
{*лухали J&l :

ýоповiаас:
Вирiшлrлrr:

C;ly.xa;r+r ;ЪЗ .

ýогl*вiлас:
Вирirпнлн:

Ja -,,,.п *., l\t* ? ^!.j1] raфtlt J t: J ,

Доловiдас:
В+rрiшили:

Ггlччапи }ф.t,

Доrlовiдас:
Внрiшшtlr:

Слухал*r ýл 5:

Доповйае:
Вrrрiши;rн:

(-лухали Jýt 6,

Доповiдас:
Вrтрiruили,

C;ryx*lи jф 7.

ýоп*вiлае:
Вирiшrrлв:

Слухали JФ 8:

flоповiаае.

llpo iфсграм1, ýОЦlаjlЬНО-економlчного розЕнтку села на ZtJ2tJplK
*iлъськr:й гOдФва Кобзар В.М.
pi шенвя сiльськот рали прийнято одноголосно{ рез}дьтат},
поiменногё голосуваt{ня додаrстъся}

iipu сi;tьчький бюлжеr на 2GЭi,рiк
с iльськrrрi г*j-Iова Кобзар В. iv{.

рiшеяня сiльськоi рали прийнято одноголосно{ результатн
псiлrенног* голOсчýання додаються)

П-л trTl."!a-n:-.aT'Tr* , **л .,;*,_..,*; ,_л,,,*,. лj_. --..лт яё-,',.+ ')atl{týarРv J*rцvlJlцlrwlrrrrr rivjig,ýrlriri riij; ;i.i]iri;iii iъljijj iii ;;ii}ý;;iýi pia;iii iЁ 4U;v-F.
сi.1-1ьсъкий голова Кобзар В"М.
рiшення сiльськоi рали прийнято одноголосно{ рез\,льтати
поi*rенного голосува}rня додаються }

Ппо нстан{lвпенrrя на.пfiапок i лrrппат,qfi п{rсапfrRого flкIla_llv. напянЕs ппе-
ltiй та ;лtатерiапьноi доноiwоги сiльськоа,rу го;эовi у.20?0 роцi
сiльсъкий голова Кобзар В.М.
рiшення сЬьськоi Ради прилtнято одноголOс но( рез\,льтати
поiменного гsлосування дсдаютъсяi

l lpo ветаНовленнЯ батькtвеьКоТ платИ за харчYваЕня У Дoll]Klj-Ibнobr\i
}tавчадьномч закладi t<Мавятко>t
сiльськнЁ гоэIоаа Кобзар B,lv{.

рiшеннЯ сiльськоi ралrr прr*Ё}ff{то 0дноголосно ( р€зY.пьтати
гlоi*rенного голФсуваннý додаються}

llpo прнпиненЕя права корист\ъанýя зеl$ельною дljlr{нкок}
спецi afi ýт -:Jе*{лев]]t}ряд ннк ci л ьськоТ paa;t {чканов* Г. М .

рiшення сiльськоi радя прнйнято однOголосн0 ( рзътьтатrr
поiмеr*ноrо голосуванЕя дOдаютъся)

iТрu на;ання лOJtsUJl_у на розрuбку 
,iехнiчнut 

лt_lку*tен,iацii iз зeilrJrýyýrpOK]
щt]до встановлення Meiý зеIчтель}lоi дiлянкrr в HaTlpi )на нiецевостii
слецiасiст -зеfulлевпс}рядн}rк сiльськаТ ради ЦукаJrова Г. М,
Рiшення сiльськсi раяrr прнйf{ято ýдноголосно ( рез_r,:rьтатн
поi rtенного голос\ вання дсдаюi-ься }

l lpo можпивlсть надання дозволу на розробjIення документацti, tз
зеIdлеYстрою. н* пiдставi якоt зазначенi земельнi дiляiдкн мозк,ъ.тъ буж
переланi у власнiсть
сiльський голова Кобзар В.М.
рiшеrrня сiльськоi рди Ериfuята одЕOголосно ( рзультатя

сiльський

t Bttнltя лuлашоrъсяi

В,М.Кобзар



ПОДБНrIНСЬКА СШЬСЬКА РАДА
мАнькIвського рмону чЕркАськоr оБлАстI

р{шЕння

вiд24 грудня 2аý року

Про Програму соцiа,цъно-
gкономiчнсго рсзЕитку аgлаПодiбна
яа2а2Oрiк

t. 1жвФwrrа
{додаетъея),

2. Контроль

Сiльсъrош1

ýs 34-1ДДI

КеруlочисЬ гш.1 п.22 cTaTTi 26 Закоrry Украiни кПро мiсцеве
сtlмоврядува}IЕя в Yrqpaiнi>, статгi 1l Закону Уrсраiни кПро державIrе
ЕрогЕrозр{lш{я та розроблешrя гrрогрilм економiчноrо та соцiа_uъного
розв}rтку Украiнлш , сiльська рада

ВИРIШИЛА:

Проrраму соt{iа,тъно-екояомiчнсго розвитку аела на 2*2фiк

зttлишlшо за собою.

В.М-Кобзар



Щодаток J\Ъl

Nь пIБ
Посвiдчення

yчасника бойових дiй
Площа,

га

1 Сухий Олександр Сергiйович серiя УБД Jф 2203'70 1,8088

2 Кучмай Рустам МцщqдеЦgэцg серiя УБД ]\Ъ 187969 1,8088

з Мельниченко ,Щмитро
Володимирович

серiя УБЩ Nч I90t47 I,5902

сiльський гол В.М. Кобзар



ПОДIБЕЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi ОБЛАСТI

рIшЕння лъ 34_8/чII

с. Подiбна 24.|2.2019 р.

Про можливiсть наданrul дозволу
на розроблення документацii iз
землеустрою, на пiдставi якоi
зазначенi земельнi дiлянки можуть
бути переданi у власнiсть

Вiдповiдно до статгi 26 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядуванIIя в
Украiнi>, стаття 12 Земельного кодексу УкраiЪи, Закону УкраiЪи <Про
землеустрiй>>, Закону Украiни <Про .Щержавний земельний кадастр>, постанови
КМУ <Про затвердження Порядку ведення .Щержавного земельного кадастру),

розглянувши заяви |ромадян, ПодiбняЕська сiльська рада

ВИРIШИЛА:

1. Не заперечус щодо можливостi надання дозволу на розроблення
документацii iз землеустрою, на пiдставi якоi зазначенi земельнi дiлянки мо}куть
бути переданi у власнiсть цромадянам, згiдно додатку Nsl, для веденшI особистого
селянського господарств iз земель державноi власностi в адмiнл,tежах
Подiбrrянськоi сiльськоТ ради (за межами населеного пункту) Манькiвського

району Черкаськоi областi.

2. Контроль за вик м даного рiшення покJIадено на сiльського голову.\

сiльський голова В.М. Кобзар
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гjодiБнян.r-^ШrкА рмА
мАнькlвського рдйону чЕркАськоТ оьлдггl

вiд 24 грудня 2019 року N9 34 -7N|l

ii;rч наланнfi лt зЁu/lу на рчэрчбку rехнiчноi

документацiТ iз землеусrрою щодо всЁновлення
{ вiдновлення} меж земельнd{ дiлянки в Harypi
( на мiсцевоrтi }

Jгlдно ст../ь JaKoHy чкраiни (llpo мlсцеве самоврядуЕання в Украlнiя, сl..Ll",lg-L, L'L9,

122 3емельного кодексу Украiни, 3акону УкраiЪи кПро землеусгрiЙ>, , 3акону Украiни
кПро flержавний земельний кадасгрD та f!орядку Еедеиня о{ержавногý 3емельног0
кадасгрyr затверд}кеного поgЁlноЕок} КМУ, розгляяуЕши заяву гр.Романенко Вiри

,Щ,митрiвни, пр0 надання дозволу на розробку технiчноi дохументацii iз землеусгрою

щодс Естановлення { вiдновлення}меж земельноТдiлянки в Harypi { на мiсцевостi } з
метою передэчi у власнiсгь , сiльська рада

ВИРlШИЛА:
1. Надати дозвiл на розробку технiчноТ документацiТ iз землеустраю щOдо

встановлення { siдновлення} меж земельноi дiлянки в Harypi { на мiсцевосгi } 3 метою
передачi у власнiсть з земель не наданих у власнiсть та корисгування в межах селе, на

територiТ ПодiбнянськоТ сiльськоi ради ддя sедення особисrого селянського госпсдарсгýа:

2. 3обов-язати гр..Романенко В.,{, звернwпся до землевпорядноi органiзацii яка ма€

лравiл на пповрл,ёння зрмлрвппfiялних ппбiт 1 MpTnK} вигптпвлрння трхнiчнПТ

документацiТ.
3, Контроль за виконанням рiшення локласги на погтiйну комiсiю сiльськоТ ради з

lтитань с|льського i рацiональногý природокорисп/вання,

сiльський В.М.Кобзар

Ns

зlп
Прiзвище, iм"я,
по
батьковi

Мiсце
проживання

площа
земельнот

дiлянки,га

Кадастровий
номер
земельноТдi.

МiсцезнахOдiкенн
земельнот
дiлянки

1 Романенко Bipa

Дмитрiвна
С.Подiбна
В.Центральна,?9

о,4779 7123186501:01:
003:0284

С.Подiбна



ПОДБНJ{НСЬКА СlЛЬСЪКЛ РАДА
},{^,нъкrв ського р.ц?ону чЕр1.:цс ъкоi сБ,Lд.ст1

рIшЕння
вiд 24 грулня 2al9 року ýs З4 - б N\|

t tpo прl*пFlЕенюl права корнст_\ъаннlI
зе}fельною дiдянко*с

Розl"лявуýшI"t заяву гр.Рснан*нк* Сергiя lОрii*овl.ача: ýра прt{пt{нен}Ui TIpaBa
!a(ъt'!TdCT\iRar][Jý 

"ёL{еj]ьнt-lк_\ 'Еi.!яцт{ох}, згjл_.т* ст 1э _1 d1 fд:rяеrтЕ.{Jflг.l !..lтртrг\i-JU-;;1tiLii+-iij Лi;il-iiЦal'i-v'. j: ;Лii1- а :. LL) i i : Jъ]iii+iriiъ,

YbPaiHH. П. З4, ч. 1 ст. 2б Закону Украiжt..Пр0 мiсцев* самовряд}ъанrýI в
YKpaiHi". сiлъсъка рада

ВиРtшиJIА :

1.1lрlшняlтгн праýо корнстуваýня зенельною дlляЕко}о, яка була Е&дана
дýý веден*rя осоýi*ст*го селянсък*г* госýодарстý* :

J&
пr'[т

Прiзвищс, iм"я, п0
батьковi заяýника

Мiсце проэкiшанrrя
заявЕика

Плошtа
зеьтельтlоI

дjлянки,
га

Ъ{iсцезнаход)I\ення
зе л.tельноi дi;тIчкЕ{.

i Рсмааснко Юрiй
Анатолiйовнч

С.Подiбна
В.Центральна,29

*.4?79 В.Щаелива

2.Ввести земедънt дljIянки до земеJъ запасУ l_lодtбнянськоi сljlъсъкOi Р4дн.

З. Спецiшliсту 2 категорiТ. зем_ilевпоряднику сiльсъкоТ радl.t BHесTI-I
вiдповЦнi змiни до земелъно - облiковкх локументiв.

4. KoHTpo_rb за BI,IKOHaHHJII\I рlшення покластlI на постtiЬ.* комlсlю сlльськоI
FЖ*l з п}{тань сiльського господарстЕа i раrдiонатьЕtlгё пр}ýсдокорЕGтуваЕня.

Сшъсъкlй ts. М. Кобзар

щ
ýд_лаl L



подш}rrlнськА CIJьCЬKA рАдА
мАнькIвського рдйону IlвpKACbKoi оьлдстs

рIшЕння
,:* .l/ 1.r ллlлtsrл L+.lд"Lv 7у ъfл ai .r lIaTT

JlUJt-Jl v7l.

Г{ро вrга:rовлешя бrькiвськоi гtлати за
харчуваннJI s дошкiльному навчаJьЕому
зак-гlадi .,МалягкOi) на 2020piK

Згiдно Haкiil}y MiHicTepýTBa освiти i наlrки Украil*и ъИ Z|.1 1.2002
JYs 667 ,,Про ýорядок встановлення Епати дж бrrъкiв за перебувi}ння дiтей у
держilвнIф( i комуна-гьЕю{ дошкiлъrшх та iTrTepHaTTшпc rrtlBчttJIbýI4F{ закладах"
та вiдповiдrо додатку до пФстtlнови Кабiнgгу iviiHicTpiB Украirти вiд
22.11.2a04 J-fq 1591 таtryнкту ча*тинн l п. 25стrггi 26 Закону Украiiял "Про
мiсцеве fiLмоврядуsанЕя в YKpaiHi ", сiльська рада

ВиРIШиЛА:

1. Встановити вартiстъ 1 харчодня з 01.01.2020 в cyмi 15грrвенъ за 1

дf,нь, що скJIадае 4аY* вiд зага.пъноi BapTocTi щодекrогс меню.
2 . Повнiстю звiлънити вiд гшати за харчувешня дiтей пiлъговrдс
категорй, а саме:

- 0атьки , якi отриrrлують допомоry вцповцно до Закону YKpaIHta
<<Про дsржаБну соцiальну допомоry мадозабgзЕеченим сiм'ям>l вiд
01.0б.2000 Nq 1768-1 1 l .

2.1.Розмiр плати за харчуваI${я в lРIЗ <<Мшжгкý}i змеЕIIмти rla 5ilOA
дglя батъrjв, ;/ сiъя'-ъ*_.IIкI]тI.- трое i бtлъше дiтеЁ до !.8p+r.jB.
З. Батъки fiшачують лише за днi вiдвiдуваl*lя дЕгиr*I ДНЗ.
4. Плата вЕоýI4гься не пiзнiше l0-го чиýла пOryочного мiсяr{я до
баrжiвсъкшr уýтанов. В разi не ýIшати в двох мiсячr*й TepMiH дитина
буд* вiдрахована iз дошкЬного н€lвчзlпьЕого закJIqду.
5. Контролъ за в
сiльськоi р4ди з

поюIастЕ на постiйну KoMicilo
, бюдкету та фiнансiв

€sossi9

СLr{ьський В,М.Кобзар



ПОШНrШСЬКА CIJЪCЬKA РАДА

мАнькIвського рдйону чЕркАськоi оБлАстI

вiд24 грудня 2аý року

рпIItrнF{я

Лj, 34- 4м1

Про встановJIеш{я надбавок i
доЕлат до шоsадовOго окJIаду?
надtlк{rl матерiальноi допомоги
i rrремiй сiльсъкому головi у 2а2а Fоцi

Згiшrо п. 5 ,r I gr. 26 Заrсоrry Уrсраiiпа кПро мiсцеве сапdоврядув€lння в

Yrcparlrb, ст"ст. Z|, 22 Зшrоrrу Yrpairш <<Гфо шцглбу в органах йсl$вого
самовряýшаннrD}, постанови Кабiнету Мiнirгрiв YKpallll вiд 09.03.200б Ng 268

<<ГIрс упýрядср€lж{я сrрyктури та умов огfiIати праlд гtралdвrшпtЪ аýаFаry

оргаrriв вlдсонавчоi влащ{, оргшrЪ црокураryрщ сулЬ та iImIю( оргаrriв> ,

поgтанOви Кабiнету MiHicTpiB Украiiшr Ns 35З кПро внýсення змiн до
IIоGта}Iови Кабiнету MiHicTpiB Украilшл вiд 9 березrrя 200б р. J{b 2б8 та
вLlзнtlння такими, щс втратили чит*riстьз деякlD( IIocTtlHoB КабiнvГУ

MiHicTpiB Украiiшш, яка гtрлйнята 24.05.2017 рооу , дOдаrку 48 до rroстiшовн

Кабiнеry Мiнiчгрiв YKpaiiml вiд 13. |2.1999 Ng 2288 <Дро вýоряд(увt}ння умов
оIшати прац1 гlрадiвlшшгЬ апарmу оргшriв виконltвчоi влашL мiсцевого

ýitмоврядуýstшя та ix BиKoHilBtIlý{ оргаяiв, оргакЬ прокураr}?ц сулiв та ilшшпс

ортанЬ>>, ГIорядqу обтасле**тя gгiýку де,ржавноi сlryжбr4 затвФдItеного

псстановою KaбiHeTy Мiнirгрiв Украiiшл вiл 0З.05.1994 Ng 28З, п(ютаноЕи

Кабiнету MiHicTpiB Украiiпа вц а9.П,Zаý },l! 101З <dlpo уЕоряд(увttш#I
grрукгури заробiтноТ гшtати, особшлвостi цроведення iндексацii та внес9ння

змiн до деякI,D( нормiIтивно - цравовю{ акгiв>>, сi.rьсъка рада

ВtrРIШШ.IIА:

1. Вgгаýовиги з 01,01"2020 сirьсъкому головi Кобзарю Вшерiю

lчftшсаfLтIови.Iу н4дбавщу за 7 ржг гtосадовоi особи мiсцевого сilмоврядiваннfi

0особи мiсцевого ýtшч{сврядrваннrt в розмiрi б00,00 грн.; щомiсяlпrу доплату за

виsJIуry рOкЬ у розйрi 30 вiдсоткЪ пссадовоIý оклflду, з yptD(yвaEIýIM надбавки



за ранг, вI.fiодrшИ зi сгаэlсУ посадовоТ особи йсцевого сilмовряryванI$t 23 piK lt
Mic*tiB.

2. Премiювати сЬсъкOго голt}ву вiдrrовiдrо до особистого ВКПаДJr В

загашнi резуJътtrги робошl за кохtýЕ мiсяls 20?0 року вi,щrовiдно до

вiдпршЪовtlногС чаýУ у розйРi 25 вiдсоткiВ поýадовОго oKJIaдy урахува}шям

надбазки за р{lнг i надбавку за висJгугу poKiB, у MФKilx фоrrду гrремiюваr*rя,

угворенОго у розмiрi не меrшr шс 10 вiдсожiв посадовIФ( окltадiв, eKoнoMii

фцду оIшати прftlц та згiдцrо Положеrпrя про гlрсмiювш*rя шраrdвrшкiв

сьсъкоi ра,щr. Премiювати сirьського голOву до дýрж{lв*lлшi i гlрофесif,*пах

свят, а cafure: до ДlrЯ Консшrгучii YKpailM, до Дня Нmа;rежностi Украfiи та до

.Щня мiсцевого самоврядування у розмiрi 100 вiдсожiв Еосацового окJIаду

сi.тьсъкого голови . Премiювання до irшlш( державнrФ( i шрофесifuilD( свят та

ювiлеfлrш:< дrг здйснювffти за окремнм рiшеrшям сirьсъкоi раш,I"

з. ВgгшIоврrги сiльському головi надбавку за виконtlпня особлrшо

вазклrивоi робrrи щомiсячно в размiрi 25 вiдgоткiв вiд посадового оrýrаду з

ypa}ryвaнHяý,t надбавrоl за р&г i вадбаэку за в}tsýугу poKiB-

4. Налавgги ciJБcbкoмy mловi матфашну допомоry н& фдоровлеш{я та на

вларiшенrя соцiа.тьно * гrобуговlос питань у розмiрi середл*омiся*rот зароfiiтноi

IIпffги-

5. Коrrтроль за вякоЕаЕням рiшеtтrrя ilокJIасти на пocTiЁlrry комiсiю з

IIиTaHb IIJIанув

сiлъсъклй В.М.Кобзар

-'л\zsBbY



подБ}UIнськА CIJьCЬKA рАдА
мАнькIвського рдйону чЕркАськоi оБлАстI

рIшЕнЕя

вiд 24.12.20l9

Про затвердкенЕrI полсженнrI про
цiльовi кошти сiльсъкоi рqдЕ на 2020 piK

Вiдповiдно до гfункту 25 чаýтини l статгi
мiсцеве ýitмоврядувtlння в YKpaiHi>, сi.lьсък а рада

В иР IШиЛА:

$s З4 -З ллI

2б Закону Украirти <ГIро

1. Затвердrги положення щ)о
(лолаегъся).

цiлъовi кошти сi-lьсъкоi радr на 2020 piK

2.Вважати таким, що втратиJIý чrаr*riсть рiшенrш сi-lьськоi ради вiд 21 . t 2.2018
ýЬ 2I _ З ЛШ <Про затвердкеннrI положеfiIIя про фльовi кошти сiлъськоi ради
на 2019 piк>.

3. КокгроJь за викsнrlнням рiшеrшя ЕокJIасти на поrтiforу комiсiю сiлъсъкоi

сiльськlй В.М,Кобзар

ъ lFIФ
ol\r*i

ради з IIитань IшануваннrI, бюдкvгу та фiншlсiв .


