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З. Про встановлёння ставок зi GIIJIати податку Еа llepy}iobie майно,
вiдлilжа вй земелъноi дiля*жн на 2021piK

4. Гlро встанGвяеннrl трансý+ртЕ+гс ЕOдаэку на 2021piK
5. Гlро вýтансвдеýня туриýтяtlного Еодатку яа ?O2lpiK
fi. Про BcTarroв.TeHIж ýтавок едIашаго подаrr{у на 2021piK
7, Про п:lан роботн сЬськоl радЕ на 2-е пЬрiччя 202фоку
8. Гlро добровЬне об'еднання громадян
9. Про пршIинеЕнrI права кор}rýтувttння земеJьними дiллпсами
10. Про затвердження Ероёкгу зýмпеуGтрою щодо вiдведеrпrя земельноi

дiляr*си з метою гrередачi у влаонirгь
I l -Про затвердкскffI iжту обстеженхrя земýлъýоi дiляrжи
'! ? Ппп rr,*ЕдIr.f{g Е{-!tалrтLI ра rтпзr"rпfiтцr rTrrrrprrгiв ?pilfrтpr/l-Tyr.r.гt TTT.trTfr*9. Дrru rrfr'\Щsмr AvjrvfiJ Iig iJUjijU-U-iaJ iiialji/iliiý JiJiii*ii,j iriijijГij i-iiiJ'Лir-

вi.щедення зf,мsJьнrж дi"lшнок з метою передачi у власнiстъ
lЗ.Про зitходи щодо попередкешlя сказу TBapиrr у селi
1 4.Про розробленнlI деталъfiого Iшану терrrгорii, обмеженоi автожляхом

Кшв-Одеса та вуJIицсю Черrrяхозýъког0 з метою розтirшув{lнЕя
виЁтавкового майданчика з вllстalвковим павiльйоном та тсрговими
рядilми з адмiнбудiвлею у с.Подiбна



ýОДIБЕЯНСЬКА СIЛЪСЬКА РАДА
МАЕЬКIВСЬКОГО rДЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi ОБЛАСТI

рIшЕння
вiд 10 черв;rя 2+2* р*к

Про звiт по викOнанн}о сiльського
бюдкету за I квартал2а2О року

TLГ^2" _1 л/ТТJl:J ) -а l l ц

Заслухаsши звiт по виконаЕню сiльсъкого бюдкету за l KBapTa:l 202а
року, враховуючи висновок nocTifкroi KoMicii з IIнтань ппанувi}нЕя, бюджgгу i
фiнансiв сiльська Fада *iдмiчас, що гlостifurо гlровсдиться вiдпоgiдяа робота
щодо виконання бюдкету] покр{tщеннто софаJьно-екоrrомiчrтоi сrлгуацii в селi.

э_ *-;:====="= =----:_^- __ ^i: я=*:--л**. _-л--;-"=-=-=:_- ==--=.л==:- {1ar1{, --*-= :_Jix Jбltfltlrl rrýffruЛ ЛU t/t-Jlýlybýt l U UtuЛlrt{;rY flСtЛr*il-iЛrU ЛUЯUЛrб J iUJJ+ iirЁ., ij
rцаr Kirrrпi субвеrщii> з районного бюддету З95l0црн. Еа утримання дошкЬьrш>r
закладiв i закладiв куýьтури. Виконllн}ýI IIлш{у пý дOходllх стllновитъ 108,4$lo.

.Щжерелами надхо.фкень € : акrрrзшй ýодаток з реалiзаr{i суб'екгавrи
гоýuодарювання роздрiбноi торгiвлi пiдакцизними товарами - 5314грн; едIffil{й
IIодаток з фiзкчншr осiб - 36Зббтрн., едът*т*й ilодаток з юрид{чIilD( осiб-
2404фн.; €дLЕflfй IIодаток з сlг товаровиробrп*сЬ - 148ЗOOгрн.; земеяъяrй
пt}датsк з фiзкчlшж осiб --грн.; земеlьrжr? податок з юридil{IflФ( осiб -2б510грн
оре}rдяа ппата з фiзичнлuс осiб -l9бO2грн; ореЕIдЕа ImaTa з юридl,Iчrt:,u( осiб -
i582fi4грн.; пOдатOк на об'екти rкитловоi HepyxOMOcTi сrшаченlrrtt юридичнимЕ
особами - 730грн., rrодаток на об'скги нежитýовоi HepyxoMacTi сгшаченrй
юр}цичними особал*л - Зlб2гря.; держмито -58грн., орендна ImaTa за воднi
об'gсти - 2901грн.

Обсяг видаткiв зiгаJrъного фонду ýтановитъ 50414бгрн. Видаттси
гIроводиJIися Еа olшaTy працi - ЗЗ8Zб3грн , Hapilxyвllш#r на заробiтну гшату -
77б09грн., на цридбаrжя продрrгiв харчр€lш{я -982Згрн., на оIIJIату поýлуг
зв'язку , пiдкlпочення д0 Mepeжi 1нтернrг -2859грн, ýлекqро*нергii 27479тря.
Видатr*r заг€tJIъного фонду сiльсъкого бюдасету подiлrаlrися : оргilни мiсцевого
сilмGврядуýання - 2Зi758грн, дошкiдьнi заклада освiти - i57885цЕ.,
бiблiотека - l92ZZpH. , будr,*:ок кулътурн - 35114грн., благоу*трltl- 12597грн.,
iH. субвенцii - 4457lгрн

*бсяг видаткiв спецiаirьного фонду ЁтЁtноЕ!{тъ 81З4грн.
CT*:r+M rrа а|.а4,2а2О дебiт+рсъка заборгов*Itýтъ цо зтащтrФIш,ч та

спецiа-iьному фожах вiдсугrrя. Розбiжностей мiж даl*ш,rи форм звiтностi, Mk
показЕиками звiтностi немае. Вiдповiдно дs гryнкту 2З частини l статгi 26
Закону Ущраiни кПро мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>, п.4 статгi 78
Бюддетного Кодексу Украiни, сiльсъка радz



В ИР lшиЛА:
1. Затвердr.rги звiт по виконtlнню сi-tьського бюдкету за 1 кварта-g 2020 року:
- fiо д$ходitх загlшьного фонду 50600?грн., ilо вlrдаткllх 5004З7рн.
- пс доходах спецiilJlъного фоrrду в cylti 4682 цЕ. , по видажilх -5509грн.

'' Т{rъrrгпrrтгь ?-q t!т_IулIJятJLrg r.!ilт!дшr{, ттпra]rаriт!д тqа rTnr:TrTlTrw rг+ъ-riсiтп *iпъсцrrпТ !1ягlаj,. i1-\j;iiijiliJiEi Ji.i oiilaU-ii(sfifua PшliJfui дiv-iulEvl ia iiE iivurriлrJ lýчriлдччч РLалrД

з пЕтitнъ ImaHJ.BtlHII t,

сiяьсьюй голова В.М,Кобзар



ПОДБrUiНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РДЙОrТУ ЧЕРКАСЬКОi ОБJIАСТI

р IшЕння

вiд 10"06 -Za20 }lb37 _2 NLl

Про вrгановлення ýтавок та пiльг iз сгшати
земелъного податку на 2021 piK

Код згiдно з КОАТУУ 712318б501

Вiдяовiдно до абзацу другогс i трегього т{уflкгу 284.1 cTaTTi 284
Податковог0 кOдексу YKpai'r*r та гryЕкту 24 частr*rи першоi cTaTTi 26 Закону
Украi'ни "Гiрu мiсцеве самоýрядуваннrl в YKpaiHi", ýiльсъка рада

ВИРШШИIIА:

1. Устшrовити на територii Подiбrrянсъкоi сiльсъкоi рар1:

1) ставки земельýог0 лодатку згiдно з д*датком 1;

2) пiльги дш фiзичн!D( та юр}rs{шю{ осiб, наданi вiдtrlовiдно до шункту
284,1 статгi 284 Податкового кодексу УrqаiЪи" за перелiком згiдrrо з
додатком 2.

2. Опраложеrrи рiшеттrя на саfrгi та iнформшцfolому с"гендi сi.пъськоi радЕ.
3. КоlrгрOJIъ за виконанням рiшенrrя пoKJIacTи на гlостifuту комiсiю сiдьськоi
ради з Еитань пIIанування та фiншrсiв

4. Рiшенrrя набирас 1 рску.

сiлъсъкlй голова В.М.Кобзар
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Еl,элаiiжськА CiEbCbKa Fд&д
fugдЕjъкiвськGг* rАй*Fýу чЕрклсък*; *ýýАст1

Flж Ення
евл !* {i6.2*?З _*t? -зrvýý

Г{р* в*rановяеýrяя gга*Фк та пiльг iз *r*т*rи ýФдатЕу на
ý*py]ioмe майн*. вiдмiнне вiд земельнgi дiяянки на 2021 piK

уf, , frл4тзryrNФдзгцнU J t\\JrlIJ J
71231865sr

*iдп*вiдк* дс Ётаттi ?66 ýсlдgrковфг8 ксдýксу Украlж1 шунiсту 24
ч&*тиFIи перж*i *TaTTi ?6 Зак*нъ, Уптаi}lзт 

-'Г{ро мiсцеве ý&ýfоврýrys&нжr в
YKpaiKi", *iшъýък& рада

ЕИРIШ}iJiА:

}. Ужан*вrfги lrа терх*=r*рii fiодiбýяяськоi сЬсъкоI р8ди:
ii *т*gк.рt riФдатку ýiý *{ýруяs-}ьсс маlta{rэ, *iл*riлж* вй зtrft*€;tънui дiiяжr*я.
згiд*g* з ё*джком i;
?} Ki*bв-t* апя фiз*тжтl,*t та lФридкtхнr** *сrб, :l*"данi giЁrr*вtдк* до пi,щц.*жгу
?Фб"4.? ýЕу_*ýЁЕiýу 2S6.4 cTaTTi ?*S Г€*джкФвФгФ кsд*к*у Укр*Эни. за хереяiк*,r*
1гiлr*з з ялъ,т*тксlм 2.

?. *qрж:lолllити рirше*жля на сайтi сiльськоI раеЕ та iнформацiйно;tяу стеЕдi.

3. Кон,тролъ за викоt{анням рiшекяя пOIсlаgп{ lrа постif*rу K***icire
*:,ъ*ьн*? Ё*дFf з iзт{Е*.i{е ЕLэа}rу-**э{Е{яI бюдвс*цт, та фiяяааэ*iв,
4" Fiж*;**яя яа#ирае :,{J}"?{j21 р*ýу,

СЬ*ьжй r*ýfiва flа4Еa/gJ"iiД.ilФ*ЗаР



гrодБнянсъкл сIльськл рллл
млнъкIвськогс: rдй*ну чЕркАськrэi оБлАстI

рlшЕ}-tня

вiд 10.06.2О2* Jез7 -4л/II

ýро встанOвлення транспортного
эодатку яа 2021 piK

Код згiдн* з КОАТУУ
712з165{}l

Вiдв*вiднý.,1о ýTclTTi 7, нз,,якту l*.2 cTaтi I{}, rr_ъ,.:*ту 12.З cTaTTi 12" r,r*ттi
2*} Тlс.хатк*в*г* i{Фдексу YKpaTHrl" г+.flкту 24 чаrтЕни першоi cTaTTi 26 Зак*яу
YKpaiHir "{фс_l нiсцев* са}r*врядyваннЁ * Украiнi'=- *Ььсъкарада

врlрIшилА.
1- BcTar**glaTн r:il TeplлTopii Гl*дi5rrпнськ*? *iлъсък*i Fадра трff{сIrортgr*й
гt*даток яа 2*2t piK.
2. Затвердити Положення про пOрядок обчисленюI та сILтати транспортног0
податку на територii Подiбrrянсък*i сigъсъкоi рад!r згiдrrо з додатком 1.

2. Sпрлrтrоянвти рiшення на саitгi та iнформачirlному стендi сi_тъсък*Т ради.
З- К*rгр*ýъ за вtIкflнаýнялt рiш+:н:rя Ё8кJастЁ на яаrтifiну Ko*liciю сi*ъсъкоi
рад!r з Iжтаýь
4. Рiшеняя

Сi-тъськltl:i В.М.Кобзар

0l .0 l ,2a2L року.



полýнrшськА сшьськА рАдА
мАшькIвського рдйоrrу чЕркАськоi оьлдстl

рIшЕння

вiд 10.06.ZUZU

Про встановленЕя турЕýтичного збору
на 2021 piK

4. Рiшежя наб

л!37 -SlYtl

Код згiдно з КОАТУУ 7t231865at

Вiдповiдно до gгатгi ?, гrр*rгу 10.2 cTaTTi 10, гlушrгу 12.З стштi 12, rгаттi
2б8 Податкового кодексу YKpair*r" ryI*ffy 24 частлцл;l першоi cTaTTi 26 Закону
YKpаr'l*l 

-'Про мiсцеве ý,lмOврядрilr*Iя в YKpaiHi", сiлъська рада
ВИРIШIИЛА:

1. Встаrrовklтиgатерlтгорii Подiбнянсъкоi сiльсъкоi ради туриrгичшЙ збiр на
2021piK.
2. Затвердити Положеrшrя rrро порядок обчисленнrI та сIшати турисТLrltнОго

збору на територii сiлъсъкоi радr: згiдно з додатком 1.

2. Опрпподrптти рiшення на cйTi та iнформацifurому cTerцi сiлъgъкоi раж.
3. Контроль з& пsкпасти на постif*rу комiсiю сiльсъкоi

ради з IIиTilHb ,та фiнансiв,.
|.Z02I- року.

сiдъсъкий гол В,М.Кобзар

;d,



г{*лБFул}iськл сшьськл рАдА
мАЕькtвсьн*го FАй*Еу- чtrркАськrji *Бjlлстi

рlшЕl.Jня

вiд l*.ý6.Z{}2l}

Пр* встан*вj]еt{Ея лдиногс:
п*дажу на 2821r pix

ýьз7 _6lvII

Кgд згi;ж* з Н*АТУу 712З t 865ý t

triдg*вiдltg д* ста,гтi 7, пу,ялtтз, iý.2 cTati l*. ::__ъ,нжу 12.3 *TaTri 12=

gT aT*ia S9 l -З 8* Псдаtт*в*г* к*дек *у У tcpaiшM- Еу-Е{кту 24 чаs, r ужи rtepm*i
статri 26 Закону Украiни "Про *liсцев* самоврýдуваtiня в YKpaжi". сiqъ*ька

рада
ВИРIШИЛА:

l. BcTaHoBliTt{ на TepнTopii Гi*дiбняасък*i сiяь*ъкtэ? радц €.дЁЕЕЁ {r8яат*к ýа
202i piK.
2. Затвердити Положеrгня про порядок обчисленнrI та сплати сдиного податку
ýа TepиTopiT Гiояiбrrяксъкоi сiдъсъкоТ рад{ згiдно з додатком 1,

2. G*рилltэдýиЕ{ рiшення на carЪi та iнфор+tаuiifol*му стендi *Llъ*ък*i рад}r-
З, Кr:нтр*дъ за вЕкfiнаЕЕýff рiшrеяrж ýrэlL;afTr* на п*r=гiй*rу K*l*i*i.** сi-тъськgi

радir з жtтаýь ,IýaýyB*ElHrl #ю*liеr_ъ, та фiнан*iв=.
4. Рiшеrжя набкрас

Сiлъсъкй В.М.К*бзар

ы \___/ .ь
Х zsob92

1.{i1.2€i2l р*ку.



ilОШIlЯНСЬКА СIЛЪСЬКА РАДА
мАнькIвського рАЙону чЕркАськоi оýдАстI

рIшЕЕЕя

вiд Ш.*6.2{}2*

Пр* т-тан р*б*тъ: сiлъськоТ ради на
2-е пiврiччя ?fl20poKy

}lb 37 -7N1I.

Вiдrгrоsiдно до гryr{lсrу 7 чаgгr.**л I gгаrгi 26 Закоку Украil*л
кПро мiсцеве ýitмоврядування в YKpatr*i>, сЬсъка рада

ВиРIшиЛА:

1. Погодеrгися з гIроflозиqifrчrи Еоgгifirllь. Kaмiciй сiлъеькоi рад}1 i затвердити
ýпанроботи *iлъсъкоi paжtкa}* вЬрiччя 2*2* рsцу.

2. КонтроJIь за виконанням Iшану роботи сiльсъкоТ р4дЕ покJIастII на KocTiЁ*ri
KoMicii сi;ьсъкоТ рад}l

Сiлъсък}rр1 В.М. Кобзар



IIОДIБЕIЯЕСЬКА СIJIЪСЬКЛ РАДЛ
мАЕъкIвсъкого rдйону чýркАськоi оБлАстI

рIшЕнця

вiд 10 червI#I202фоку }s З7-8ЛrII

Про добровi.lьне об' едrштня
територiалъýю{ громад

Вi,щlовiдно до статей Z, 4, 6, 7, 8 Закояу УкраiЦи <Про добровiдьrrе
об' сднатхrя територiалънlD( |ромад}, сЬсъка рада

ВИРIIIIИJIА:

i. Об'сдн dtиýятеритttрiа,trьним гр(rмадам смт iчitшъкiвк4 ýелища Жолудькове
Мalъкiвськоi селrццноi радл, села ýзеrrз*лiвка ýзеrвелiвсъкоi сЬсъкоТ раш{, села

fобра,Щобрянсъкоi сiльсъкоi ради, сGлi} Молодецьке Молодеrýкоi сiльськоi pa,lpl,

села HecTepiBKa HecTepbcbKoi ci.lbcbKoi ради, села ГIагrшrо,жа ПалаrrоrFкоi
сiльсъкоi рыlи_ села Подiбна Подiбнянсъкоi сiлъсъкоТ t}ад$, сiл Попiвк4 Фiлiцiя,
сsлища Зслеlжй Гай ПопiвськоТ сiльськоi раNIэ села Потатп Потаськоi сiльсъкоi

рад{t, сiл XapKiBK4 Ma;la MarbKiBKa Харкiвсъкоi сiлъсъкоi ради у Маrъкiвсъку
селr{пsry об'еднану терrгорiаJ{ьЕу грсмаду з адцrлiнiстративним центром

у смт Маrъкiвка.

сiльсъюй голOва В.М.Кобзар



ilодБнJIнсъкА CiJIЬCЬKA рАдА
мАнькIвського рмону r{EPKACbKoi оБJIАстI

рIшЕння
вц 1* червня 2020 року ý9 Зб - 9 /У11

Про гlрялrження г{рава корист}ъаннrI
зе;ъелъýою дiлянк*ю

Розглянувши заяв}r громадя}1 ýр0 прlfIlýltення права ксркстyваý}]я
земелъЕсю дiдяrжою. згiдно ст. 12. 14l ЗемеjIьI]ого кодексу YKpaiнlr, п, З4. ч. i
ст- 26 Зак*ну YKpaTr*T,.ГlрФ l,ricцeBe с&l{овряд}iваýяя * }rKpaTHi". eiýbcbкa рэда

ВиРllýиýА:

l.Пригптнэ.rги цpiýo користування земелъною дiдянrtою , яка була надана
.&ilя веде}rr{я особнtт*го сеjIянського госýодарства .

Jф
ý,п

Ерiзвище, iм"я, то
б*тьковi заявника

Мiсце про}к*rваЕIЕя
заJmника

ГL;rоща
земельн*Т
дi;lянкl+,.

Ia

Мiсцезнаходженrrя
земельноi дi;rяr*ш.

t Керз Пеrро
Мtах*йý*зrт.{

С.ГIодiбrrа
В.СоборнаЗ9

0"40 В.Ватугiяа

2,Ввести зеь*ельнi дiлянки до зе\{еjIъ запасу ПодiбнянськоТ сiльсъкоi paдr.

З-Спсцiацiсту 2 категорii. зе}LIIевпаряднIж.ч сirьсъкоi ради внести
вiдгrовiднi змiнлr до земелъно - *блiковrrх докуляеrrгiв.

4, Кожропъ за BrtKoHaýHriM pimeHr#r rloriiiaýTи ýа яостirlну комiсiю сi;rъсък*Т

радý з Е}tтаr{ъ сiлъсъкаг* госrтодарства i раuiонатъýог* прrФ*я*к*рt{ст}ъа}rr#r.

В. М. Кобзарсiдьськlй



псдlБ}ёrн ськА сIJIьсъкА рАлл
&*{t tъкiвського рАЁlоЕiу чЕркАськ8r {jýлдстl

рiжЕýЕя
Еiд ii} чер**тя Эi'?i} FGку -Э,fЁ :?- l{J,j Yil

Г{р* затверджеýня гrр*екту земяеустрсю

шод* *iдвед*жrя зецеjIъноТ дLтянкн

у B_aacHicTb

Згiдн* ст. ?fi Зак*нз. YKpai*TэT ttПр* *tiсцев* са1{*вFядъ,ваЕня в YKpaiЫlэ.

сэ.l?= ýl. 118. lЗi" 1ЭЭ З*яе;lън*го }t*д*Еýу YKpaiкtl Зэк*я,ъ, Уrраiян *.;.ýр*

зеilr"lеустрifr. Зак*ку YKpaiн;l *.Ер* ****жtте с*ýýýсьЕ* гG{:lrt]даF{:тýо}}. Зак**1-

YKpa*Ht* :.týpc: ý*ржавв:,tlЭ зе*телънlлрi ýаяастр}} та ý*ряjý{т Ё*ý*Ё{+rri ý*Рвсавя*г*
зсt{*ýьвог0 када*тру. затвgрджен*г0 ýýстаrтовою КМУ вiд 17.10,2*t2 ýsl05l,
р*зг_t*ЁувшЕ зiýву гр._ 0ряiвськ*г* 1,fаксал*а ý***iiд**}.{ча rrро затвердже}*{я

Ер*екту зеilrý*устр*к} шсýs вiдведенЕJI з*ý.{*,1ъl:*i дLтяrткк у в:rаснiстъ за ра.чунок
зе1lеýъ ý* ящаЕLLli у BýaýHi*Tb та rr*gгiлiзrе к*рнст}ъаЕlня в ýежап ýасеýеЕOг8 ý_yнýТ}'

}ra TepprTopii Подiбнянсъкоi сiлъсъкrrl ра*l{. сi,Tъсъка рада

вирiltti{дл.
1.ЗатверлнтЕ гIFOýхт зеаLэIеJ..СТFОю щ8до вiдвсденr*я зе*lýльноi дiля:rк* у

в:r**нiстъ за рахуЕ*к з**{ель ý* надаý}rý у вý*сýiстъ та г;*cTilirre кýрrif,ТyВаýня ý

&{ежаý ýасе,пеýого rryHKTy на TepET*piT Гl*яiб*lянськоТ сiльсък*i раяи фаlсгlтчяиlt

р*змiр*м jijIя вЁдеЕЕя *с*ýнстог0 се.ilяýськ*г* г8сý*дар*тýа :

2. Гlерелат5{ гр.. 0рлiвсъкому М.Л. безол,татно у гrрýват,ý}, власнiстъ зеý{еýъýу-

дiлянкч фахтlтчн*ю Iýtощею згiдrrg ,i,1.

З_ Сгrецiа{iсту ? кtпегорii, земяеtsгl*рж}rнку *iTbcbKgТ Fздrt внест1{ вЬповiдвi
з*tirrи д* земе j:Iъно-обяiк*вllх докygr*еlrгi *.

4. Контро_чъ лям рiшеr*:я rroiinacT}l на гi1]*тirЪ4, кq_з*{iсi}t] **;ъсък*Т

ржЕ з IтнтttЕъ Ер}{р*д*кýрl{сту8анýя.

Jф
з,.,Ё

ýрiзвише,
iм-я
гlо батькоеi

Мi*це
Ерsж*t*анЕж

Фаrстн**на Ел*ша
зе*t*дьноi дiл, *га
i каяастрlэвиЁ -?!!

мiсцезнах*д
ж*Ёяя
з**с*jrьн*i
дiлянки

*бме-
jкення

c*p*i-
т}т

1 ОрлiвсыснЁ
Макснм
ýеонiдович

С.П*дiбва
в,Ер.Шевчен-
тsiъ"'lа

0,f00*
71эЗ 1865*1 :* I :8{_}Э:*1 t 1

в,Бр.Шезчея
KiB

Сi-тъсъкэй

;

В"Мý*fiзар



полýF{янськА сLгlъсъI{-{ ржА
мАнькtвсъкого рАйоЕ{у чЕркАськоi оБялстl

рlшЕння
*iд l* червня 2{}2* року ýt З7- 11 /У11

Пр* з*тверджеýýI ажа *б*теженl*r{
зе;ч€з.lýý*Т дiдянн*т

Р*згляяувtllи акт K*xicir' ci,TbcbK*: рад}-1з в*rрiше}tня земеJtьЕ}r:i *гt*piB вiд"
кер*Ylg***ъ гl. З4 +т" ?6 Закон.v-Уараiни.-Пр* **iсцев* сitlrсвFяд}ъаяня в Yapаrai'=-
сiль*ък* рада

в},lрIш}lýл.

1. ЗаТвеРд}шн акт Ko**icit сiлъсъкоТ ралн з вирiшеЕнr{ зеý{е-{ьнцх cTopiB вiл
1i}_*З.?*2* р*ку гt* *бст*асеЕЕю з€}dс;-lънGi дiчянклt ;р. ý*Tp*t*c* Вiкгорii
Вiкгорiвrж в с.ýадiýна вул-- C*fupнa

{ додасться )t

2. Контроýъ за вик8наI*lям рЬекая шскýасти яа п*сгi*ту Kgмicil* сiдъсъкgI
Рqffi З ýETitHb Сiдъсъкоlт госяýдарства i раrgона-гlъЕ*г0 rrрЁродоrtýристувitIrrrr1.

Сiлъсъruй В. М. К*бзар



ПОДБНrIНСЬКА СIЛЬСЪКА РАДА
МЛFЪКIВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЪКОr ýБJIЛСТI

р Iш Ення
вй i0 ч*рвiж 2*2*року 11 5- in la11lJ\y Jl - lL rJ \l

Про яадання д*зволiв на розробку проектiв
земдеустрою щодо вiдведенrж земеýъних
дi*янок { з метою uередачi ч власнiсть }

Згiдно ст. Zб Закону Украiнl.t,,Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi '' .
ст, 12, 79-1, 1l8, 121.122 ЗемехьЕого кодексу Укра'iни, Закон.ч Украi'ни,,Про

.. j--_ 
') Э--..-=_-- \ /--.__1,=__= ..т1-- - ттл=----л- ---. -JciýJrЕ}iyrpiyi , JdýUЁУ 

'KljaiЁli 
iiiiР,Э ЛСF;йiаБiitili ЗеiчiЁjiъЁ}i1] кадаiтi/ та

ýсрядку веденюI ýержавного земедьного кадаýту. затверýкеного постановою
кму, розгляЕувшЕ заяви громадян , ilро Еадання дозволiв на розробку
;rpoeKTiB землеустрою щодо вiдведеннrl зе}{елъних дLтянок ( з метою
гlередачi у власнiсть), 0iлъська рада

ВиРtшИлА :

l. Надатli д*звi*:l на рr:зр*бк}, прOекту:]еý{-,rеустр{iю riitэдо вiдведеяня
-,..лi' -:--.----jf:yil:,ibiiiji Дi-]jЯЁЁ1i &rifi ii;ЁСДаЧl У Б;aiiii*Tb З з*iчiСjiь Ё* яадаЁi;х .yi Ё.ЕftЁнiстъ та

к*рист}ЪаннЯ в межаХ сQпа, Еа терЕтсlрii Псдiбlтянсък*Т *i,тъськоТ ради &{я
ýеденЁýл ***бист*гai с е-тянfi ъкfi г* г{}Ёлsдар стз * :

2. Зобов"язати громадян зверЕугися до земJIевIIорядноТ органiзацii, яка
мас дозвiл яа ýроведенrи землевЕоряднr.D( Робiт з метою виготOвленнlI fiроекту
землýуýтрою щодо вiдведеrшrя зgмелъноi дiляtжа.

З. К*rrгроль за в рiшення поюIасти на ностiЁ*rу комiсiю сiяьськоi
ради з IIнтЁlнь tffОItОРFrЁТ}ЪаНFIЯ .

jчil

nJя
Гiрiзвiше, i r,t'Ъ п{: батьн*вi Мiсце

проживаннrI
OpicBToBa
на ýлGща
зен-дiл.

га

МiсцезнаходженнrI
земельноi дiлянкн

l романеIжо ольга
ЮрiiЪна

С.Гlодiбна
В.Щентралъна,29

0,40 B,BaryTiHa

? Plar<elжo tsiкторrя U.llодrбна
В.Вжчтiна

{_i,зt, ts.Щеrrrральна

сiльсъкr,fл В.М.Кобзар



ЕOЛБНЯНСЪКА СlЛЪСЪКА РАДА
МАНЪКIВСЪКОГО РАЙОIIУ ЧЕРКАСЬКОi ОБJIАСТI

рIшЕння

вiд l0,06.2020

Про боротъбу зi сказом твар}lн у селi

}{s З7-1З / VШ

Чэ тэпrттапiТ гgцз a,гзfIл'rf, т,rэ о! ft-! эоlп ?:et..,'.]f|,T,t",rt't T,r\ лпб r,- _-_ 11?tlЦ t?ijдrlvyrr v*it* vrl.riviar ;ili wi,vr.&ij-v- ;aiij*t"v;yi*;jj*i.lij vlji*;i;.i.t --- j;J.

KCITiB - 288.
Як паказав aHaJIi]j lia протязi 20lq-?020 poKiB в селi не було вtlявле}lо

}ltодflого випадку скatзу TBapi.lH.
У 2018 РОui iIроводиJrосъ ветеринарною сл5.tкбою щеплення проти сказy

10З собакам,
ВiДлОв безпритулънi.lх твари}1 iз застосуваннrIм новоi h{етоднки

бiОСтерrlT iзацi або прилаштування до приту,rкiв проводитъся за рахунок
KoшrTiB сiльського бюджету

Нз теrrrTTrrni'i ге .,о {i!a{l.r..\i { лт.тI rTL LIlr!- п -i rrr.r i,rtтj Tlirag lvirlrrvyrr vv,rч vlau it-iiUi iLii;I-aiij.1 *;ЛЪj' iaiiii.

З метою запобiган}ш захворювання -цюдеfr i TBaprTH lla сказ i
ýопереджеЕня yKyciB ix собака}1}1 ? котами та дLrк}tilи тварЕнами, вiдповiдно
до il},uкту 45 частлтни l cTaTTi 26 Закон_ч УкраТни <Пр,э мiсцеве
с&\rоврядування в yKpaTHi>. iHcTpyKuiT <Про захOд}I щодо боротъби зi сказом
тварин> вiд 19.01. 1994 Лi2, сiльська рада

ВИРIшИЛА:

! [Е}Длпtцпlтilз--, TTno бrrпптtбr.. эi с.эзэоr.q ,гт}q?llrfl т, лд.тi I}2(T,!-T, пrr rriтrлr{ql -rrr\t,vlJlirщцL, rryv vvrrrrUJ tii a/iaýija;iii ii]йijiia=i j Lv"ii ia.]riiii лij- i;iл,\jiъiй.

2.ЗаТВеРдиТи Заходи щодо профi:lактикI{ захворювання jIюдеIl i тваршr на
сказ (додаються).

З, KorrTpoДb За вIшонаFIням рiшення покласти на пocTtriH5, K*Miciю з питань
еКО-lОГii" рацiонаJIьноrtэ природOкsристytsання, праЕопоряjIку та боротьба i:з

злочиянiстю,

сiльсъкlй В.М.Кобзар



l:l
lt Д.l

lшýl
подБнянськАЙськА рАдА

мАнькIвсъкого r*r3rъ 
ЕЁкАсъкоi 

оБлАстI

вiд 10 червня 2а2В potcy ýg З7 - 14 Nl,!

Про розроблення детttJIьного пJ{ацу територii,
обмеженоi автоцIJбD(ом Киiв-Одýса та вуJIицею
Черrr,яховського з метою FзтаýIувr}ннri виставковогs
майдаrт*rка з виýтавкФвим павiьйоном та торговнмн
рядами з щмiнiстративною булiвлею в с.Подiбна,
Маrъкiвського району, Черкаськоi областi.

Вiдпсвiдно до ст. 3l Закону Украi'ня,Дро мiсцев* самоврядЁаЕ}uI в УкраiЪi " ,ст..24
ЗаконуУкраiня d{po реryлювання мiстgбухiвноiдiя,:ъностi>l, НаказуМiпiстертва
ргiонаьного рФзвЕтку, будiвництва таяfi,Iтлового ксмунtlJIьного госпýдаFства Украi'rп,l вiд
tб.11,2011 р.ЛЬ 290 кГIр затвердження Порялку рзроблення мiстобулiвноi документацii>
Подiбняяська сiлъська рада

ВиРIшиЛА:

1. Розробити детаJьний плая територii обмеженоi автсшляхом Киiъ-одеса та
вулицею Черняовського з метою розЕцIrування виставковоFо
майдаrгцжа з виставковнм павiьйонсм тз торговнми рядrrми з адмiнiстратlавнýю булiвлею
в с.Подiбяъ Манькiвського району, ЧеркаськоТ областi.

2.Визначити замовlIиком розробленЕя детальноrо ппану тсриторii виконав,пшt
KoMiTgT ПодiбнянськоI ciльcbKoi ради.

З. Проекпriй оргаяiзаrii, яlса мае у свосму сюIяцi apxiTeюopq що мае вiдповiднкй
ква.гliфiкацiйний серткфiкат, розробrхтrл прект дgтаJIьного rшаýу TepBп*pii, обмgженоi
asTorrlJulxt}M КиiЪ-Одýса та вуJIицею Черн*совського з метOю розтаJIryванIrя вистаsкового
майданчlс<а з виставковим павiяьйоном та торговЕмI.r рядами з адмiнiстртнвною булiвлею
в с.Подiбна, Манькiвського району, Черкаськоi областi.

4, Фiнансрання рзроблення детальЕого шлану територiТ обмежено'i автоrrшяхом
КиiЪ{дес* та вуJIнцею Чернлrовського з метою рсзт'дrуgаýня виgтавкового майд{tнtlика з
вЕставкоаЕм павiльйоном та торговими рядами з адмiнitтртнвною булiвлею * с,ГIодiбrrа,
Маrrькiвськогорайону, Чсркаськоi областi здifiснити за рff{уяок грмадянинаКова.lьчук
Олексанлра Володиrлшrровича-

5. Пiсля розроблсння детаJIьного плану териmрii та врtжрflн}rя рзультатiв
громадськIё( ýчD(ань, IIроведенI,D( згiдно поFядку, встанOвJIеного Законом Украilшл кГlpo
рсryлюванrrя мiстобулiвноI дiяльностЬ, Еодати зазначенпй дgтшьнIй план на затвердкенЕя
ГIодiбнянськiй сiльськiй рuдi.

6. даного рiшення покяасти на сiльськогtr гýлову.Коятроль:

ъ'м

н
сiльський В,М.Кобзар
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