УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТА ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 687
08 лютого 2019 року

с. Кальниболота

Про затвердження проекту землеустрою
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Гаврилюк О.М.
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гаврилюк Олександру Миколайовичу за адресою: Кіровоградська
область Новоархангельський район с. Жеванівка, відповідно до ст. 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 12, 40, 118, 120,121 та п. 12 перехідних
положень Земельного Кодексу України, сільська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадян ину
Гаврилюк Олександру Миколайовичу за адресою: Кіровоградська область,
Новоархангельський район, с. Жеванівка.
2. Передати громадянину Гаврилюк Олександру Миколайовичу у власність земельну
ділянку кадастровий номер 3523681200:02:000:1321, загальною площею 1,6725 га
ріллі (код КВЦПЗ - 01.03) для ведення особистого селянського господарства із
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що
перебувають у запасі та знаходиться за адресою: Кіровоградська область,
Новоархангельський район, с. Жеванівка.
3. Гр. Гаврилюк О.М. зареєструвати право власності земельними ділянками.
4. Зобов’язати гр. Гаврилюк О.М. використовувати земельні ділянки за цільовим
призначенням та виконувати обов’язки власника земель відповідно до вимог
Земельного Кодексу.
Сільський голова

В.А. Ми халевський

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТА ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 686
08 лютого 2018 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність гр. Следь С.І.
Розглянувши заяву гр. Следь Сергія Івановича про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність,
відповідно до ст. ст. 12, 116, 118,121,122 Земельного Кодексу Ук раїни, статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 35, 20, 50 Закону
України «Про землеустрій» сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити гр. Следь Сергію Івановичу в наданні дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,15 га у
власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд, яка знаходиться за адресою: Кіровоградстька область
Новоархангельський район село Жеванівка до вияснення.
2. Дану заяву розглянути повторно на слідуючій сесії.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
агропромислового комплексу та земельних відносин.
Сільський голова

В.А . Михалевський

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТА ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 685
08 лютого 2019 року

с. Кальниболота

Розгляд заяви.
Розглянувши заяву громадянина Васильєва Віталія Валерійовича про надання
йому в оренду кімнату, яка знаходиться на першому поверсі в будівлі
адміністративного приміщення сільської ради за адресою: Кіровоградська область,
Новоархангельський район с. Кальниболота вул Центральна, 82, відповідно до ст. 26
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Надати громадянину Васильєву Віталію Валерійовичу в оренду кімнату, яка
знаходиться на першому поверсі в будівлі адміністративного приміщення сільської ради за
адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район с. Кальниболота вул Центральна,
82.
2. Орендну плату за оренду кімнати проводити згідно бухгалтерських розрахунків.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на планово-бюджетну
комісію.

Сільський голова

В.А. Михалевський

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТА ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 684
08 лютого 2019 року

с . Кальниболота

Про перегляд рішення
про встановлення ставок
туристичного збору на 2019 рік
Відповідно до положень Податкового кодексу України (зі змінами, внесеними
Законом України « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляд ставок
окремих податків і зборів» від 23.11.2018 року № 2628 -VІІІ змінити порядок
справляння туристичного збору для його сплати, керуючись статтями ст. 26, ст.69
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 7,10,12 розділу ст.
268 Податкового кодексу України, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сімнадцятої сесії сього скликання від 25.05.2018 року №
541 про встановлення туристичного збору на території Кальниболотської сільської
ради на 2019 рік (додаток).
2. Встановити ставку туристичного збору на території Кальниболотської сільської
ради на 2019 рік згідно додатку № 1 цього рішення.
3. Секретарю сільської ради Красуцькій Л.В. оприлюднити дане рішення шляхом
розміщення на інформаційних стендах, офіційному сайті сільської ради і забезпечити
направлення копії цього рішення до Новоархангельського відділення Голованівського
ОДПІ.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного
розвитку села, будівництва та питань депутатської діяльності та етики.

Сільський голова

В.Михалевський

Додаток
До рішення Кальниболотської сільської ради
«Про встановлення туристичного збору на 2019 рік»
від 08.02.2019 року № 684
ПОЛОЖЕННЯ
про встановлення туристичного збору
1. Загальні положення
1.1. Туристичний збір встановлюється згідно з Податковим кодексом України
(із змінами
внесеними Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 07.12.2017№2245–VIIІ, від 22.03.2018
№2374-VIIІ).
1.2. Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.
2.Платники збору:
2.1. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які
прибувають на територію сільської ради, на якій діє рішення сільської ради про встановлення
туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із
зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.
2.2. Платниками збору не можуть бути особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму на території сільської ради;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше
одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до
лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають
ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.
3. Ставка збору
3.1. Ставка встановлюється у розмірі 0,3 відсотка для внутрішнього туризму, та 3 відсотка для
вїзного туризму від мінімальної заробітної плати, встановленої законом станом на 01 січня звітного
року для однієї особи за одну добу проживання (п.268.3, п.268,4 Податкового кодексу)..
4. База справляння збору:
4.1. Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених
підпунктом 5.1 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

4.2. До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання,
чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення
закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та
письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.
5. Податкові агенти:
Податковими агентами зі сплати туристичного збору є:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами
готельного типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у
будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за
договором найму;
в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською
радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.
6. Особливості справляння збору
6.1. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим
проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції)
на проживання.
7. Порядок сплати збору
7.1. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний
(податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного
(податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.
7.2. Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з
тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний
зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у контролюючому органі за
місцезнаходженням підрозділу.
7.3. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8. Відповідальність
Відповідальність за правильність обчислення, повноту утримання, своєчасність
перерахування туристичного збору до бюджету покладається на:
а) адміністрацію готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та інших
закладів готельного типу;
б)квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб на
поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або
на праві користування за договором найму;
в) юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців, які уповноважуються сільською
радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.
9. Контроль
Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати туристичного
збору здійснює уповноважений контролюючий орган.

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТА ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 683
08 лютого 2019 року

с. Кальниболота

Про затвердження ставок орендної плати
на земельні ділянки, розташованих на території
Кальниболотської сільської ради
(по господарські двори)
З метою збалансування дохідної частини бюджету та недопущення втрат бюджетних
надходжень від орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності
Кальниболотської сільської ради Новоархангельського району Кіровоградської області,
керуючись пунктами 34, 35 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.
21 Закону України «Про оренду землі», сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. Встановити ставки орендної плати за земельні ділянки, розташовані на території
Кальниболотської сільської ради Новоархангельського району Кіровоградської області, у
відсотках нормативної грошової оцінки земель у таких розмірах:
1.2. Сільськогосподарські землі:
- господарські будівлі і двори – 5 %;
2. Спеціалісту по вирішенню земельних питань сільської ради організувати роботу по
укладанню договорів оренди земельних ділянок, а за необхідності – їх переукладання.
3. У випадку визначення орендаря на конкурсних засадах граничний розмір орендної плати
може бути збільшено.
4. Головному бухгалтеру сільської ради надати копію цього рішення до податкової інспекції.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії сільської ради з питань
соціально-економічного розвитку, планування бюджету, фінансів та з питань регулювання
земельних відносин.
Сільський голова

В.А.Михалевський

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТА ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 682
08 лютого 2019 року

с. Кальниболота

Про внесення змін.
Розглянувши заяву громадянина Перкін Олексія Валентиновича про внесення
змін по його земельним ділянкам,які знаходяться за адресами: Кіровоградська область
Новоархангельський район село Кальниболота по вул. Миру, та по пров. Аптечний,
відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 12,
40, 118, 120,121 та п. 12 перехідних положень Земельного Кодексу України, сільська
рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Землевпоряднику сільської ради Занцірі О.В. внести зміни в земельно-облікову книгу
на громадянина Перкін Олексія Валентиновича.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань агропромислового комплексу, та земельних відносин.

Сільський голова

В.А. Михалевський

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТА ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 681
08 лютого 2019 року

с. Кальниболота

Про затвердження проекту землеустрою
та передачу у власність земельної ділянки
гр. Деревінській І.І.

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Деревінській Інні Іванівні за адресою: Кіровоградська область
Новоархангельський район с. Кальниболота, відповідно до ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 12, 40, 118, 120,121 та п.
12 перехідних положень Земельного Кодексу України, сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Деревінській Інні Іванівні за адресою : Кіровоградська область,
Новоархангельський район, с. Кальниболота.
6. Передати гр. Деревінській Інні Іванівні у власність земельну ділянку
кадастровий номер 3523681200:51:000:0129, загальною площею 0,6000 га
ріллі (код КВЦПЗ - 01.03) для ведення особистого селянського господарства
із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що
перебувають у запасі та знаходиться за адресою: Кіровоградська область,
Новоархангельський район, с. Кальниболота.
7. Гр. Деревінській І.І. зареєструвати право власності земельними ділянками.
8. Зобов’язати гр. Деревінська І.І., використовувати земельні ділянки за
цільовим призначенням та виконувати обов’язки власника земель відповідно
до вимог Земельного Кодексу.

Сільський голова

В.А. Михалевський

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТА ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 680
08 лютого 2019 року
Про вилучення земельної
ділянки у гр. Мамонтова Б.В.

с. Кальниболота

.

Керуючись ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 141
Земельного кодексу України, та п.34 ч.1 ст. 26, розглянувши заяву Мамонтова Бориса
Васильовича від 18.01.2019 року про добровільну відмову від користування земельною
ділянкою, сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
.
1. Припинити право користування та вилучити в гр. Мамонтова Бориса
Васильовича земельну ділянку площею 0,55 га розташовану в селі Кальниболота по
вул. Магара призначену для ведення особистого селянського господарства.
2. Землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно-облікову книгу.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань агропромислового комплексу, промисловості, будівництва, регулювання
земельних відносин, охорони навколишнього середовища, транспорту та зв’язку .

Сільський голова

В.А.Михалевський

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТА ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 679
08 лютого 2019 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність гр.Білозор В.О.
Розглянувши заяву гр. Білозор Віталія Олександровича про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність,
відповідно до ст. ст. 12, 116, 118,121,122 Земельного Кодексу України, статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Ук раїні», ст.ст. 35, 20, 50 Закону
України «Про землеустрій» сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати гр. Білозор Віталію Олександровичу дозвіл на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність загальною площею
0,7650 га ріллі для ведення особистого селянського господарства ( КВЦПЗ - 01.03) із
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що перебувають у
запасі та знаходяться за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район,
с. Калинівка, вул. Калинова, 13.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при розробці проекту
землеустрою.
3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок
підлягає погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
агропромислового комплексу та земельних відносин.
Сільський голова

В.А. Михалевський

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 678
08 лютого 2019 року

с. Кальниболота

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельних
ділянок гр. Білозор В.О.
Розглянувши технічну документацію із землеуст рою щодо встановлення
(відновлення) меж та передачі у власність земельних ділянок в натурі (на місцевості)
гр. Білозор Віталію Олександровичу на території с. Калинівка Новоархангельського
району Кіровоградської області, відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» ст. 12, 40, 118, 120, 121 та п. 12 перехідних положень
Земельного Кодексу України сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с.
Кальниболота,вул. Центральна, 63 гр. Білозор Віталію Олександровичу.
2.Передати у власність гр. Білозор Віталію Олександровичу земельні ділянки
загальною площею 0,25 га, земель – для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523681200:53:000:0031 із земель житлової та громадської забудови за адресою:
Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кал инівка, вулиця Калинова,
№ 13.
3. Гр. Білозор В.О. зареєструвати право власності земельними ділянками.
4. Зобов’язати гр. Білозор В.О. використовувати земельні ділянки по прямому
цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель відповідно до вимог
Земельного Кодексу.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
агропромислового комплексу та земельних відносин.
Сільський голова

В.А.Михалевський

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 677
08 лютого 2019 року

с. Кальниболота

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельних
ділянок гр. Мунтян Г.А.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
та передачі у власність земельних ділянок гр. Мунтян Галині Андріївні на території с.
Кальниболота Новоархангельського району Кіровоградської області, відповідно до ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 12, 40, 118, 120, 121
та п. 12 перехідних положень Земельного Кодексу України сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці Мунтян Галині Андріївні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район,
с. Кальниболота,вул. Центральна, 63.
2.Передати у власність земельні ділянки гр. Мунтян Галині Андріївні загальною
площею 0,2484 га, в тому числі по угіддях:
- 0,2484 га земель – для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523681200:51:000:0136 із земель житлової та громадської забудови за адресою:
Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота, вулиця
Центральна, 63.
3. Гр. Мунтян Г.А., зареєструвати право власності земельними ділянками.
4. Зобов’язати гр. Мунтян Г.А. використовувати земельні ділянки по прямому
цільовому призначенню та виконувати обов’язки власника земель відповідно до вимог
Земельного Кодексу.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
агропромислового комплексу та земельних відносин.
Сільський голова

В.А.Михалевський

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 676
08 лютого 2019 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду
гр. Гаврилюк Л.В.
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.ст.12,,36, 40,90,91,116,118,125,126 Земельного кодексу України ст.ст.19,20,50
Закону України «Про землеустрій» та на підставі заяви гр. Гаврилюк Людмили
Володимирівни, сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Згідно ст. 36 Земельного Кодексу України надати дозвіл гр. Гаврилюк Людмилі
Володимирівні на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
загальною площею 1,50 га – ріллі для городництва (код КВЦПЗ - 01.07) із земель
сільськогосподарського призначення комунальної власності, що перебувають у запасі
за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота,
вул. Київська в оренду строком на 49 (сорок дев’ять ) років під 3 % річних .
2.Уточнену площу земельної ділянки визначити при розроблені проекту землеустрою.
3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок підлягає
погодженню та затвердженню відповідно до вимог чинного законодавства.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань
агропромислового комплексу та земельних відносин.
Сільський голова

В.А. Михалевський

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 675
08 лютого 2019 року

с. Кальниболота

Про план діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів
Кальниболотської сільської ради на 2020 рік.
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на підставі ст. 7, 32 Закону
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сільська рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Кальниболотської сільської ради на 2020 рік
( Додається)
2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Кальниболотської сільської ради на 2020 рік підлягає
оприлюдненню в десятиденний термін після його прийняття.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань діяльності ради, депутатської етики
регламенту, планування бюджету та фінансів.

Сільський голова

В.Михалевський

Додаток
до рішення сесії № 675
від 08.02.2019 року.
План
діяльності Кальниболотської сільської ради
з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

Мета прийняття
проекту
регуляторного акту

Термін
Відповідальні за розробку
підготовки
проекту регуляторного акту
регуляторного
акту
(квартал)

№
п\п

Назва проекту
регуляторного акту

1

Про встановлення
ставок та пільг із
земельного податку на Поповнення бюджету
ІІ квартал
нерухоме майно,
сільської ради
відмінне від земельної
ділянки на 2020 рік

2

Про встановлення
ставок та пільг із
сплати земельного
податку на 2020 рік

Поповнення бюджету
ІІ квартал
сільської ради

Постійна комісія з питань
діяльності ради, депутатської
етики, регламенту, законності
діяльності об’єднання
громадян; постійна комісія з
питань бюджету та фінансів.

3

Про встановлення на
території
Поповнення бюджету
Кальниболотської
ІІ квартал
сільської ради
сільської ради єдиного
податку на 2020 рік

Постійна комісія з питань
діяльності ради, депутатської
етики, регламенту, законності
діяльності об’єднання
громадян; постійна комісія з
питань бюджету та фінансів.

Постійна комісія з питань
діяльності ради, депутатської
етики, регламенту, законності
діяльності об’єднання
громадян; постійна комісія з
питань бюджету та фінансів.

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 674
08 лютого 2019 року

с. Кальниболота

Про преміювання
сільського голови на 2019 рік.
Керуючись ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
ст.21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Постановою
Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 „ Про упорядкування структури
та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів ” зі змінами, з метою удосконал ення
матеріального стимулювання голови ради,підвищення його відповідальності за
виконання поставлених завдань на належному рівн і, сесія Кальниболотської сільської
ради
ВИРІШИЛА:
1. Здійснювати щомісячно протягом 2019 року преміювання сільського г олови
відповідно до особистого вкладу в загальні результати роботи у розмірі 100%
посадового окладу в межах затверджених видатків на оплату праці , а також до
державних і професійних свят та ювілейних дат в розмірах, що не перевищують
середньомісячну заробітну плату та в межах економії коштів фонду оплати праці.
2. Надавати сільському голові:
а) матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, у розмірі, що не
перевищує середньомісячну заробітну плату;
б) допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу при отриманні основної
частини відпустки. Зазначені виплати здійснюються в межах встановленого фонду
оплати праці.
3. Оплату праці проводити згідно бюджетних призначень на 2019 бюджетний рік.

Сільський голова

В.Михалевський

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 673
08 лютого 2019 року

с. Кальниболота

Про списання матеріальних
цінностей.
Заслухавши інформацію Сільського голови Михалевського В.А., бухгалтера
сільської ради Захарків Н.П. „Про списання матеріальних цінностей, та основних
засобів ”, сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.Створити комісію в дитячому навчальному закладі, будинк у культури, в
лікарні на списання матеріальних цінностей. Акти на списання винести на розгляд
слідуючої сесії.
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу планово
- бюджетну комісію.
Сільський голова

В.Михалевський

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 672
08 лютого 2019 року

с. Кальниболота

Про створення комісії по здійсненню
ревізії земель, господарських дворів,
ставків, садів, лісосмуг.
З метою забезпечення контролю за використанням та охороною земель Кальниболотської
сільської ради, керуючись статтею 3 Закону України «Про землеустрій», статтями 12, 83, 189
Земельного кодексу України, Законом України «Про охорону земель», пунктом 34 частини першої
статті 26, статтею 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. Створити комісію по здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною
земель Кальниболотської сільської ради, ставків, садів, лісосмуг в такому складі:
Голубенко Лариса Олексіївна
Мерзескул Микола Миколайович
Кирстя Наталія Андріївна
Занціра Олександр Васильович
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань

агропромислового комплексу та земельних відносин.
Сільський голова

В.Михалевський

