УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 669
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про вивезення твердих побутових відходів від
населення с. Кальниболота у 2019 році та
затвердження Схеми санітарної очистки села
Кальниболота.
Заслухавши та обговоривши інформацію землевпорядника сільської ради Занціру О.В.
відповідно підпунктів 7, 15, 16 пункту а) частини 1 статті 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою поліпшення стану довкілля та виконання норм чинного
законодавства України, ст. 21, ст. 32 ЗУ «Про відходи», сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Схему санітарної очистки населеного пункту с. Кальниболота Новоархангельського
району Кіровоградської області на 2019 рік (схема додається).
2. Довести до відома керівників підприємств, установ та організацій схему планової санітарної
очистки населених пунктів для виконання.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на землевпорядника Кальниболотської
сільської ради Занціру О.В.

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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 668
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про розгляд заяви.
Заслухавши та розглянувши заяву гр. Шаповал Юлії Григорівни, яка просить допомоги у
вирішенні питання по воді, в зв’язку з тим, що гр. Сидоренко Сергій Іванович перекриває воду,
сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:
1.
2.

3.

Надати КП «Добробуд» дозвіл на підключення до мережі водопостачання та водовідведення, а
також відновити водопостачання гр. Шаповал Ю.Г. за адресою по вул. Лепетенка.
Зобов’язати громадянина Сидоренка Сергія Івановича заплатити за використання водою і
заключити з КП «Добробут» договір на послуги за водопостачання. В разі не сплати вода буде
відключена від системи водопостачання.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора КП «Добробуд» Єременка
Михайла Олександровича.
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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 667
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про встановлення у 2019 році батьківської
плати за харчування дітей в дошкільному
навчальному закладі «Барвінок»
Заслухавши та розглянувши заяву завідуючої дитячим навчальним закладом Шкуренко Ірини Володимирівни та
проаналізувавши вартість харчування дитини в дошкільному навчальному закладі «Барвінок».
З метою посилення контролю за дотриманням норм харчування, покращення харчування і своєчасним
внесенням батьківської плати за харчування дітей, згідно статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту»,
керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. Встановити з 01 січня 2019 року батьківську плату за одне відвідування дитиною ДНЗ «Барвінок» в сумі
15 грн. 00 коп.
2. Звільнити від батьківської плати за харчування дітей батьків, або осіб, які їх замінюють:
- дітей учасників АТО;
- дітей переміщених з тимчасово окупованої території в районі проведення антитерористичної операції;
- дітей у сім'ях яких проживають інваліди 1 групи;
- дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в
сім'ях; - діти-інваліди.
3. Звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей в ДНЗ проводиться
після подання до закладу наступних документів:
- заява від одного з батьків або осіб, що їх замінюють, щодо звільнення від плати за харчування дитини;
- довідка про склад сім'ї, в якій проживає дитина;
- довідка про доходи членів сім'ї;
- копії інших довідок, які підтверджують відповідний соціальний статус дитини, що має право на звільнення
від плати за харчування в ДНЗ.
4. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною ДНЗ, за дні, які дитина не відвідувала заклад, плата
батьків не справляється.
5. Плату за харчування в ДНЗ проводити на поточний місяць не пізніше 10 числа.
6. Контроль за виконання 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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 666
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про розгляд заяви.
Заслухавши та розглянувши заяву гр. Скалевської Сніжанни Вікторівни, яка просить зробити
освітлення на опорі біля житлового будинку по вул. Шевченка, № 11 від лічильника, сесія сільської
ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити гр.Скалевській Сніжанні Вікторівні у її проханні. В зв’язку з тим, що у весняний
період з перехідних коштів будуть виділені кошти на вуличне освітлення по всій вул.
Шевченка, села Кальниболота.
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійно 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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 665
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про розгляд заяви.
Заслухавши та розглянувши заяву гр. Москаленко Анатолія Андрійовича про надання дозволу
на вирубку дерев, (старі кленки, ясен, виші, сливи) на його земельній ділянці, яка знаходиться за
адресою: с. Калинівка, вул. Калинова, № 17, згідно статті 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та відповідно до Правил благоустрою населеного пункту, сесія сільської
ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл гр. Москаленко Анатолію Андрійовичу на вирубку дерев на його земельній
ділянці за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Калинівка, вул
Калинова, № 17 за власні кошти.
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійно діючу
комісію з 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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 664
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про розгляд заяви.
Заслухавши та розглянувши заяву гр. жительки с . Надлак Малишевої Анни Русланівни про
надання дозволу на розчистку лісосмуги, дерева, які повалило буревієм статті 33 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та відповідно до Правил благоустрою населеного пункту,
сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити гр. Малишеві Анні Русланівні у наданні дозволу на розчистку
лісосмуги дерева, які повалило буревієм ( сухостій, клинок, дика груша, ясен, верба).
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійно діючу
комісію з 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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 663
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр.Скалевській Я.С.
Розглянувши заяву гр. Скалевської Яніни Сергіївни 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
Україні», ст.ст. 35, 20, 50 Закону України «Про землеустрій» сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати гр. Скалевські Яніні Сергіївні дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність загальною площею 2,00 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. Приют.
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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 662
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр.Дяченко Л.О.
Розглянувши заяву гр. Дяченко Людмили Олександрівни 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
Україні», ст.ст. 35, 20, 50 Закону України «Про землеустрій» сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати гр. Дяченко Людмилі Олександрівні дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність загальною площею 1,37 га за рахунок земель комунальної
власності, у тому числі по угіддях:
- 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель житлової та громадської
забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота,
вул.Молодіжна, 28;
- 0,12 га – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ – 01.05) із земель сільськогосподарського
призначення за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул.
Молодіжна, 28;
- 1,00 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. Приют.
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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 661
14 грудня 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 України, 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 до вияснення земельної ділянки.
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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 660
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр. Тітаренко О.М.
Розглянувши заяву гр. Тітаренко Олени Миколаївни 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
Україні», ст.ст. 35, 20, 50 Закону України «Про землеустрій» сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити гр. Тітаренко Олені Миколаївні у наданні дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність у зв’язку з тим, що земельна ділянка
числилась за покійним співмешканцем. Коли громадянка Тітаренко О.М. після 6 місяців вступить у
спадщини нехай подає заяву.
2. 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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 659
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про надання погодження на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в оренду.
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.ст.12,40,90,91,116,118,125,126 Земельного кодексу України ст.ст.19,20,50 Закону України «Про
землеустрій» та на підставі заяви ФГ «Марунько», сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати погодження ФГ «Марунько» на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду терміном на 10 років площею 7,00 га для ведення індивідуального
садівництва за межами населеного пункту с.Кальниболота, яка знаходиться на території
Кальниболотської сільської.
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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 658
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр. Васільєву В.А.
Розглянувши заяву гр. Васільєва Віктора Анатолійовича 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
Україні», ст.ст. 35, 20, 50 Закону України «Про землеустрій» сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати гр. Васільєву Віктору Анатолійовичу дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність загальною площею 0,45 га за рахунок земель комунальної
власності, у тому числі по угіддях:
- 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель житлової та громадської
забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота,
вул.Молодіжна, 12;
- 0,20 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. Кальниболота, вул. Молодіжна,
12.
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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 657
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр. Васильєві Т.Ю.
Розглянувши заяву гр. Васильєвої Тетяни Юріївни 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
Україні», ст.ст. 35, 20, 50 Закону України «Про землеустрій» сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати гр. Васильєві Тетяні Юріївні дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність загальною площею 0,90 га за рахунок земель комунальної
власності, у тому числі по угіддях:
- 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель житлової та громадської
забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота,
вул.Магара, 147;
- 0,65 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. Кальниболота, вул. Магара, 147.
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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 656
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про вилучення земельної ділянки.

Розглянувши заяву гр. Ткаченко Тетяни Володимирівни від 23.11.2018 року про добровільну
відмову від користування земельною ділянкою площею 0,75 га, розташовану в селі Низове,
керуючись ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 141 Земельного
кодексу України, та п.34 ч.1 ст. 26, сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
.
1. Відмовити Ткаченко Тетяні Володимирівні у вилученні земельної ділянки на користь
Корінної Альони Олександрівни, в зв’язку з тим, що за нею числиться вже земельна ділянка.
2. 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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 655
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр. Занцірі М.В.
Розглянувши заяву гр. Занціри Михайла Васильовича 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
Україні», ст.ст. 35, 20, 50 Закону України «Про землеустрій» сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати гр. Занцірі Михайлу Васильовичу дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність загальною площею 0,30 га за рахунок земель комунальної
власності, у тому числі по угіддях:
- 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель житлової та громадської
забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул.
Набережна, 14;
- 0,05 га – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ – 01.05) із земель сільськогосподарського
призначення за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул.
Набережна, 14;
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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 654
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр. Кармазін О.М.
Розглянувши заяву гр. Кармазін Олександра Миколайовича про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до ст. ст. 12, 116,
118,121,122 Земельного Кодексу України, 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. Надати гр. Кармазін Олександру Миколайовичу дозвіл на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,22 га за рахунок земель
комунальної власності, у тому числі по угіддях:
- 0,22 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель житлової та громадської
забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул.
Київська;
2. Уточнену площу земельної ділянки 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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 653
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність гр. Кармазин І.М.
Розглянувши заяву гр. Кармазин Івана Миколайовича про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до ст. ст. 12, 116,
118,121,122 Земельного Кодексу України, 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. Надати гр. Кармазин Івану Миколайовичу дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,22 га за рахунок земель комунальної
власності, у тому числі по угіддях:
- 0,22 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель житлової та громадської
забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул.
Київська;
2. Уточнену площу земельної ділянки 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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 652
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр. Дьолог О.М.
Розглянувши заяву гр. Дьолог Олега Миколайовича 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
Україні», ст.ст. 35, 20, 50 Закону України «Про землеустрій» сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати гр. Дьолог Олегу Миколайовичу дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність загальною площею 0,39 га за рахунок земель комунальної
власності, у тому числі по угіддях:
- 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель житлової та громадської
забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота, провул.
Аптечний, 5;
- 0,14 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. Кальниболота, пров. Аптечний,
№ 5.
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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 651
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про вилучення земельної ділянки.
Розглянувши заяву гр. Перкін Олексія Валентиновича від 11.12.2018 року про добровільну
відмову від користування земельною ділянкою площею 0,39 га, розташовану в селі Кальниболота по
пров. Аптечний, № 5, керуючись ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.12, 141 Земельного кодексу України, та п.34 ч.1 ст. 26, сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
.
1. Припинити право користування та вилучити в гр. Перкін Олексія Валентиновича земельну
ділянку площею 0,39 га розташовану за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський
район село Кальниболота, пров. Аптечний, № 5 призначену для ведення особистого селянського
господарства на користь Дьолог Олега Миколайовича.
2. Землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно-облікову книгу.
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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
14 грудня 2018 року

Р І Ш Е Н Н Я № 650
с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр. Коляді О.Г.
Розглянувши заяву гр. Коляди Олександра Григоровича 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
Україні», ст.ст. 35, 20, 50 Закону України «Про землеустрій» сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати гр. Коляді Олександру Григоровичу дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність загальною площею 0,67 га за рахунок земель комунальної
власності, у тому числі по угіддях:
- 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель житлової та громадської
забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул.
Магара, 104;
- 0,12 га – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ – 01.05) із земель сільськогосподарського
призначення за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул
Магара, 104;
- 0,30 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. Кальниболота, вул. Молодіжна.
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

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 649
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду гр. Магара В.В.
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.ст.12,40,90,91,116,118,125,126 Земельного кодексу України ст.ст.19,20,50 Закону України «Про
землеустрій» та на підставі заяви гр. Магар Василя Васильовича, сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл гр. Магар Василю Васильовичу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 49 (сорок дев’ять ) років
під 3 % річних загальною площею 0,7979 га, у тому числі:
0,3155 га – ріллі для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03) із
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що перебувають у
запасі за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота;
0,4824 га – ріллі для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ - 01.03) із
земель сільськогосподарського призначення комунальної власності, що перебувають у
запасі за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота;
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

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
14 грудня 2018 року

Р І Ш Е Н Н Я № 648
с. Кальниболота

Про внесення змін до рішення сесії № 229 від
17.02.2017 року «Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність гр. Магар В.В.»
Розглянувши заяву гр. Магар Василя Васильовича 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
Україні», ст.ст. 35, 20, 50 Закону України «Про землеустрій», сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внесення змін до рішення сесії № 229 від 17.02.2017 року « Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність гр. Магара В.В.», а
саме:
Надати гр. Магар Василю Васильовичу дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність загальною площею 0,9190 га за рахунок земель
комунальної власності, у тому числі по угіддях:
- 0,8121 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. Кальниболота;
- 0,1069 га – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ – 01.05) із земель
сільськогосподарського призначення за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський
район, с. Кальниболота.
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

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 647
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність гр. Кінішенко М.М.
Розглянувши заяву гр. Кінішенко Миколи Миколайовича 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 Україні», ст.ст. 35, 20, 50 Закону України «Про землеустрій»
сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати гр. Кінішенко Миколі Миколайовичу дозвіл на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність загальною площею 2,25 га за
рахунок земель комунальної власності, у тому числі по угіддях:
- 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель житлової та
громадської забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с.
Низове, вул. Шевченка, 4;
- 2,00 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. Низове,
вул. Шевченка, 4.
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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 646
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про вилучення земельної ділянки.
Розглянувши заяву гр. Мудренко Анатолія Федоровича від 19.11.2018 року про добровільну
відмову від користування земельною ділянкою площею 1,10 га, розташовану в селі Низове по вул.
Шевченка, керуючись ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 141
Земельного кодексу України, та п.34 ч.1 ст. 26, сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
.
1. Припинити право користування та вилучити в гр. Мудренко Анатолія Федоровича земельну
ділянку площею 1,10 га розташовану в селі Низове по вул. Шевченка, 4 призначену для ведення
особистого селянського господарства на користь Кінішенко Миколи Миколайовича.
2. Землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно-облікову книгу.
3. 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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 645
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про вилучення земельної ділянки.
Розглянувши заяву гр. Дяченко Євдокії Дмитрівни від 19.11.2018 року про добровільну
відмову від користування земельною ділянкою площею 0,70 га, розташовану в селі Низове по вул.
Шевченка, керуючись ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12, 141
Земельного кодексу України, та п.34 ч.1 ст. 26, сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
.
1. Припинити право користування та вилучити в гр. Дяченко Євдокії Дмитрівни земельну
ділянку площею 0,70 га розташовану за адресою: Кіровоградська область Новоархангельський район
село Низове вул. Шевченка, призначену для ведення особистого селянського господарства на
користь Кінішенко Миколи Миколайовича.
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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
14 грудня 2018 року

Р І Ш Е Н Н Я № 644
с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність гр. Перкін Р.С.
Розглянувши заяву гр. Перкін Романа Сергійовича 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
Україні», ст.ст. 35, 20, 50 Закону України «Про землеустрій» сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати гр. Перкін Роману Сергійовичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок у власність загальною площею 0,47 га за рахунок земель комунальної
власності, у тому числі по угіддях:
- 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель житлової та громадської
забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул.
Лепетенка, № 28;
- 0,22 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. Кальниболота вул. Лепетенка, №
28.
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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 643
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про вилучення земельної
ділянки.

.

Розглянувши заяву гр. Ахмедової Любов Миколаївни від 12.11.2018 року про добровільну
відмову від користування земельною ділянкою площею 0,47 га, розташовану в селі Кальниболота по
вул. Лепетенка, 28, керуючись ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12,
141 Земельного кодексу України, та п.34 ч.1 ст. 26, сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
.
1. Припинити право користування та вилучити в гр. Ахмедової Любов Миколаївни земельну
ділянку площею 0,47 га розташовану за адресою:Кіровоградська область Новоархангельський район
село Кальниболота вул. Лепетенка, 28, призначену для ведення особистого селянського
господарства на користь Перкін Романа Сергійовича.
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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
14 грудня 2018 року

Р І Ш Е Н Н Я № 642
с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність гр. Нечай С.В.
Розглянувши заяву гр. Нечай Світлани Валеріївни 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 Україні», ст.ст. 35, 20, 50 Закону України «Про землеустрій» сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати гр. Нечай Світлані Валеріївні дозвіл на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок у власність загальною площею 0,46 га за рахунок земель
комунальної власності, у тому числі по угіддях:
- 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель житлової та
громадської забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с.
Кальниболота, вул. Магара, № 119;
- 0,21 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.
Кальниболота вул. Магара, 119.
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

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
14 грудня 2018 року

Р І Ш Е Н Н Я № 641
с. Кальниболота

Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність гр. Кирсті І.М.
Розглянувши заяву гр. Кирсті Ірини Михайлівни про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до ст. ст.
12, 116, 118,121,122 Земельного Кодексу України, 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. Надати гр. Кирсті Ірині Михайлівні дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність загальною площею 0,40 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. Кальниболота вул. Київська.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при розробленні 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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 640
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки гр. Хомич Н.П.
Розглянувши заяву гр. Хомич Наталії Павлівни про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до ст. ст. 12, 22,23,
116, 118,121,122 Земельного Кодексу України, 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. Надати дозвіл гр. Хомич Наталії Павлівні на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (для подальшої передачі у власність) загальною площею 0,25 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. Кальниболота, вул. Магара.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при розробленні проекту землеустрою.
3. Розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 639
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки гр. Топтун В.Ф.
Розглянувши заяву гр. Топтун Валентини Федорівни про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до ст. ст. 12, 22,23,
116, 118,121,122 Земельного Кодексу України, 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. Надати дозвіл гр. Топтун Валентині Федорівні на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (для подальшої передачі у власність) загальною площею 0,19 га за
рахунок земель комунальної власності, у тому числі по угіддях:
- 0,19 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель житлової та громадської
забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул.
Молодіжна, 30;
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при розробленні 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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 638
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки гр. Дьолог Т.П.
Розглянувши заяву гр. Дьолог Тетяни Петрівни про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, відповідно до ст. ст. 12, 22,23,
116, 118,121,122 Земельного Кодексу України, 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. Надати дозвіл гр. Дьолог Тетяні Петрівні на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (для подальшої передачі у власність) загальною площею 0,27 га за
рахунок земель комунальної власності, у тому числі по угіддях:
- 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) (згідно КВЦПЗ - 02.01) за рахунок земель житлової та громадської
забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул. Лесі
Українки, 8;
- 0,02 га – для індивідуального садівництва (КВЦПЗ – 01.05) із земель сільськогосподарського
призначення за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул.
Лесі Українки, 8.
2. Уточнену площу земельних ділянок визначити при розробленні 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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 637
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про вилучення земельної
ділянки у гр. Шимченко Н.Л

.

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 Шимченко Н.Л. від 31.10.2018
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. Шимченко Наталії Леонідівни земельну
ділянку площею 0,27 га розташовану в селі Кальниболота по вул. Лесі Українки, буд. № 8,
призначену для ведення особистого селянського господарства на користь Дьолог Тетяни Петрівни.
2. Землевпоряднику сільської ради внести зміни в земельно-облікову книгу.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
агропромислового комплексу, 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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 636
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про поновлення рішення сесії № 147 від
04.11.2016 року про надання дозволу на
виготовлення технічної документації та
передачу у власність земельних ділянок гр.
Мунтян Г.А.
Розглянувши заяву громадянки Мунтян Г.А. та відповідно до пункту 34 статті 26 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Земельного Кодексу України, статті 50
Закону України „Про землеустрій ”, сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Поновити рішення восьмої сесії VІІ скликання № 147 від 04.11.2016 року про
надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості) для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (код КВЦПЗ-02.01)
площею 0,2484 га, громадянці Мунтян Галині Андріївні, яка знаходиться за адресою: село
Кальниболота вул. Центральна, № 63 Новоархангельського району Кіровоградської області.
2. Уточнену площу земельної ділянки визначити при розробленні технічної документації із
землеустрою.
3. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки 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
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 635
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про затвердження технічної документації
та передачу у власність земельних ділянок гр.
Нечитайленко В.О.
Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж та передачі у
власність земельних ділянок гр. Нечитайленко Валентини Олексіївни 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 Нечитайленко Валентині Олексіївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:
Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота,
вул. Центральна, 67.
2. Передати у власність земельні ділянки гр. Нечитайленко Валентині Олексіївні загальною
площею 0,2500 га, в тому числі по угіддях:
- 0,2500 га земель – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3523681200:51:000:0116 із земель житлової та
громадської забудови за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с.
Кальниболота, вулиця Центральна, 67.
3. Гр. Нечитайленко В.О., зареєструвати право власності земельними ділянками.
4. Зобов’язати гр. Нечитайленко 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

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 634
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про затвердження проекту землеустрою та
передачу у власність земельних ділянок гр.
Стрижак А.І.
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянці
Стрижак Аллі Іванівні за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с.
Кальниболота, вул. Центральна, № 4, та вул. Київська 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 земельних ділянок громадянці Стрижак
Аллі Іванівні, за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с.
Кальниболота, вул. Центральна, та вул. Київська.
2. Передати у власність гр. Стрижак Аллі , земельні ділянки загальною площею 1,0016 га в
тому числі:
0,2500 га – для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 3523681200:51:000:0115
із земель житлової та громадської забудови, за адресою: Кіровоградська область,
Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул. Центральна, № 4;
0,7516 га ріллі – для ведення особистого селянського господарства із земель
сільськогосподарського призначення, кадастровий номер 3523681200:51:000:0114
за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський район, с. Кальниболота,
вул. Київська.
3. Гр. Стрижак А.І., зареєструвати право власності земельними ділянками.
4. Зобов’язати гр. Стрижак А.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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 633
14грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про затвердження проекту землеустрою та
передачу у власність земельних ділянок гр.
Поляковій Т.М.
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянці
Поляковій Тамарі Миколаївні за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський
район, с. Кальниболота, вул. Лепетенка, 26 та вул. Лепетенка 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 земельних ділянок громадянці
Поляковій
Тамарі
Миколаївні,
за
адресою:
Кіровоградська
область,
Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул. Лепетенка, 26 та вул. Лепетенка.
2. Передати у власність гр. Поляковій Тамарі Миколаївні, земельні ділянки загальною
площею 0,6000 га в тому числі: 0,2500 га – для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523681200:51:000:0127 із земель житлової та громадської забудови, 0,2800 га ріллі –
для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського
призначення, кадастровий номер 3523681200:51:000:0126 та 0,0700 га садів – для
індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення,
кадастровий номер 3523681200:51:000:0117 за адресою: Кіровоградська область,
Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул. Лепетенка, 26 та вул. Лепетенка.
3.

Гр. Поляковій Т.М., зареєструвати право власності земельними ділянками.

4. Зобов’язати гр. Полякову Т.М., 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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 632
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про затвердження проекту землеустрою та
передачу у власність земельних ділянок гр.
Федорову О.Г.
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянину
Федорову Олександру Григоровичу за адресою: Кіровоградська область,
Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул. Дяченка, 15 та вул. Дяченка 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 земельних ділянок громадянину
Федорову Олександру Григоровичу, за адресою: Кіровоградська область,
Новоархангельський район, с. Кальниболота, вул. Дяченка, 15 та вул. Дяченка.
2. Передати у власність гр. Федорову Олександру Григоровичу, земельні ділянки загальною
площею 0,5200 га в тому числі: 0,2500 га – для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер
3523681200:51:000:0112 із земель житлової та громадської забудови, 0,1600 га ріллі – для
ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського
призначення, кадастровий номер 3523681200:51:000:0113 та 0,1100 га садів – для
індивідуального садівництва із земель сільськогосподарського призначення, кадастровий
номер 3523681200:51:000:0108 за адресою: Кіровоградська область, Новоархангельський
район, с. Кальниболота, вул. Дяченка, 15 та вул. Дяченка.
3. Гр. Федорову О.Г., зареєструвати право власності земельними ділянками.
4. Зобов’язати гр. Федорова О.Г., 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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 14 грудня 2018 р.

№ 631
с. Кальниболота

Про затвердження переліку
видів громадських робіт
2019 рік.
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Михалевського В.А., відповідно до
статті 31 закону України «Про зайнятість населення», статті 34 Закону України «Про місцеве
самоврядування», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру,
затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 20 березня 2013 року № 175 та з метою
організації суспільно корисних робіт і тимчасової зайнятості населення та одночасно вирішення
питання соціального розвитку району, та
перелік видів громадських робіт на 2019 рік, фінансування яких може здійснюватися за кошти з
місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття, сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про перелік видів громадських робіт на 2019 рік, фінансування яких може
здійснюватися за кошти з місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття.
2. Затвердити перелік видів громадських робіт на 2019 рік, фінансування яких може
здійснюватися за кошти з місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття.
(перелік об’єктів додається).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора
комунального підприємства «Добробуд».
Сільський голова

В.А.Михалевський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Двадцятою сесією сьомого
скликання Кальниболотської
сільської ради
рішення № 631 від 14.12.2018 року
______________ В.А.Михалевський
ПЕРЕЛІК ВИДІВ
громадських робіт на 2019 рік, фінансування яких може здійснюватися за кошти з місцевих
бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок
безробіття.
№ з/п
Назва виду громадських робіт_________________________
1. Благоустрій та озеленення територій населених пунктів, об’єктів
соціальної сфери, кладовищ, зон відпочинку і туризму, культових споруд,
придорожніх смуг._________________________________________________
2. Роботи пов’язані з будівництвом або ремонтом об’єктів соціальної
сфери(дитячих дошкільних закладів, спортивних закладів, закладів
культури і охорони здоров’я, будинків –інтернатів (пансіонатів) для
громадян похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів).
3. Роботи, пов’язані з ремонтом тепло та водопостачання, вулично дорожньої мережі на території населених пунктів у сільській місцевості.
4. Роботи, пов’язані з укріпленням дамб, мостових споруд, меліоративні
роботи, що проводяться на території сільських та селищних рад._______
5. Догляд та надання допомоги особам похилого віку та інвалідам, дітямсиротам, а також догляд за хворими в закладах охорони здоров’я та
соціальної допомоги, допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для
людей похилого віку______________________________________________
6. Роботи по заготівлі харчових продуктів на зимовий період для навчальних
закладів, закладів охорони здоров’я, будинків інтернатів (пансіонатів) для
громадян похилого віку, інвалідів та дітей____________________________
7. Впорядкування територій населених пунктів з метою ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, складних погодних умов, визнаних
такими в установленому порядку.____________________________________
8. Впорядкування місць меморіального поховання, пам’ятників та пам’ятних
місць, які мають офіційний статус або зареєстровані на території населеного
пункту.___________________________________________________________
9. Роботи в сільській місцевості, пов’язані з ремонтом приватних житлових
будинків одиноких осіб, ветеранів війни та інвалідів, що проводяться за
рішенням органів місцевого самоврядування. _________________________
10. Роботи з відновлення та по догляду заповідників, пам’яток архітектури,
історії та культури._________________________________________________
11.Екологічний захист навколишнього середовища._______________________
12.Роботи в музеях та відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках, № з/п
Назва виду громадських робіт роботи в архівах з документацією_________
13.Роботи, пов’язані з відновленням та благоустроєм природних джерел та
водоймищ, русел річок. ____________________________________________
14.Допоміжні роботи у військкоматах з документацією в період призовної
компанії.
15.Інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій.
16. Роботи з локалізації та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.________
17. Надання допомоги учасникам АТО та сім'ям загиблих учасників АТО.
18. Надання послуг із супроводу, догляду, обслуговування, соціальномедичного патронажу осіб з інвалідністю або тимчасово непрацездатних осіб.
19. Інші види робіт._____________________________________________________

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111,с. Кальниболота, вул. Центральна, 82,тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 14 грудня 2018 р.

№ 630
с. Кальниболота

Про затвердження видів
суспільно – корисних робіт та перелік
об’єктів для відпрацювання порушниками
адміністративного стягнення
( в порядку примусового стягнення
заборгованості зі сплати аліментів).
Керуючись Законом України від 07.12.2017 року № 2234-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо посилення захисту прав дитини та належне утримання шляхом
вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів та ст. 30-1, ст.
325-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою належної організації
відпрацювання оплачувальних робіт порушення на яких судом накладено адміністративні стягнення
«Порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів на території Кальниболотської
сільської ради, сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити види суспільно – корисних та робіт перелік об’єктів для відпрацювання порушниками
адміністративного стягнення ( в порядку примусового стягнення зі сплати заборгованості аліментів)
(перелік об’єктів додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова

В.А.Михалевський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Двадцятою сесією сьомого
скликання Кальниболотської
сільської ради
рішення № 630 від 14.12.2018 року
______________ В.Михалевський
ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ
та види суспільно – корисних робіт для відпрацювання порушниками адміністративного стягнення
( в порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів) на підвідомчій території
Кальниболотської сільської ради Новоархангельського району Кіровоградської області
№
п/п
1.

Перелік об’єктів

2.

3.

Громадські кладовища сіл:
Кальниболота, Низове,
Калинівка, Кіндратівка,
Жеванівка
Центральний міст

4.

Території сіл:

Пам’ятники, меморіали

Види суспільно –
корисних робіт
Упорядкування територій,
ремонт та фарбування
огорож, надгробних плит
Обкошування бур’янів,
підчистка дерев та кущів,
прибирання стихійних
сміттєзвалищ
Упорядкування території,
обкошування бур’янів,
покраска перил
Упорядкування території,
обкошування бур’янів,
підчистка дерев та кущів.
прибирання стихійних
сміттєзвалищ

примітка

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111,с. Кальниболота, вул. Центральна, 82,тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 14 грудня 2018 р.

№ 629
с. Кальниболота

Про перелік об’єктів та види
суспільно – корисних робіт
при кримінальних покараннях
громадян засуджених вироком суду
виду громадських робіт.
Відповідно до пп.8 п «а» ст..27 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні відповідно до ст.56 Кримінального кодексу України та ч.1 ст.39 Кримінально виконавчого кодексу України про визначені види суспільно - корисних робіт для
засуджених до покарання у вигляді громадських робіт та перелік об'єктів для відбування
засудженими громадських робіт та заслухавши інформацію сільського голови
Михалевського В.А сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію про перелік об’єктів та види суспільно – корисних робіт для виконання
громадських робіт громадянами, яким присуджено кримінальне покарання вироком суду на
громадські роботи, взяти до відому.
2. Затвердити перелік об’єктів та види суспільно – корисних робіт для відбування громадянами,
яким присуджено кримінальне покарання вироком суду на громадські роботи (перелік
об’єктів додається).
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора комунального підприємства
«Добробуд»
Сільський голова

В.А.Михалевський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Двадцятою сесією сьомого
скликання Кальниболотської
сільської ради
рішення № 629 від 14.12.2018 року
______________ В.Михалевський
ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ
та види суспільно – корисних робіт на підвідомчій території Кальниболотської сільської ради при
кримінальних покараннях громадян засуджених вироком суду виду громадських робіт
№
п/п
1.

Перелік об’єктів

2.

3.

Громадські кладовища сіл:
Кальниболота, Низове,
Калинівка, Кіндратівка,
Жеванівка
Центральний міст

4.

Території сіл:

Пам’ятники, меморіали

Види суспільно –
корисних робіт
Упорядкування територій,
ремонт та фарбування
огорож, надгробних плит
Обкошування бур’янів,
підчистка дерев та кущів,
прибирання стихійних
сміттєзвалищ
Упорядкування території,
обкошування бур’янів,
покраска перил
Упорядкування території,
обкошування бур’янів,
підчистка дерев та кущів.
прибирання стихійних
сміттєзвалищ

примітка

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 14 грудня 2018р.

№ 628
с. Кальниболота

Про перелік об’єктів та видів
суспільно корисних робіт для осіб, які вчинили
адміністративне правопорушення на
території Кальниболотської сільської ради
на 2019 рік
Відповідно до статей 31-1, 325-1, 325-3 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, керуючись Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом
вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів" від
07.12.2017 року № 2234-VIII, статтею 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити перелік об’єктів та видів суспільно корисних оплачувальних
робіт для осіб, які вчинили адміністративне правопорушення на території
Кальниболотської сільської ради на 2019 рік (додається) та погодити його з уповноваженим
органом з питань пробації.
2. Призначити Красуцьку Людмилу Василівну секретаря сільської ради відповідальною
по контролю за виконанням порушниками визначених для них оплачуваних робіт та
дотримуванням правил техніки безпеки, надання графіків та табелів роботи, ведення обліку
та щомісячне інформування уповноваженого органу з питань пробації про кількість
відпрацьованого часу та про ухилення порушників від відбування покарання
адміністративного стягнення у виді суспільно корисних оплачуваних робіт на території
Кальниболотської сільської ради.
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова

В.Михалевський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Двадцятою сесією сьомого
скликання Кальниболотської
сільської ради
рішення № 628 від 14.12.2018 року
______________ В.Михалевський
ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ
та види суспільно – корисних робіт для осіб, які вчинили адміністративне порушення на підвідомчій
території Кальниболотської сільської ради Новоархангельс ького району Кіровоградської області на
2019 рік.

№
п/п
1.

Перелік об’єктів

2.

3.

Громадські кладовища сіл:
Кальниболота, Низове,
Калинівка, Кіндратівка,
Жеванівка
Центральний міст

4.

Території сіл:

Пам’ятники, меморіали

Види суспільно –
корисних робіт
Упорядкування територій,
ремонт та фарбування
огорож, надгробних плит
Обкошування бур’янів,
підчистка дерев та кущів,
прибирання стихійних
сміттєзвалищ
Упорядкування території,
обкошування бур’янів,
покраска перил
Упорядкування території,
обкошування бур’янів,
підчистка дерев та кущів.
прибирання стихійних
сміттєзвалищ

примітка

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 627(а)
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Заслухавши та розглянувши інформацію сільського голови Михалевського В.А. про надання
допомоги на ремонт аварійного моста між селами Ямпіль Катеринопільського району та
Кальниболота Новоархангельського району, сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. Звернутися до всіх фермерських господарства, та одноосібників, які мають в користуванні
земельні ділянки на території Кальниболотської сільської ради з проханням виділити кошти Ямпільській
сільській раді на ремонт аварійного моста між с. Ямпіль Катеринопільського району Черкаської області
та с. Кальниболота Новоархангельського району Кіровоградської області в сумі 100 грн. за 1 га
користування земельними ділянками.
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на планово-бюджетну комісію.

Сільський голова

В.А.Михалевський

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я
Від 14 грудня 2018 року

№ 627
с Кальниболота

Про перспективний план
роботи сільської ради
на 2019 рік.
На підставі ст.. 26 п.7 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія
сільської ради
ВИРІ ШИЛА:
1. Затвердити план роботи сільської ради на 2019 рік ( план додається).

Сільський голова

В.А.Михалевський

ПЛАН РОБОТИ
КАЛЬНИБОЛОТСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКО РАЙОНУ
на 2019 рік

затверджений
чотирнадцятою сесією
рішення № 627
від 14. 12. 2018 р

І-й КВАРТАЛ 1.Про затвердження плану роботи Кальниболотської сільської ради на 2019 рік.
(інформує сільський голова Михалевський В.А., готує Красуцька Л.В.).
2. Про стан обліку житлового фонду, його
використання, обліку нежилих приміщень.
(інформує сільський голова Михалевський В.А.,
готує Красуцька Л.В.).
ІІ-й КВАРТАЛ 1. Звіт сільського голови про роботу
виконавчого комітету сільської ради за звітний період.
(інформує сільський голова Михалевський В.А.
готує секретар с/ради Красуцька Л.В.)
2. Затвердження графіку робіт по благоустрою
на підвідомчій території)
(інформує сільський голова Михалевський В.А.
готує секретар с/ради Красуцька Л.В.)
3. Про роботу ДНЗ у весняно-літній період.
(інформує зав: ДНЗ Шкуренко І.В. готує вих. Дьолог Н.В.)
ІІІ-й КВАРТАЛ 1. Про підготовку об’єктів соціальної сфери до
роботи в осінньо –зимовий період 2019-2020 рр.
(інформують керівники бюджетних установ).
2. Звіт бібліотекаря, директора СБК.
(інформує бібліотекар Малахова Г.М., зав.СБК Кулахзян А.В.)
3.Організаційні питання.
(інформує сільський голова Михалевський В.А.)
ІУ-й КВАРТАЛ 1. Звіт сільського голови по зверненнях громадян
(інформує сільський голова Михалевський В.А.)
2.Про програму соціально-економічного розвитку на 2020 рік
(інформує сільський голова Михалевський В.А.)
3.Про план соціальної програми молодіжних
заходів розвитку села Калниболотської сільської ради
на 2020 рік та виконання його за 2020 рік
(іформує сільський голова Михалевський).
4.Про бюджет сільської ради на 2020 рік та звіт про виконання його за 2019 рік.
(доповідає бухгалтер с/ради, сільський голова)

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 626
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про затвердження Положення про преміювання
працівників виконавчого комітету
Кальниболотської сільської ради
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою
Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про впорядкування структури та
умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування
та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів», постанови КМУ від
24.02. 2003 р. № 212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним
службовцям за сумлінну працю в органах державної влади , зразкове виконання обов’язків»
з метою посилення впливу матеріального заохочення на покращення результатів роботи
працівників Кальниболотської сільської ради, стимулювання їх праці залежно від ініціативи,
особистого вкладу в загальні результати роботи, та заслухавши та обговоривши інформацію
сільського голови Михалевського В.А., сесія сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про преміювання працівників виконавчого комітету
Кальниболотської сільської ради на 2019 рік, згідно додатку.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської
ради з питань планування, фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку.
Сільський голова

Михалевський В.А.

Положення
про порядок преміювання працівників Кальниболотської сільської ради
Положення «Про порядок преміювання працівників Кальниболотської сільської ради на
2018 рік» (далі – Положення) розроблено на підставі ст.21 Закону України «Про оплату
праці», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів
України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади та інших органів», постанови КМУ від 24.02.
2003 р. № 212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним
службовцям за сумлінну працю в органах державної влади , зразкове виконання обов’язків»
із змінами та доповненнями до колективного договору.
Положення розроблене з метою посилення впливу матеріального заохочення на
покращення результатів роботи працівників Кальниболотської сільської ради, стимулювання
їх праці залежно від ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи. Дія цього
положення поширюється на всіх працівників сільської ради.
1.

Загальні положення.

1.1 Преміювання працівників Кальниболотської сільської ради здійснюється за якісне,
своєчасне і в повному обсязі виконання обов’язків, визначених Законами України «Про
місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та
посадовими інструкціями,а також з урахуванням їх ініціативи, особистого вкладу в загальні
результати роботи за місяць.
1.2 В окремих випадках за виконання важливих додаткових завдань, з нагоди
державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, працівникам може бути
виплачена одноразова премія в кожному конкретному випадку за розпорядженням
сільського голови в межах затвердженого фонду оплати праці.
2. Порядок визначення фонду преміювання.
2.1 Фонд преміювання працівників сільської ради утворюється в межах коштів,
передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на оплату праці.
3. Показники преміювання і розмір премії.
3.1 Преміювання працівників сільської ради та встановлення їм надбавок здійснюється
на підставі всебічного аналізу виконання ними основних обов’язків.
3.2 Премія нараховується щомісячно у відсотках до посадового окладу.
3.3 Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової
непрацездатності, відрядженним на навчання з метою підвищення кваліфікації.
3.4 Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться преміювання,
премії не виплачуються, за винятком працівників , які вийшли на пенсію, звільнилися за
станом здоров’я.
3.5 Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом дії
дисциплінарного стягнення.

3.6 Показники зниження або позбавлення премії за :
- невиконання в строк розпоряджень та доручень керівництва сільської ради:
- несвоєчасний розгляд пропозицій, заяв, звернень громадян;
- невиконання в строк затвердженого індивідуального плану роботи:
- порушення строків розгляду документів:
- порушення, за яке накладено дисциплінарне стягнення.
3.7 Показники додаткового збільшення розміру премії за
- виконання додаткових завдань:
- ініціативність, творчий підхід у роботі:
- удосконалення стилю й методів роботи.
4. Порядок преміювання.
4.1 Головний бухгалтер щомісяця до 25 числа розраховує загальну суму коштів, що
спрямовується на преміювання та подає на розгляд сільському голові.
4.2 Встановлення або позбавлення премії працівникам сільської ради зазначаються в
розпорядженні про преміювання сільським головою.
4.3 Розмір щомісячної премії сільському голові визначає сесія.
4.4 Виплата премії проводиться щомісячно у разі відсутності заборгованості за
обов’язковими платежами у межах затвердженого фонду оплати праці.
4.5 Максимальна межа премії для кожного працівника не встановлюється.
5. Надбавки.
За розпорядженням сільського голови встановлюється;
5.1 Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється працівникам за умови сумлінного
і якісного виконання ними своїх посадових обов’язків, ініціативності та відсутності порушень
трудової дисципліни.
Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на чітко визначений
термін, тобто на період виконання цієї роботи.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової
дисципліни зазначена надбавка скасовується або розмір її зменшується.

Сільський голова

Михалевський В.А.

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
26111, с. Кальниболота, вул. Центральна, 82, тел. 31-1-42 kalnibolota-silrada@ukr.net
ДВАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 625
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про затвердження Програми
соціальної допомоги на 2019-2020 роки.
З метою матеріальної підтримки малозабезпечених верств населення села та
учасників АТО, а також осіб які проходять довгострокове лікування, керуючись п.п1 п.а ч.1
ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кальниболотська сільська
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Програму соціальної допомоги на 2019-2020 роки. про надання одноразової грошової
матеріальної допомоги громадянам, які проживають на території Кальниболотської сільської
ради вивчити більш детальніше і винести на розгляд слідуючої сесії.
2. Контроль за виконання рішення покласти комісію з питань бюджету, фінансів та
планування соціально - економічного розвитку .

Сільський голова

В.А.Михалевський

Додаток 1
до рішення сесії
Кальниболотської сільської ради
№ 625 від 14.12.2018 року

ПРОГРАМА
Соціальної допомоги на 2018-2020 роки
Паспорт програми
1

Назва програми

Програма соціальної допомоги на 2018-2020 роки

2

Ініціатор розроблення програми

Виконком Кальниболотської сільської ради

3

Розробник програми

Виконком Кальниболотської сільської ради

4

Відповідальний виконавець програми

Виконком Кальниболотської сільської ради

5

Мета

Підвищення ефективності системи соціальної допомоги в
селаж Кальниболотської сільської ради через посилення
адресності при її наданні та шляхом включення додаткових
заходів щодо соціальної підтримки громадян для
забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем
матеріально-технічного, соціально-побутового, культурномасового характеру, здійснення конкретних заходів,
спрямованих на надання адресної підтримки незаможним
верствам населення, надання соціально-правової, трудової та
медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними
можливостями, залучення до співробітництва громадських
організацій, поліпшення становища людей з різними вадами.

6

Термін реалізації програми

2018-2020 роки

7

Загальний обсяг фінансування, необхідного
для реалізації програми

200 000 грн

8

Контроль за виконання (орган,
уповноважений здійснювати контроль за
виконанням)

Комісія з питань екологічної безпеки, охорони здоров’я та
соціального захисту населення

1.

Загальні положення

1.1. Програма соціальної допомоги на 2018 – 2020 роки (далі – Програма) підготовлена відповідно до законів
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту
ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про
жертви нацистських переслідувань”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні”, Указу Президії
Верховної ради Української РСР від 29 березня 1990 року N 8985-XI “Про оголошення дня 26 квітня “Днем
Чорнобильської трагедії”, Указу Президента України від 10 листопада 2006 року N 945/2006 “Про День
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”, Указу Президента України від 13 квітня
1999 року N 374/99 “Про День працівника соціальної сфери”, постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня
2007 року N 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю
волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого”, а також керуючись Положенням про
порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах,
та іншим категоріям громадян, прийнятим Немішаївською селищною радою № 5-УІІ від 11.03.2016 року.

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
2.1. Фінансово-економічна криза відчутно позначилася на якості життя українців. Найбільше потерпають від
бідності непрацездатні особи, особи з обмеженими фізичними можливостями. Вжиття системних заходів щодо
підвищення якості життя незаможних верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків
соціального захисту, запобігання поглибленню бідності, на підставі виконання соціальних зобов’язань влади,
дозволять реально підтримувати незаможні верстви населення селища, створити систему захисту населення від
соціальних ризиків в умовах реформування соціальної сфери і підвищення якості життя, удосконалення
законодавства з надання соціальних пільг та преференцій.

3. Мета Програми
3.1. Мета Програми – суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в селищі через посилення
адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для
забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурномасового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним
верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими
фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з
різними вадами.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування; строки та етапи виконання Програми.
4.1. Категорія громадян, на яких поширюється дія Програми: незаможні верстви населення, а також люди, які
опинились в скрутних життєвих обставинах.
4.2. Пріоритетні завдання:
4.2.1. надання адресної матеріальної допомоги незаможним верствам населення з нагоди відзначення державних,
релігійних свят та визначних дат з метою їх підтримки і профілактики можливої асоціальної поведінки;
4.2.2. надання одноразової фінансової допомоги хворим та тяжкохворим громадянам, постраждалим від стихійного
лиха, особам з інвалідністю, сиротам;
4.2.3. надання одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств
населення сіл Кальниболотської сільської ради, які опинилися в складних життєвих обставинах;
4.2.4. організація пільгових перевезень мешканців сіл Кальниболотської сільської ради.
4.2.5. забезпечення пільговим харчуванням дітей малозабезпечених верств населення.
4.3. Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету сільської
ради із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
4.4. Видатки на виконання заходів Програми щороку будуть передбачатися при формуванні показників бюджету
сільської ради, виходячи з реальних можливостей.
4.5. З метою системного аналізу реалізації Програми проводитиметься щорічний моніторинг виконання
передбачених заходів.

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

5.1. Виконання Програми забезпечується органами виконавчої влади за рахунок коштів селищного бюджету з
урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний
захист та соціальне забезпечення.
5.2. Виконання заходів Програми дасть змогу посилити соціальний захист населення та дозволить реально
підтримати життєздатність найбільш вразливих мешканців сіл Кальниболотської сільської ради.
5.3. До Програми можуть бути внесені зміни та доповнення з урахуванням прийнятих нормативних актів.
6.

Напрями діяльності, пріоритетні завдання та заходи програми.
Назва
напряму
діяльності та
пріоритетні
завдання

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість) тис.
грн.

Перелік заходів
програми

Строк
виконання
заходу

Джерела
фінансування

1

Допомога
важкохворим

2018-2020

Бюджет
сільської ради

80 000,00

2

Допомога на
лікування

2018-2020

Бюджет
сільської ради

50 000,00

3

Допомога на
поховання
непрацюючих
громадян

№

4
5
6

7

Фінансова
підтримка
окремих
категорій
громадян
щодо
посилення
соцзахисту
ветеранів,
інвалідів та
інших
незахищених
верств
населення.

ВСЬОГО:

Бюджет
сільської ради
2018-2020

25 000,00

Допомога при
настанні
непередбачуваних
обставин (стихійне
лихо)

2018-2020

Допомога дітям з
інвалідністю

2018-2020

Бюджет
сільської ради

5 000,00

Допомога дітямсиротам

2018-2020

Бюджет
сільської ради

5 000,00

Інші
непередбачувані
оставини

Очікуваний
результат

Бюджет
сільської ради

25 000,00

Бюджет
сільської ради
2018-2020

10 000,00

Посилення
соцзахисту
ветеранів війни,
інвалідів,
малозабезпечених
та інших
незахищених
верств населення,
що опинилися в
складних життєвих
ситуаціях.
200 000,00

УКРАЇНА
КАЛЬНИБОЛОТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
НОВОАРХАНГЕЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ДЕВЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Від 14 грудня 2018 року

№ 624
с. Кальниболота

Про звіт виконання програми соціально економічного та культурного розвитку
села Кальниболота за 2018 рік та затвердження
програми соціально-економічного і
культурного розвитку села на 2019 рік.
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Михалевського В.А. „Про звіт
виконання програми соціально –економічного та культурного розвитку села Кальниболота за 2018
рік та затвердження програми соціально-економічного і культурного розвитку села на 2019 рік”, у
відповідності до ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Звіт сільського голови про виконання програми соціально-економічного та культурного
розвитку села за 2018 рік взяти до відома.
2. Програму соціально-економічного та культурного розвитку села Кальниболота на 2019 рік
затвердити (програма додається)
3. Вважати головним завданням сільської ради, забезпечення безумовного виконання
основних показників програм соціально-економічного та культурного розвитку села на 2019 рік.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу планово-бюджетну
комісію.
Сільський голова

В.А.Михалевський

ЗАТВЕРДЖЕНА
НА ДВАДЦЯТІЙ СЕСІЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СЬОМОГО
СКЛИКАННЯ РІШЕННЯ № 624 від 14.12.2018 року.

Програма економічного і соціального розвитку
Кальниболотської сільської ради на 2019 рік
сільський голова
В.А.Михалевський
1. ОЦІНКА ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА У
2019році
Підвищення добробуту громадян
У поточному році середньомісячна заробітна плата одного штатного працюючого за
січень – грудень 2018 року становила 5608 грн.
Своєчасно виплачувалася з місцевого бюджету заробітна плата працівникам
бюджетних установ та проводилися розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, що
споживали бюджетні установи. Заборгованість по заробітній платі відсутня.
11. ГОЛОВНА МЕТА ТА ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО І
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛ У 2019 РОЦІ
Головною метою економічного і соціального розвитку сіл у 2019 році це - створення та
поліпшення належних умов для життєдіяльності та підвищенні добробуту населення.
Реалізація Програми буде здійснюватися шляхом:
Конструктивної співпраці органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої
влади, роботодавців.
Впровадження ресурсо – та енергозберігаючих технологій:
- здійснення заходів з енергозбереження в закладах освіти, охорони здоров’я, культури;
- здійснення ремонту водопровідної системи;
- ремонт доріг.
- надання допомоги Ямпільській сільській раді Катеринопільського району Черкаської
області на ремонт моста через річку Вись в сумі 200 000 грн.
Соціальний захист населення:
захист прав та додержання державних соціальних гарантій в оплаті праці, недопущення
випадків використання найманої робочої сили без належного оформлення трудових
відносин;
- створення нових та збереження існуючих робочих місць.
Освіта.
Підвищення якості й конкурентоспроможності освіти:
- забезпечення охоплення дошкільною освітою не менше 85% дітей дошкільного віку;
- забезпечення дошкільного закладу всім необхідним для поліпшення навчання та
виховання дітей у підготовці до школи.
-

Культура
- збереження мережі та оновлення матеріально – технічної бази сільського будинку культури;
- поліпшення умов для розвитку культури на селі (проведення ремонту приміщення);
- відродження духовності на селі (завершення будівництва храму).
Фізична культура і спорт:
- збереження мережі закладів фізичної культури і спорту та поліпшення їх матеріально –
технічної бази.
11. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
1.СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО – ОСНОВА СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Маємо достатній потенціал для розвитку галузі сільського господарства.
Загальна площа сільгоспугідь 8948 га, у тому числі ріллі – 6989,6 га.
Виробництвом сільськогосподарської продукції займаються сільськогосподарські
агроформування з яких 16 фермерських господарств.
Основні проблеми:
- обмеження виробництва плодоовочевої продукції;
- недотримання технологічної дисципліни вирощування сільськогосподарських культур,
що обумовлює різке зниження урожайності, призводить до втрат вирощеної продукції,
погіршення її якості, підвищення затрат, надання переваги вирощуванню культур, що
мають великий ринковий попит, але негативно впливають на якість земель.
2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

-

-

Основні проблеми:
висока розораність сільськогосподарських угідь, що призводить до деградації земель та
створює загрозу екологічні безпеці району;
нераціональне використання земельних та водних ресурсів сільськогосподарського
призначення,
недостатня
культура
землеробства,
недостатнє
здійснення
природоохоронних та агротехнічних заходів у землекористуванні;
відсутність офіційно встановлених меж у більшості населених пунктів.

Головною метою програми є підвищення ефективності використання землі,
гарантування права власності на землю, удосконалення регулювання земельних
відносин.
Основні завдання:
-

інформаційне забезпечення про підвищення вимог до укладення договорів оренди та
автоматизованої бази даних державного земельного кадастру;
виготовлення проектів землеустрою з розмежування земель права власності та
комунальної власності;
проведення інвентаризації та грошової оцінки земель населених пунктів та за їх межами;
виготовлення містобудівної документації генеральних планів населених пунктів,
детальні плани території;
продовження робіт з виготовлення державних актів на право власності на землю.
11.1.ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ
1. Поліпшення демографічної ситуації, підтримка дітей, сім’ї та молоді

-

-

Основні проблеми:
зменшення чисельності населення за рахунок його природного скорочення та міграції;
проблемність працевлаштування молоді, зокрема фахівців, що не мають практичного
досвіду роботи;
поширення негативних проявів в молодіжному середовищі;
Основні завдання:
запобігання негативним явищам у молодіжному середовищі та пропаганда здорового
способу життя;
розвиток духовності молоді, організація дозвілля та відпочинку молоді;
своєчасне виявлення та влаштування дітей, що виховуються у функціонально
неспроможних сім’ях, зменшення злочинності серед неповнолітніх;

-

збільшення проведення профілактичних рейдів
неповнолітніх схильних до бродяжництва.

з

метою

зменшення кількості

3. Підвищення якості й конкурентоспроможні освіти
Головною метою у сфері освіти є забезпечення рівного доступу до здобуття якісної
освіти, зміцнення матеріально – технічної бази, створення умов для розвитку освіти.
Основні завдання:
- збереження існуючої мережі позашкільних навчальних закладів,
Забезпечення охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного
віку та дітей 5 – річного віку.
4. КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР
ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ Є СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВИХ УМОВ ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ
ДУХОВНИХ ПОТРЕБ ГРОМАДЯН, ПІДТРИМКИ ВИСОКОПРОФЕСІЙНОЇ МИСТЕЦЬК
ТВОРЧОСТІ, ВИХОВАННЯ У ГРОМАДЯН ПОЧУТТЯ ГОРДОСТІ ЗА КУЛЬТУРНІ
НАДБАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦІАЛУ.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

-

збереження мережі та оновлення матеріально – технічної бази закладів культури, освіти.

Ресурсне забезпечення:
Поліпшення матеріально – технічної бази сільського будинку культури

(ремонт ).

5. РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
– ЗАПОРУКА ЗДОРОВЯ НАСЕЛЕННЯ
ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ Є СТВОРЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ШИРОКИХ
ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ ДО МАСОВОГО СПОРТУ, ЯК ВАЖЛИВОЇ СКЛАДОВОЇЗДОРОВОГО СПОСОБУ
ЖЯТТЯ, ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВЯ НАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ

Основні завдання:
- розвиток фізичної культури і спорту та залучення до масово – спортивних заходів
населення.
6.РОЗВИТОК СПОЖИВЧОГО РИНКУ
Основні проблеми:
- недостатній розвиток мережі підприємств торгівлі та побутового обслуговування
населення у сільських населених пунктах;
- недостатній присутності на споживчому ринку товарів місцевого виробництва;
- прояви необґрунтованих цінових коливань на окремі види споживчих
товарів;недостатній контроль за якістю товарів, які реалізуються в мережі торгівлі.
7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
-

прибирання стихійних сміттєзвалищ на території ради.
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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 624
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про встановлення плати за
водокористування.
Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Михалевського В.А. «Про
встановлення плати за водокористування”, сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. У зв”язку з підвищенням тарифів на електроенергію з 01.01.2019 року плата за
водокористування становитиме:
- за 1-ну особу плата становитиме 35 грн;
- за 1-ну голову ВРХ 20,00 грн;
- по лічильнику 10 грн. за 1 куб.м.
2. Бажаючі можуть поставити водо лічильники і проводити сплату за показниками лічильника.
3.Контроль за виконання даного рішення покласти на директора КП «Добробуд» та на
операторів водопостачання.
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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 623
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про призначення директора
КП „Добробуд”
Заслухавши інформацію сільського голови Михалевського В.А. «Про призначення директора
КП «Добробуд» з метою вирішення питань соціально-економічного розвитку ради та наведення
санітарного стану, та благоустрою села на території сіл: Кальниболота, Жеванівка, Низове,
Калинівка, Кіндратівка у відповідності до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні, сесія сільської ради
В И Р І Ш И Л А:
1. Призначити директором КП „Добробуд” – Єременка Михайла Олександровича, та
уповноважити нового директора пред’явити пакет документів на державну реєстрацію.
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 СЕСІЯ
VІІ СКЛИКАННЯ
Р І Ш Е Н Н Я № 622
14 грудня 2018 року

с. Кальниболота

Про затвердження Програми проведення
молодіжних заходів на 2019 рік
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Кальниболотська сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму проведення молодіжних заходів на 2019 рік згідно з додатком.
2. Фінансування видатків на реалізацію програми здійснювати за рахунок асигнувань, передбачених
у сільському бюджеті на 2019 рік.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань
духовності, культури, молоді та спорту.

Сільський голова

В.А Михалевський

Програми проведення молодіжних заходів села Кальниболота на 2019 рік
1. Підстава для розроблення Програми
Програма реалізації культурно-масових заходів на 2019 рік розроблена відповідно до
Конституції України, Закону України «Основи законодавства України про культуру», ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 6 ст. 91 Бюджетного кодексу України.

1.

Мета Програми

Мета Програми проведення молодіжних заходів на 2019 рік (далі – Програма) – реалізація
молодіжної політики, поліпшення соціально-культурного становища молоді, створення
умов для життєвого самовизначення та самореалізації молодих громадян, більш широкого
залучення їх до участі в процесах підтримки молодіжних та дитячих організацій, активізації
діяльності органів місцевого самоврядування на вирішення цих та інших проблем.
2. Завдання Програми
- збереження культурного надбання країни;
- створення умов для проведенні соціально-важливих культурно-мистецьких заходів;
- сприяння реалізації творчого потенціалу населення в інтересах самореалізації, створенню
умов для творчої діяльності в різних сферах суспільного життя;
- формування моральної, духовної культури населення на кращих зразках українського та
світового мистецтва;
- підтримка діяльності дитячих, молодіжних громадських організацій, спрямованих на
розвиток народної творчості.
5. Перелік заходів Програми
п/п Короткий зміст

1.

Виділено
коштів

Молодіжні програми в тому числі
проведення свят в 2018 році:

70 000грн.

День закоханих

5 000 грн.

Термін
виконання

виконавець
Виконавчий
комітет

14 лютого
=//=

2.

3.

День присвячений воїнам
Афганцям

4 000 грн.

День ПЕРЕМОГИ

4 000 грн.

15 лютого
=//=
9 травня
=//=

4.

День молоді

3 000 грн

26 червня
=//=

5.

День конституції

3 000 грн

28 червня
=//=

6.

7.

Івана Купала(свято села,
найстарший та
наймолодший житель села)

13 000 грн

День незалежності

5 000 грн.

7 липня
=//=
24 серпня
=//=

8.

Вересневі Самоцвіти

5 000 грн.

вересень

9.

День захисника України

3 000 грн

14 жовтня

10.

День працівника сільського
господарства

3 000 грн.

15листопада

11.

День збройних сил України

3 000 грн

6 грудня

12.

День ліквідаторів наслідків на
ЧАЕС

2 000 грн

14 грудня

=//=
=//=
=//=

=//=

=//=
13.

Участь в спортивних змаганнях

12 000 грн.

протягом року

14.

Новорічне свято

5 000 грн.

31 грудня

=//=

=//=

3.

Очікувані результати Програми

Реалізація Програми дасть можливість:
створити умови для тісної співпраці творчі об’єднання та колективи, студентську молодь та
молодіжні громадські організації з метою пошуку додаткових ресурсів для формування і
провадження молодіжних заходів.
4.

Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених сільським
бюджетом. Загальний обсяг фінансування 70 000 грн.
Сільський голова

В.А.Михалевський

