3, б викласти в новiй редакцiI, що додаються.
З. Контроль за виконання цього рiшення покласти на Железнякову Н.М. -

голову постiйноi коц,riеi!зЯит?нь планNвання бюджету i фiнансiв Подiбнянськоi
сiльськоi ради .

j
l

. l ý,.-,,. , ,J,

Сiльський голова'i..., \Е В.М. Кобзар
il i,



ПОДIБЕUIНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА

мАн ькlвського рАЙону чЕркАськоi' оБлАстl
рlш Ен ня

вiд 25 червня 20t9 року J\b з0-2lуII

Про встановлення ставок та пiльг
iз сгlлати земельного податку
на 202d piK

Кеlrуючися абзацами другим i TpeTiM пункту 2В4.1 cTaTTi 284
Податкового кодексу Украiни та пунктом24 частини першоi cTaTTi 26 Закону
УкраiЪи "Про мiсцеве самоврядування вУкраiЪi", сiльськ а рада

ВИРIШИЛА:

1. ]/становити на територii Подiбнянсъкоi сiльськоi ради:

1) с:тавки земельного податку згiдно з додатком 1;

2) пiльги для фiзичних та юридичних осiб, наданi вiдповiдно до пункту
284.| cTaTTi 284 Податкового кодексу УкраiЪи, за перелiком згiдно з

додатком 2.

2. Оприлюднити рiшення в засобах масовоI iнформацiТ або в iнший
можливий спосiб.

3. Рiшеннянабирае чинностi з 01 .0|.2020 року.

4. Контроль за виконанням рiшення покласти на постiйну комiсiю
сiльськсti ради з питань планування, бюджету та фiнансiв.

сiлtьський В.М.Кобзар
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ПОДБFUIСЬКА СШЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi ОБJIАСТI

рппЕння

ъiд25 червIIя 2аý рýку л'g 30-3lУII

Пр вст*нOвлеЕIIя cTtlBoK iз сплапt подsтку
на Hepy;(oMe майно, вiдмiнне вiд земельноi
дiлянrш, ва 2020 piK

Вiдповiдrо до ttylilffy 24, 28 ч. 1 ст. 26 Закону Украlни ,,Пр0 мiсцеве
ýilмоврядраннrl в YKpaiHi", rгатей 8, 10, 14 та 266 Податкового кодексу
Украiiпл, п. З роздi"тry II ,,Прrжiнцевi та перехiднi полýженtlя" Закону YKpai}l*t

,,Про вItесеЕЕя змiн до Податкозого кодексу Украiiни та деякlоt зiконодавтIю(
o*io Vr.rroi'rпr rn.ааu:l оrsБропoлrдrтtтfi oбqп,.lrrr.rro,.:arrrr..r.j 6rл,rr.rrдrт.rrrrу IIalrrу-вrудIп Lcaltltu J lч/$lrмr дrl,чF*v JgvwJtrv lvtцUt JчФlцlччUФ.tчча1 ч.уrLчltуrдцчr rrс+ц/tчдчl\чrщ J

2018 роцi", Поста:rови Кабiнегу MiHicTpiB YKpаrrпr вiд 24.05.zаfi J& 48З ,Лро
затвердкеr*rя форм типов'D{ рiшенъ г{ро вст{lновленнrt стаýок та пiльг iз сгшати
земеJrънOго податку та под8гку на Еýрухоме мйно, вiдмiнrrе вiд земeJьноi
дiляl*и", рекомеIцацiй постifшоТ KoMicii Подiбнянсъкоi cirlьcbкOi ради з IIит€lнь
IIJIaIryBaHIIJI бюдкgту, фiнансiв, врltховуючи, що у 2019 роц до рiшелъ гrро
ýýтаIIсвлеши мiсцевlос fiодаткiв i зборiв, прийlrятrж оргttнами мiсцевого
саI!{оврядранЕя, не заýтоýовуютъýя вимоги пiдп. 4.t.9., u. 4,1 та гl. 4.5 ж" 4,
пцп. |2.Э.4,u. |2.3, пiдrr. 12.4.3 п, 12.4 та ш. |2"5 gr. 12 Подажового кодексу
\/--л:i--- * э---л.--, \,/-*л1,--,- тl-л ** *--*:Yryai-riii Та jaKOiiJ Y-KPai-tiИ ,'iiPO Заýаffi, ДС'Р;ПйЕfifii PCTYTlflTBPiiOi ii0Лi7iffii У
сфсрi госЕодарсъкоi дiялъностi", сiлъсъка рада
ВИРIШЕIIА:

1. Встановити на теркгорii Подiбняrrськоi сiлъсъкоi радн:
I} ставки податку на нерухоме маfшrо, BiдMirTHe вiд земельноi дiяяrжи,

згiдно з додатком 1;

2) пiльти д.lrя фiзичнlос та юридичrмх оgiб, наданi вiдповiдrо до rriдгrушrгу
266.4.2 шу}жту 266.4 статгi 266 Податкового кодексу Украiни, за
rlepc.lliKtlM зr,iлно з лолаrком 2.

2. Секрсrарю сiльсъкоi ради Шевчеrжо Л.М. оприJIюднити данg рiшеl*lя
згiдно чинного зtкоЕодавства.

3 " Рiшеt*tя Еабирас чr*rностi з 0 1 сiчня 2а2а року.
а . KoHTpoJБ за виконtlнюIм рiшення покласти на постifшу комiсiю сiльськоi

iB.

В. М, Кобзар

ради з Rитань плаl{уванrш бюдкеry, ф;



подБнrшськА CIлЬcbKA рАдА
мАнькIвського рдйоrту чtrркАськоi оБлАсп

рIшЕння

вiд 25.06.20l9

Про встановленЕя сдш{ого
податку на 2020 piK

Jф30 _4lvtl

Код згiдrо з КОАТУУ 7l23l8б50l

Вiдповiдlодо стаrгi 7, гrуr*rгу l0.2 cTaTTi 10, гryrлrгу 12.З cTaTTi 12,
статей 29l-З00 Податкового кодексу Украilrи, гryIffrrу 24 частwшl першоi
cTaTTi 26 Закоку Украrни "Про мiсцеве самоврядув€lння в Украiнl', сiлъсъка
рqда

ВИРIllIИЛА:
I. ВстаповЕти на терлrгорii Подiбнянськоi сiльсъкоi радл едшпй податок на
2020 piK.
2. Затьер,цити Положеr*rя шро порядок обчисленнrr та сýлати сдиного rrодr]жу
на територii Подiбrшlсъкоi сiлъсъкоi раш згiдrо з додатком 1,

2. Оприlподrпrпr рiшення на сайтi та iнформачiforому gтендi сiлъсъкоi ради.
3. Контроль за виконЕlннrlм рiшенrrя ЕокJIасти на постif*rу комiсiю сiльсъкоi
ради з IIитань lжaнysaкrr{ бюдкrгу та фiнансiв,.

В,М.Кобзар



полБ}r.rшськА сUьськА рАдА
мАнькIвського рдйоrту IIЕркАськоi овлдсп

рIшЕння

вiд 25.u0.2аi9 }{аз0 _5гч-п

Г[ро встановлення ryриgгишIого збору
на 2020 piK

Код згiдяо з КОАТУУ ?123187201

Вiдповiдшlо до статгi 7, гrутлrгу 1С.2 cTaTTi I0, гryrшсту 12.3 cTaTTi 12, rTaTTi
268 ГIодатхового кодексу YKpaiHrr, шуI*сгу 24 чаgтл**t першоi стrггi 26 Закону
YrсpaiHll "Про мiсцеве самоврядування в YrcpaiН", сiльýък& рада вирiпшпа:
1. Всrгавовити rr{t TepкTopii Подiбlrянськоi сiлъсъкоi р4ди ryрнсrичнилi збiр на
2020 piK.
2. 3атвер дkrrи Г{оложеr*rя шро порядок обчислеrrrrя т а сплат:л туристL{qноrо
збору на TepиTopii сiлъськоi ради згiдно з додатком 1.

2. Опршполrшти рiшеr*rя на сай,гi та iформацЁ*rому gгендi сi-lьсъкоТ рад}L
3. КоrrrроJь за виксýанЕям рiшешrя rrоKJIaGTи на постiiшу KoMiciro сiльсъкоi
ради з питllнь Iшsrryвання бюдкету та фiнансiв,"
4. Рiшешrя набирае

сiльсъкнй В.М"Кобзар



подБнl[неькА CIJIbcbKA рАдА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ 1{ЕРКАСЬКОТ ОБЛАСП

рIшЕння
вiд 25.06.ZUlg Jчьз0 _6lчtl

Про встшrовлення траЕспсртного
II0датку на 2020 piK

Код згiдrо з КОАТУУ
7|zзl6501

Вiдповiдrо до cTaTTi 7, пуrшrгу 10.2 статгi l0, гrуrшrгу l2.3 cTaTTi 12, gгаттi
267 Податкового ксдексу Украiшц гtyнIrгу 24 част*п*тпершо1 gгаттi 26 Закону
Украitпа "Про мiсцеве са}Iоврядування в YKpaiHi", сi.lьсъка рада

ВИРIШIИIIА:
1. Встановити на терrrгорii Подiбняясъкоi сiлъськоi рад{ TpaHGIropTHlй
пOдатOк на 2020 piK.
2. Затвер w{гиПоложеrrня цро псрядок обчислення та сплатиlранспортного
IIодатку на територii Подiбнянськоi сiлъсъкоi радr згiдrо з додажом 1.

2, Огrршподlп,лти рiшеrжя на сайтi та iнформачiftrому стендi сiльсъкоi рашr.
3. КоlrгроJъ за виконilнюIм рiшення fioKJIltýTи на постifшу комiсiю сiльсъкоi
ради з IIитtlнь
4. Рiшеrшrя набирае 0I.2020

сiлъсьъкrаi В.М.Кобзщ

- 

L

zsBbgУ,ъ



ПОДБНJIНСЪКА CIJIЬCЬкA РАДА
мд}ъкIвського рдйону rЕркдськоI оБллстI

рIшЕння

вй 25.06.2019 NsЗ0-7Л/II

Про Програму розвитку дорожl*аТ
rнфраструкгури i фiншlсувlш*r,I робiц
,roJ 

"=ur*o. 
з будiвrптrrгвом, реконGцрукцею,

ремонтом та уrриманням автомобiлъr*аr

дорiг з{IгаJIьнOго користуванItяt lrяiсцgвого

зяflчеш#t на 2019-2020 роки

Вiдшовiдно до гryIfirгу 22 сгатri 26 Закону Украiни <<ГIро мiс_цеве

ýамоврядраш{rI в YKpaiHi>, отатей 20, 4S Закону Украiшr кПро автомобiльнi

доройu, Закону ykpair*t кпро джер:л1 фiнансування дорожнього

госýодерстsа YKpaitш>, постаЕов" K*Oi"oy MiHicTpiB Yry.efirв вiд 08,06,2016

Nb374 <(I-lpo *"й*r** змiя ýо ЕOýт€lнови КабiнОТУ МiНiСГРiВ УКРаl'НИ ВtЛ

1?.06"2015 Ns498}, ýTaTTi 9l Блодкgгного Кодексу Украiiлн, сi,гьсъка рада

ВИРillIИJIА:

1. Затвердrги Програму розвитку iнфраструкгури i фiнансуваннll робiт,

ýов'язанlФ( з будiвнллцгвом, реконструкщiсrо, ремонтом та угримаIrЕIям

автомобiлъ"п* дорi, загапъног0 користуваннT мiсцевого значýння Еа 2019

piK" (далi Програма) додаgгься.

2. KoHTPoJb за вико}ItlнНям рiшеr*rя покJIаýти на постiйлту комiсiю сiльсъкоi

ради з IIитань Iшrшуванн,{ Оюджегу та фiнансiв, соцiа-rrъно-економiчного та

куJIьтурного рOзвЕlýУ:;*:{р дегrутЕIтýькоi дiяльностi та етики,

В.М.Кобзар



ПОДШЕЯýСЬКА СIЛЪСЪКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi OýJIACTI

рIшЕIIня лЕ 30_8/чII
с. Подiбна

Про затвердж€нЕя пректу земJIеустрою

щOдо вiдведення земельноi дiлянки
KoMyHElлbHoi впасностi

<<25>> червня20 I 9 porqy

Згiдно :з r.:T" 26 Законy Украiни ,,Про мiсцеве самOврядYtsання в YKpaiHi".

ýтаттями |2- 79-1, 80. |22" l23. |?4. lз4, lз6" 186, t86-1 Земельпого кодýксУ

Украiни, статгi 50 Закону Украiни ,,Пр0 землеустрiй". Закону Украiни ,,ПР0 ОРеНДУ

землi,", Закону Украiни ,,Про,Щержавний земельний кадастр" та постаЕовн Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни <Про затвердже}iня Еорядку ведення fiержавного земедьног0

кадастру}, llодtбнянська сlльська рада

В}lРIШИ-IIА:

1. Затвердити проект землеустрсю щодо вцведення земельноi дLтянки
KOMyHajrbHoi власНостi lt.ittlцею 1.2fifiO га дJ}я рибог,оспOдарськr4х лоr:реб за рахунOк
земель воднаго фонлу в адмiямежах Подiбнянськоi сiльсъкот рали (в межах

населеного пункту с. Подiбна) Манькiвського району, ЧеркаськоТ областi t-для

прOдажу права ореяди }1а конкурентних засадах},

2, СLцьеькOму головi села Подiбна Кобзар В,м. забезпечнти реестрачiю шрава

каIчунальl*оi B,.IacHocTi на зýмсльну дiлянку площе}а l.?000 га. кадастровнй номер;

712з l86501 :01 :00l :0287 для рнбогосподареьких потреб в Lrдмiltмежах
ПодiбнянеькоТ сiльськоi ради (в Iъ{ежак населенOгс} пYнкту с. Подiбна)
манькiвськQго ваЁtонy Черкаськоi областi в ýевэкавнаму peccTpi речовнх прав на

Еерухоме майно.

з. Контроль за виконання даного рiшення покладено t|а сiльського голов}i.

,,:.,__j*r:,'"

сiльський rопой]]''[, : ,-i-i 1tlii:1 l,!i:i iЖ#j \ l;:, ",,\ '"{Е) -, ,lJ,n
,,,,\-.::ii,,,"XЁ.

' t i' q,,_- 
., a_*'',r-. ;---

В.М. Кобзар



ПОЛБFUIНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА

мАнькIвського рмону чЕркАськоi оБлАстI

рIшЕння

вiд 25.06.2019

Про вiлмову у власнiсть земелъних

дiлянок

Ns З0-9 /VII

розглянувши лист Головного управлiння Щержгеокадастру у
ЧеркасьКiй облаСтi вiД 24.06.2019 рокУ Ns 2278 про розроблення проекту

землеустрою щодо вiдведення у власнiсть земельних дiлянок громадянам

Ступенко л.м., Ступенко л.м., Пiскового В.Б. якi е жителями м.Черкаси.

Вiдповiдно до ЗУ кПро мiсцеве самовряДування в YKpaTHi> , Земельним

ВИРIШИЛА:
Кодексом УкраТни:

1. подiбнянська сiльська Рада заперечус проти надання дозволу на

розроблення проекту землеустрою щодо вiдведення у власнiсть

земеJIьних дiлянок громадянам Стугrенко л.м., Ступенко л.м.,
Пiскового В.Б. якi с жителяМи м.Черкаси. , по причинi не одноразовоТ

вiдмови Головним управлiнням ,щержгеокадастру у Черкаськi областi

жителям с.Подiбна , якi не однорЕlзово зверталися до Головного

управлiння .щержгеокадастру у Черкаськiй областi iз заявами про

роiроблення проекту землеустрою щодо вiдведення у власнiсть
земельних дiлянок про що отримув€uIи формальнi вiдписки.
подiбнянська сiльська рада просить при розглядi вище згаданих заяв

врахувати вiдповiдне рiшення та позицiю жителiв с.подiбна, якi

проживають у дац-р.му селi, гIрацюють та дбають про розвиток

2.

зыIишаю за собою

В"М. Кобзар



ПОДБЕЯНСЬКА СLilЬСЪКА РАЛА
мАнькIвського рАйону чЕркАськоi оs.пдстl

рIшЕнЕя ль 30_10/vII

с" Подiбна

Про проведеЕня земельних торгiв

у форь*i аукшiону

Вiдповiдно д0 статей 26, ЗЗ Закону УкраТни
\I,._лт,,;,i л-л-л.ч l1 l.-1 l1? 128. lз,1_139JhРdiгll " Uldltrуl lL. lLLл l.!-l.

Подiбнянська сiльська рада

к25> червня 2019 року

,Дро мiсцсве ýЕlIисврядук}ння в
Земельного Кодексу Украiни"

ВИРlШЕ-ЦА:

l. Пролатн право оренди на зеil{ельну лiлянкy в8дногQ фонду площею l.2CIC't]

г*= каластровий намер. 712З186501:01:00l:0287 ;гrя р*rбогOсподарських потреб
мiсце розташування] в адтrtiнмеэках Подiбнянськоi сiлъськоi ради {в межах
населенOго пункту) Манькiвського palioHy Черкас bKoi областi.

2. Затвердити стартовий розмrр рiчноi орендноТ плати на земельну лiлянку
площею 1"2000 га, кадастровий Еомер: 7|2З186501:0t:001:0287 в cyMi 821,70 грн..

що становить З вiдсоткiв вiд нормативноi грошовоi оцiнки земельнот дiлянки.

з. Встановити значення кроку торгiв у розмiрi 0.5 (нуль цiлих п'ять десятих
вiдсотка) стартовоТ плати за користування земельнQю дiлянкою 4,1 1 грн.

4. Персяати перемсжцю дану земельну дiлянку в оренду строком на 49
(сорок дев'ять) poKiB та зобов'язати дотримуватись умов користува}tня земельною

дiлянкоrо згiдно договор}. оренди зеlrцлi.

5. Затвердити проект договору оренди воднOго 0б"скта, що пропону€ться

укласти за результатами проведення зеil{ельних торгiв {лолаток t),

6. ffоручлrrи ci;tbcbKobly r,о;rовi укjlасти логовili оренли з переможцеIя
земельних торгiв

7. Контроль за виконанЕям даного рiшення пошIасти на сiльського голову,

сiльський В.М. Кобзар



yKPAIHA
ПОДIБНrIНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА

мднькIвського рмону чЕркдськоi оьлдстI
рIшЕння

вiд 25 червня 2019 року Jф З0 - 11 /УII

Про надання дозволу на розробку технiчноi
документацii iз землеустрою щодо
встановлення ( вiдновлення ) меж земельноi

дiлянки в HaTypi ( на мiсцевостi)

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

ст. |2, 118, 120, |2t,t22 Земельного кодексу УкраТни , Закону УкраiЪи ,,Про

землеустр\й" , Закону Укратни <про ,щержавний земельний кадастр) та порядку

ведення.Щержавного земелъного кадастру, затвердженого постановою КМУ,

розглянувши заяву гр..щрач Ганни,щем'янiвни, про надання дозволу на

розробку технiчноi документацii iз землеустрою щодо встановленн,I

( 
"iд"о"пення 

) меж земельноi дiлянки в HaTypi ( на мiсцевостi) з метою

передачi у власнiсть) , сiльська рада
вирlшила:

1. Надати дозвiл на розробку технiчнот документацii iз землеустрою

щодо встановлення ( вiдновленнrl ) меж земельноi дiлянки в HaTypi ( на

мiсцевостi) з метою передачi у власнiсть з земель не наданих у власнiсть та

користування в межах села, на територii Подiбнянськоi сiльськот ради для

Оудiu""цтва i обслуговування жилого будинку, господарських будiвелъ i споруд:

N9

п/п
Прiзвище,iм"я,
по батьковi

Мiсце
прох(ивання

OpieHToBaHa
площа земельноТ

дiлянки

Мiсцезнаходження
земельноi дiлянки

1 Драч Ганна
ffем'янiвна

М.Умань
В.Шкiльна .11/9 кв.31

0,25 С.Подiбна
В.Соборна,9

2. Зобов''язати гр..Драч Г.Щ. звернутися до землевпорядноi органiзацii, яка

мас дозвiл на проведення земJIевпорядних робiт з метою виготовленнrI технiчноi

документацiТ.
З. Контролъ за виконання рiшення

ради з питань сiльського господарства i
покласти на постiйну комiсiю сiльськоТ

рацiоналъного природокористуваннrI.

сiльський В.IVI.Кобзар



ПОДIБFUIНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi ОБЛАСТI

рIшЕння

вiд 25 червня 201,9 року J\b 30 - 12 /у11

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою щодо вiдведення земельноi

дiлянки ( з метою передачi у власнiстъ )

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

ст. |2,7g-1, 118, 119, |2|,I22 Земельного кодексу УкраiЪи, Закону Украiни

,,Про землеустрiй" , Закону Украiни <Про,,Щержавний земельний кадастр) та

порядку ведення.Щержавного земельного кадастру, затвердженого tIостановою

кму, розглянувши заяву гр..щрач Ганни,щем'янiвни , про надання дозволу на

розробкУ проектУ землеусТрою щоДо вiдвеДення земельноi дiлянки ( з метою

передачi у власнiсть) , сiльська рада

ВИРIШИЛА:
1. Надати 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 територiт Подiбнянськот сiльсъкоi ради для

ведення особистого селянського господарства :

2. З"б*'Ъrur" ф.драч г.щ.. звернутися до землевпорядноi органiзацit,

яка мае дозвiл на проведення землевпорядних робiт з метою виготовлення

проектУ земпеустрою щодо вiдведення земельноI дiлянки.
З. Контролъ.,за вик,о_лання рiшення покJIасти на постiйну комiсiю сiльсъкоi

ради з питань сiльського господарства i рацiонального природокористування

]\ъ

п/п
Прiзвiще,iм"я по батьковi Мiсце

проживання
OpieHToBa
Еа площа
зем.дiл.га

МiсцезнаходженЕя
земельноi дiлянки

1 Драч Ганна
fiем'янiвна

М.Умань
В.Шкiльна 11/9 кв.31

0,7| В.Соборна

сiльський В.М.Кобзар



вiд 25 червня 2019 року N9 З0 - 1з /YlI

Про надання дозволу на розробку проекту

землеустрою Iцодо вiдведення земельноТ

дiлянки дJuI надання у користування з земель

не наданих у власнiсть та користування
в межах села

Згiдно ст.26Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядУваннЯ в УкраiЪil> , СТ, |2,9з,

118, 121, |2з, |24,125 Земель"о.о *од.псу Украiни, ст.288 Податкового кодексу Украiни, ст,

6З5 I_{ивiльного кодексу Украiни, Закону YnpuT"" "Про оренду землi ", Закону Украiни

.Про зеrлеустрiй " , ст.1 Закону УкраiЪи <Про плату за землю), згiдно ст,26 Закону

ЧфЫir",,Про мiсчеве самоврядування в YKpaiHi " , листаN9 з04101-15 вiд 01,07,201з

МанькiвсьпЪт вда, розглянувши зzu{ву гр.. Руденко Людмили Iванiвни про надання дозволу

на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки дJUI надання у

корисТУВання, сlлЬсЬоu рuДЪирIшИЛА 
:

1. Надати дозвiл на розробку проекту землеустрою щодо вiдведення земельноi

дiлянкИ дJUI надаНня у корИстуваннЯ з земелЬ не надаIIих у власнiсть та користування в

нкoЛ.I.ЗBepнyТисяДoЗеМЛевпopяднotopгaн1Зaц11'якaМaе

дозвiл на IIроведеЕня землевпорядних робiт з метою виготовлення IIроекту землеустрою

ПОДIБFUIНСЬКА СIЛЬСЪКА РАДА_

МАНЬКIВСЪКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi ОБЛАСТI
рIшЕння

гр..Руденко Л.I. згiдно п.1 цього рiltlення,
5. За домовленiстю cTopiH орендну trлату встановити у розмiрi З ( три ) вiдсоткавiд

нормативноi грошовоi оцiнки земель за piK,

6. Контроль за виконання рiшення покласти на постiйну комiсiю сiльськоi ради з

щодо вiдведення земельноi дiлянки.
3. В зв''язку з тим, шIо не допускаеться безоплатне використання земель комунальцо1

власностi, а проект землеустрою щодо вiдведення земельноi дiлянки , який потрiбен для

державноi реестрацii.щоговору оренди землi, мае бути виготовлений за угодою з

землевпорядною органiзаuiсю в TepMiH один pik- пiд час дii Попереднього договору,

4. Щоручит" bin""unory.onoui Кобзарю В.М. укласти Попереднiй договiр з

п/тежа на теDиторii По,цiбнянськоi сiльськоt для ня

Jф

лlп
Прiзвище,iм"я,
по батьковi

Мiсце
проживання

Вид
земель

Площа
зем.дiлян.
га

Мiсцезнах. зеш

дiлянки

1 Руденко Людмила
IBaHiBHa

с.родникiвка
Уманського р-ну

Пiд нежитловим
примiшIенням

0,02 В.Щентральна,

В. М. Кобзар\а

к



пOдlБнянськА сlльськА рАдц

мАнькlвського рАЙону чЕркАсьNоi оБлАстl

вiд 25 червня 2019 року

oll,lЕццо

Ns 30- 14Дll

Про встановлення надбавок i

доплат до посадового окладу,

надан ня матерiальноi допомоги

i премiй сiльському головi з 25.a6.2a19

3гiдно п. 5 ч. 1ст, 26 ЗаконуУкраfни <<Про мiсцеве сtмовржуfлrння BYKpaiHill, сt.сг.LL,ЛЭiкааt
Укрiни с<Пр слркfu в органах мiщёвOго Ёlмовряд}mння>, пос,тitнýви Рабiнегу MiHicTpiB Укфiни вiд

09.О3.2006 Ne ?68 кПро упорядлування gтруfrури Е умов сплати яраф працiвникiв апарту орrанiв

виконав.rоi влади, органiв прокуратури, судiвта iнчrих органisp, постаЕови Кабiнеry MiHicTpiB

Украiни }ф525 вiд 19,06.2019 <Пр вЕесеяня змiн до додаткiв до постанови Кабiнrгу
MiHicTpiB Украi'ни вiд 9 берзня 2006 р. .I,{! 268 сiльська рада

ВИРlШИJlА:

1. Еспановртм з Б.Ф.2019 сiлюькоrиу головi Ко&арю Валерiю Михайловичу надбавку за 7 рнr посадовоТ

особи мiсцевого самоврftдування 0особи мiщевоrо самоврядування в розмiрi бф,00 грн.; щомiсячну

дрfiлату з:l моryry poKiB у розмiрi 3О вiдсожiв посадовок} окладy, з ура!ryванням надбавки iýl ранг,

8цхOддчи зi станау посадовоiособи мiсцевого сацо8рядування 24 рохи 5 мiс*цiв.

2. Премiювати сiльського голову вiдповiдно до особистого вкладу в загальнi резульfitти робопа за

кожен мiсяць 2019 року вiдповiдно до вiдпрацьованоrо часу у розмiрi 25 вiдсогкiв пOсадрsого акладу

з урахуванням надбавки зit ранг i надбавку за вислуry poKiB

3- Встановити сiльському головi надбавку за виконання особливо важливоi робоrи щомiсячно в

poBMipi 25 вiдсоткiв 
"iд 1ff?flчго€маду 

з ура]ýt вапflям надбавки за ранr i надбавку за вислуry poKiB

комiсiю з питань планування бюддетута

В.М.Кобзар

фiнансiв.

сiльський голова



НОДШНЯНСЪКА СIЛЬСЪКА РАДЛ

мАнъкIвського рлЁону чЕрклсъкоi оБллстI

вш25 червня ZO|g року

рIшЕння

ýs З0- 15лrII

Про затвердценнrц штат}lого рýзцису

Подiбrrянськоi сЬськоi ради з 25.06. Zalg

Вiдповiдно до гryIffrгу 23 часш**r 1 cTaTTi 2б ,, Закону Украtни

<<Про мiсцеве самOврядув€lння в YKpaiHiil, cTaTTi 88 Бюдкетного кодексу

YKpair*r , постilнови Кабiнету Мiнiсгрiв УкраiНи вiд 09.0З .2а06 ýs 268

к Про }лпорядкування струкrури та умов оЕпати гtрilц гФшriвнrшiв апарату

оргаrriв виконtlвчоi влади , органiв прокурitтурц ýудв та irшrл< органiв> ,

Поgганову КМУ ýs 525 вiд 19.0б.20|9 кПро вЕесgЕtня змiн у додатки до
постанови Кабiнеrу MiHicTpiB YKpairш вц 9 бсрезrrя 2006 рOку Jtfs 268 у
зв>lязку зi змiною uосадовIл( оклацiв та надбавки за рffг сiльська рада

ВИРIШИЛА:

Подiбнянсъкiй сЬськiй рапi
вiд 25.06.Z0].9 }l! 30-15ЛШ в

затвер.щ{енi lиM рiшеrжям застосувати з 25

Сiльсъruй В.М.Кобзар

червIul2019 року.



ДодЕrок.

до рiшенrrя ci.rbcbKoi

рqщ{вiд 25.06.2019

mg 30-IS/УII

ШТАТIIIЙ РОЗШИС

шодБшянськоI сIльськоi рАли з 25,06.2019

Фонд заробiтноi Надбавка за ранг
l UIа,lи за {rt'садOsимt{
окпадами на мiсяць

{грн)

Секретар сiлъськоi ради ,J ,il _l 
!,/

\l

Л.М.Шевчgýко
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