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ПОРЯДОК IPH}IIЙ :

l. Про звiт по викOнаtнню сiльського бюркету за 9 мiсяцiв 202фоку

2. llpo BHeceHHrI змlн до рlшеш{rl сr.гrьоькоi ради stд24.12.20l9 Nq ЗЧ-2lУll
< Про сiлъський бюдкgт на 202фiк>

3. ПрО затв€рдЖсння проеIсгу земJIеустрою щодо вiдведеrшя земелъноi
Ti rтrтtттгтr ттi rтr rrт р ттптлаtrяIтршrrс qтспТ ql_dTrчreT*C g
;+ji,-лЪ-ri"i Цij:-;b-j} v iiijiiJ.Гriilv,i,irlv ! JrT лцv v ш yT

4. Про зffтвýрдд{ення rщоекту землеустрою щодо вiдведення земельноi

дiляrшg,л у власнiсть

5- ttpo наданЕЯ згOд{ на передачу об'gктiв нерухомого маfша у MalrbKiBcъKy

селшIIIту KoMyHttJIьHy власнiстъ

6. Про надilш{rl соцiа_шьноi догlомоги згiдrо подilноi заяви



ПОДБFUШСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГО РДЙОНУ IIEPKACbKOI ОБJIАСТI

рIшЕння

вiд 08,10.2020 м з9-1 /Vш

Про звiт по виконЕtншо сiдьсъкоrо
бюдкету за 9 мiсяцЬ 2а2а року

заслухавши звiт по виконанню оi-тьського бюджеrrу за 9 мiсяцiв 2а20

РокУ, Ера"чOвуюtIи виsновок постiйноi KoMicii з гlитаr* Iшанування, бюдкету i
фiна*lсiв сi.гьсъкоi ради сiлъська рада вiдрлiчае" що пocTifuio прсводrгъýя
*:*л-:*,л 

-лЁл*л --r414 -Y--ntT2:-Y- 
я-^_*__-_-^*_- ----_ a-_=a!=-= =aa--вiдiiовiдна рооота щодО Biii(oiiiiiiiin ФiirлrirciJ, rruraFc|.|цýrrfrк, r/UЦrCJrýflU-

економiчr*оi сlтгушtii в селi.
За звiтrшй перiод до сiлъсъкого бюдкеrу надiiшш,гlо доходiв у cyMi

|322417rp*, iз HIФ{ <ilmli субвенrdI> з райаrшого бюдксту ll85ЗOгрн. на

утримаш{rt дошкiлъlшшс зашrадiв i закладЬ кyJьтури. Сfuьсьюй бЮДКgГ

викоЕаIlо ъла94,66Yа.

,Щ:керелами надходкень е: едш*тй rrодаток з фiзнчтlлп< осiб -782 42rpк,
едщлй под8ток з юрид{т}шD( осiб -27035грн ; сджrлй податоК з с/Г

товаровцробшлкiв - 486640грIъ земельrшй под€r;ток з фiзичншr осiб -64899rpн,;

зсмgJьний truлilluк з юриличних uсiб - ia943ryH ,trрЁнлна rurt{ri, з фiзичних uсiб
-645б3грн; орýrrдна Iшата з юрид{чшш( осiб - 475l44rрн; податск на нерухоме
M&fulo, вiдuirше вiд земешноi дiляrпси сIшачене юрид.пнIffли та фiзичними
особамлr, якi с власник{lми об'екгiв жштловоi HepyxoMocTi - З136грц податок н&

неру]tоме майно, вiдмirтне вiд земgльнот лiлянки сплачене юDидичними та

фiзижшли особами, якi € власниками об'ектЬ нежитловоi нерухомосгi
3t72rрн державного мита - 234грц актдвнlй податок з реалiзацii суб'еrстамн

гоfiIодарюванIlfl роздрiбноТ торгiвлi пiдакцlвнш( ToBapiB - 48465грн, реЁжа
IIJKITa за спецiа.пьне використання лicoBror pecypciB- l79грц ореЕдна Imaтa За

Boдri об'скги - 290iгрн .

Обсяг видаткiв заг:шъного фонду сi.гьсъкого бю.ryкgту станOвитъ

1423536грн. Видатlша гIроводипиýя t ъоппату працi- 1009297црц Еарахування
на заробiтrту rшату -238899lpн, Ila пFидбш*rя гrродукгiв харчування - lЗ4O7грц
IIff пrтттятv rтf}спчт ?E'grqrfv тя гriпкгrкrЕтентrя ]]п ьre.!_re.жi Irттернет - 16ЗЗOгtц__*__ *_______l _,__,_J: ja, _-._-:-_j :--::::ii:--j::---,--:.--==-,L Ё,-".==-_i_-*_= -r-t-- --****r--7

елеrrгроенергii- 48 l 5 1 грrl.
Влцатки з{tгllпьного фощу сiлъського бюшкету подiлилися :sргffrи

мiсцевого самоврядуваIrня * 710469грц дошкilьнi закпади освiти - 454865 гРН

бiблiотека - 51751грн ,будинок KyJlьTypH - 94591грц благоуогрiЙ - З 1080ГРъ
iншi субвglщii - 7049tгрц компенсшriйrri виIlпати на пiльговtЙ проiзд окремим



кiЁrегорiя громадян - 7290грц зtжоди у сферi соIцlцБного захисту r соIцаJrъного
забезпеченrrя - 2000rрн.

Вiдповiдlо до пуrшrгу 2З
ýitмOврядуýilння в УкраihЬ,
r.i Trr лт,тга flя TTrlч&r9чsдr* рчцs

ВиРIШиЛА:

l. Заrвердrrи звiт по виконzlнню сi.гьського бюдкету за 9 Micлli в 2а2Ф року:- по дохOдtж зlгttjlьногО фондУ 140951lrpr, IIо вIцаткас 14З6082 
"рц- по доходах спецiатьного 

9о"о}- в cyMi l З823 грн., по видатк ыч -12434грн.
2. KoHTpoJb за

частини 1 ст. 26 Закону Yryairш кПро мiсцеве
п.4 cTaTTi 78 Бюдкvгного Кодgксу Украtrш,

ня покпасти на поrгiйну комiсiю сi.lъськоI радшr,я lЪirяtrr.irrф ttдrrЕrчrs

Валерiй Кобзар

? ттr/тяtтL
J iцriФlл

сiльсъкld



ПОДIБНЯНСЬКА СIЛЬСЬКА РАДА
МАНЬКIВСЬКОГОРАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОiОБЛАСТI

рIшЕння

2з311 515000
код бюд)}lету

вiд 0В.10. 2020 року }I9 39-2IVII

Про внесення змiн до рiшення сiльськоi Ради вiц 24.|2.2019 р. JYч34-2/УII

,,Про сiльський бrоджет Подiбнянськоi сiльськоi ради на 2020 рiю>

Вiдповiдно до пункту 2З частини 1 cTaTTi 26 Закону УкраТни <Про мiсцеве

самоврядування в YKpaiHi> та статтей 72,]8 Бюджетного кодексу Украiни,

Подiбнянська сiльсъка рада вирiшила:
Внести змiни до рiшення сiльськоТ ради вiд24J22019р. }Фз4-2lуШ пПро

сiлъський бюджет Подiбнянськот сiльськоi Ради Манькiвського району на

2020 рiо,(iз змiнами та доповненнями), (далi-рiшення):
t, Пункти 4 рiшення викласти у новiй редакцii.
(( 4. ЗатвеРдитИ розподiЛ витраТ сiльського бюджеry на реалiзацiю

регiональних програМ в cyMi 97154 гривенъ, згiдно з додатком 5 до цього

рiшення.>
2. Додатки NJ\IЪ з,4,5 викласти в новiй редакцiТ, rцо додаютъся.
з. Контроль за виконання цъого рiшення покласти на хtелезнякову н.м, -

сiлъськоТ рали.

(-'i-lrьський гоlt Валерiй Кобзаръ
jj

ь."{ry



ПОДIБЕI,IНСЬКА СUIЬСЬКА РАДА
мАнъtiltJUъкUr u ндЙuну ч.ЕркАUъкUi UъJiAU lr

рIшЕння
вiд 08 жовтня 202а року Nh 39- з/ уtI

t tpo зrгвердfi(еннrl проеIrгу землеустрою

щод0 вiдведентrя земельrrоi дiлянки
цiльове прIвначеЕня якоi змit*о€ться

Згцно ст.26 Закону Украiiшл <<ГIро мiсцеве самоврядування в YKpaiяi*,
cT.l2,20, 186 Земельного кодексу Украi'ня, Закону YKpai'Hll <dlpo

землеустрiй>,Закону YKpail*l <<ГIpo регулювilЕн,I мiсгобудiвноi дiялъностi> Закону
Yrgairи <dlpo ýержавшй зсмелъшй к4дастр} та порядку веденнr ýержавного
земеJьного кадасLру. затвершкеногtl шост€жовою КМУ вiд 17. |0.2аП J.fp1051"

розглянувIIIи зiUIву гр.. Ковагlьчука Олександlа Володшrлrrровиllъ жителя м"Умаяь,
ТВЗД кБудiвелънlлсDNЬ8, fipo зrхтвердкешil{ гIроекту земýеуýтрою щодо вi.щеденrrя
зýмýлъноi дiляшси зi змiною цilьового прI'вflачеIrrш iз к для будiвнлш$ва та
обслуговувtt}Iня жипого будшшry, господарськIж будiвель i споруд> ( грисадибна
дiлшпса ) на <<для будЬшrrгва та обсrгуговування булiвелъ торгiвлЬ ( з
розташуванIrflм вистtlвкового маЙдflrrчrдка з вЕетазковим i торговrшчr павiдъЙонами та
qдмiнбудiвлею ) { код КВ ЦГВ t сскцiя В 0З, пiдроздiл-03.07), загrшьЕою Iшощею
0,6937 га в тому числi охоронна зOна навколо ( вздовж) об'стrга енергетиqноi системи
пппIпек} 0,0?2.6 га, 1а а.пfiеспк} , Чепкаська пfiпасуть, lV[анькiвський ппйпн, с Пп.пiбна,
ву, Черняховськоrо,32. Кадаgтровкй номер земеJБноi дiллtки
'112318650l:0l:00l:0288. Враховуючi позитr,внi висновки : ГУ,Щерхшеокедаffру у
.Щнiпроuегровсъкй областi NЕ 1З21682-2а вiд 05.08 -2020 та Вrддlтry будiвншцrва,
iнфраструктурц енергетики та житлово-комунаьного госпсдарGтва МанькЬсъкоi
райокlоi держ{lвноi qдrлtнtстрil*Т Лý l l2ll8-Uб вц l4.09.2U2U , сшБýъка р&да

ВиРIшиЛА:
l.Затвердrги проеm зёмпеустрою щодо вiдведсrшя земеJъноi дiл*жн зi

змiною цiлъового шр}Iзначення iз ( дJIя булiвниlтва та обс;rуговрilнl{я жиJIогo
будлtжу, гоýподарсъкIФ( будtвеяь i споруд> ( присадибна дiлжrса ) на (для
будiвнrацгва та обслуговувi}ння булiвель торгiвлЬ ( з розтшrувашulм виставковоrо
маЁцанчrжа з виставковьтл,t i торговr.пчr павilьйонапtи та qдмiнбулiвдею ) ( кол КВ
LЩЗ - секцiя В 03, пiдроздiл-OЗ.07), загtшъною Iшощею а,6937 га в тому шrслi
ft\.fllanтrlra ?fiTlсl LrяDт.l!тrl\ / а,дгrпurrг\ а6)ао"t,я plrpfirapтTrtIтrrtT гтлr.т.рttrтI ттттarтттдrrъ fl ft?'}К г.grчjrvуUrцrg JUitФ ..rФлаv.*U \ gJl_\v,,лr/ Yv Lдtдц члrчrr Uar- rlrчд virvдvltrtr д&лUlд{Yiч vrv , &v л r.,

за адресою : МанькЪсьюлй район,с. Подiбнц вул,
номер земеJIьноi дiляrпсиЧерняховсь

7|Z3l86501:0
2_ шення покпасти на постifтнч комiсiю сiльськот

Р4Ди з i рацiснального цриродокористуýання.
сiльсъклй Валерiй Кобзар



подБtUIнськА CIJIЬCЬKA рАдА
мАнькшUъкUt о рАйuну ч.ЕркАUъкоi UБJrAc,tt

р IшЕння
вiд 08 жовтня 2020 року ЛЬ З9- 4l УII

t tpo затвердкення прсеIiту земJIеуýтрою

щOдо вiдведеrrня земельноi дiлякl*л

у власнiстъ

Згiдно сr. Zб Закону YKpaii*l <<llpo мiсцеве сilмоврядувttннll в Украirш>,
gr.12, 8l, l18, 121, 122 ЗсмеJьного кодексу Украiнц Закону Украilти кПро
земпеустрif1 Закоrry Ук_раiни кПро особисте ceJmнcbкý господарство}, Закону
YKpaft*r <<ГIpo ýержавrпшl земельrшй кадастр} та порядку ведýннr{,Щержавного
зgмеJьного ка,дастру, затвердкеного шOстЕl}Iовою КМУ вц 17.1$.2012 ЛЬl05l,
розгJIяшувIшI заrIву гр.Петренко ВfurгорiIBircTopiBrш, гФо затвердд{Ёшш проеIrгу
земпеусгрою щодо вцведеrпrя земеJIьЕоi дiляrши у власнiсть за paJ(yýoк земеJь не
наданш( у власнiстъ та постiЁше користу8ання в мýжаJ( населеного пункту Еа
*елтr."лr.riТ ТТrrrrifiтlсrтr.ltгпТ r.iгrrr.т"тлпТ ttqTTT, rпiтrrr.еrгя 

"!яття:-rirrvrлr rrн*r, vrJrv-iabi ri.il!,iia

В иР IШиЛА:
1.Затвсрдити шроект земпеустрою щодо вijщедеrшя земgльноi дiллrки у

власrтiстъ за pilxyнoк земель не над€lнIж у власнiстъ та постiiше KýpиcTyB{tшIrI в
t.даY.аv rrd-дпАтт^тА Е.тп,*тr TT.t тАfirцтrrtriТ ТТп-iЁттптпт тс*Т лiт. лт тгпТ апwг r:Ьоr*.*пп,rvlчrд\Щ llцvvJtvlrvr v rrJlri\rJ ддs rv}rtrдvyir rivЛivtlriiiiJi'irvi i./iJiйVjri1'vi Pgi iii ifi.iiiiii'niiiiri

розМiром дJIя ведення особистого ýеJIянсъкого гоýгrодарýтва :

2. Передати гр.Петреrко В.В. фзошrатно у ilриватну власнiýтъ земеJьну
дiляtпсу фаmишою Епощёю згiдýrо п.1.

З. Спецiаяiсту 2 категорii земпевпорядýжу сiлъськоi рад{ вЕести вiдповiднi
змilм до

4.к
р&ди з

\
рiшення покJIасти на пocTilarry комtсlю сtльськоt

i рачiональЕого природокор!{стування.

}lb
зlп

Прiзвище,
iм'я
по батьковi

Мiоце
проживаýня

Фактичнаппоща
земельноТ дiл. ,га
i кадастровнй ЛЬ

мiсцезнаход
жоIlнr{
земельвоi
дшUIЕки

обме-
ження
cepBi-
туг

l Петрнко
Вirсторiя
вiкrорiвgа

M.YMarTb
В,Кармслюlса
l47

0,3536
7 12З 186501 :0 I :00З :0З42

в.Соборна

l<
lb.| ь/Pl
,ъ"l

фЭ/"!

Ёl-о/о
(йсiлъсъкrй Валерй Кобзар

документis.



подýн.rшськА ClýbCbKA рАдА
МАFЪКIВСЬКОГО РДЙОНУ IIЕРКАСЬКОI ОБЛАСТI

рIшЕння

вiд 08.I0"2020

Про наlанпп зzоlu на переOачу об'екmiв
нерухамоzо MaitHa у MaHbKiBcbIty селалцпу
al л ll arz.r ll п ъ r.r-lя о п !, r.л i rш ь
' 

lUJ loJ row -v r aJ Ut офч. -зэ.a.ч

J1:.-, - *-. ,,- -чL-urьсокuu

ль з9_5lчrr

Вiдrrовiдrо до Закону Украirш <<Гlpo добровЬне об'еднаrrrrя

цромадян}, заслух€IвIIIи та обговоривIIIи JIист Манькiвоъкоi pйoHrror ради
вiд 16.09.Za2a Ns 266/01_04 щодо ЕаданнrI згод{ на прIйняття у сеJIIflцýу
ксмунадьну власнiстъ об'сктiв нерухомого майн4 якi зн{lходжъся в
аlшлiнirrративно-теркгорiальн}ж межах сlитМанькЬка керуючись гrунIff ом
3l gгатгi 26 Закону Украrни кПро мiсцеве саI!{оврrдув8ння в YKpaiHi>,
сiльсъка р&да

ВИРIIIIИJIА:
l. Надатя згсди на переджу об'сrсгiв нерухомого майна у Маrъкiвсъку

ýелшцlry комунаJIьну власнiстъ (додаrсrься).

2. Коrrrроль за виконанням рiшенrтя понIаýти на постifury KoMiciю

D _ _ _-_J-ч ,г л Е* л----Dшlер.:u h,UUJuI,



МАЁЪКIВСЪКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОi OýIIACTI

вiд 08 жовт}ilr 2а20 року

рIшýнЕя

м 39 -6 /vII

Про наlллння соцiальпоt dопомоzu
зzidно поdаноt заява

Заслухавши та розпUIнувIIм зilrlву житеJIII села Подiбна гр.Заilоа
руслаrrа Iвановича про надашrя соцiапьноi допомоrи за cTilHoM здоров'я,
згiдrо гrред'явлен}D( докумеrrгЪ, вiдгrовiдЕo до rryшшу lЗ частини 1 стаrгi 42
ЗаконУ Украirrи кПро мiсцеве с:lмоврядуваIrня ; YKpaiHi>, cTaTTi 78
Бюджетного Кодексу Украiмц сiлъська рада

ВиРIШиЛА:

1. IIадатИ гр.Заikа ýслшry Iвансвичу, жителю с,Подiбна соцiа.iьну
допOмоry у cyMi 1000 грн на лiкуваrrrrя.

2..КоtrгроJь за покластн на постiйrту комiсiю сiлъськоi
р4ди з IIитЕlьъ та фiнансiв.

Сiльськu* Ваперiй .Кобзар

<.ь
zsBbY

ш


