Підлипенська сільська рада

Сільський голова – Бейгул Ігор Станіславович.

Дні прийому:

- с. Підлипне - вівторок, четвер з 10.00 до 12.00;

- с. Комсомольська Комуна – остання п’ятниця місяця з 10.00 до 12.00. Контактний
телефон – 5-58-12.

Секретар сільської ради – Буцан Людмила Борисівна.

Контактний телефон – 5-58-52.

Адреса – м.Конотоп, с.Підлипне Майдан Революції 2, email: pid.rada@yandex.ru.

Поштове відділення с. Підлипне - Осадча Наталія Віталіївна – 5-58-36.

Підлипненська амбулаторія – Линда Раїса Єгорівна – 5-58-43.

Сільський центр культури і дозвілля – Румянцев Олександр Михайлович – 5-58-14.

Сільська бібліотека – Базарний Микола Андрійович – 5-58-14.
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Виконком Підлипненської сільської ради м. Конотоп на виконання пункту 2 статті 12
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» доводить до громадян дані
з декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013
рік сільського голови Бейгула І.С. та секретаря сільської ради Буцан Л.Б.:

Бейгул Ігор Станіславович – сільський голова

Члени сім’ї: дружина Бейгул І.М., син Бейгул М.І., дочка Бейгул К.І.

Загальна сума сукупного (нарахованого) доходу декларанта – 41597 грн. у т.ч.: заробітна
плата – 38657 грн., матеріальна допомога – 2940 грн.

Майно, що перебуває у власності декларанта: 1/3 квартири загальною площею 48.6 кв.м,
інше нерухоме майно загальною площею 151.3 кв.м.

Фінансові зобов’язання декларанта: утримання зазначеного у розділі ІІІ-V майна – 2000
грн. інші не зазначені у розділах ІІІ-V витрати – 23000.

Буцан Людмила Борисівна – секретар сільської ради

Члени сімї: чоловік Буцан Микола Миколайович

Загальна сума сукупного (нарахованого) доходу декларанта – 47949 грн. у т.ч.: заробітна
плата – 43602грн., матеріальна допомога – 3352 грн., дохід від передачі в оренду майна
(земельної ділянки) – 995 грн.
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Майно, що перебуває у власності декларанта: земельна ділянка площею 14000кв.м.

Майно, що перебуває у власності членів сімї декларанта: житловий будинок загальною
площею 107.7 кв.м, земельна ділянка загальною площею 1500кв.м, легкові автомобілі КІА
SPORTAG – 1998куб.см, 444 см., 2011 року, ВАЗ – 2115 – 1499 кубсм., 420.5 см., 2005
року

Фінансові зобов’язання декларанта: добровільне страхування 108 грн. утримання
зазначеного у розділах ІІІ-V майна- 12500 грн., інші не зазначені у розділах ІІІ-V витрати –
18900 грн.
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