
 

                                                                    
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

  РІШЕННЯ 
Тринадцятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«07» жовтня  2016 року                                                                                             №326-VIІ 
 

«Про внесення змін до рішення Х сесії УІІ скликання Крижанівської сільської 
ради № 267-УІІ від 20.07.2016 року «Про зміни до бюджету Крижанівської сільської 

ради на 2016 рік» 

 

Керуючись ст 26, 59 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Крижанівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести наступні зміни до рішення  сесії Крижанівської сільської ради  № 267-VIІ від 

20 липня 2016 року  «Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2016 рік»: 

1.1. Пункт  3.3. Пояснювальної записки до рішення викласти в наступній редакції: 
«Враховуючи чисельні звернення громадян та з метою забезпечення комфортного 

проживання жителів с. Крижанівка та с. Ліски  збільшити кошторис витрат по Програмі 
«Будівництва мереж водопроводу на території Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського районі Одеської області на 2016 -2017 р.р.» КФК 150101/07 «Капітальні 
вкладення» КЕКВ 3132 – 2000000,00 гривень.» 

1.2 Внесені зміни відобразити в довідках до кошторисів та розписів згідно наведеної 
нижче таблиці:  
КФК КЕКВ Сума, грн.. Напрями використання Примітка 

150101/07 3122 -2000000,00 Будівництво мереж 
водопроводу 

За рахунок коштів, що 
передаються з 
загального до 
спеціального фонду 

150101/07 3132 2000000,00 Капітальний ремонт мереж 
водопроводу 

За рахунок коштів, що 
передаються з 
загального до 
спеціального фонду 

Всього:  0,00   

1.3. Додаток № 2 до рішення сесії Крижанівської сільської ради  № 267-VIІ від 20 
липня 2016 року  «Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2016 рік» 

викласти в новій редакції (Додаток № 1). 
1.4. Додаток № 10 до рішення сесії Крижанівської сільської ради  № 267-VIІ від 20 

липня 2016 року  «Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2016 рік» 

викласти в новій редакції (Додаток № 2). 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради (Клюкас 
О.П.). 
 

Секретар ради                                                                                                            Л.Л.Бондаренко 

 

 

 



Додаток № 10 

до проекту рішення  Крижанівської сільської ради від 07 жовтня 2016 року №326-УІІ 

на зміну додатку №2 до рішення Х 
сесії № 267-УІІ від 20.07.16 року 

 

Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 

сільського бюджету  у 2016 році 

 

Код типової відомчої 
класифікації видатків 

місцевих бюджетів 

Назва головного розпорядника 
коштів 

Загальний фонд Спеціальний фонд

Код тимчасової 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевих бюджетів 

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів 

Найменування програми Сума Найменування програми

090412 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 2730 

Програма матеріальної допомоги 
пораненим воїнам учасникам 

антитерорестичної операції та членам їх 
сімей 

280000,00 

091108 

Крижанівська  сільська рада 

КЕКВ 2730 

Програма підтримки дітей та молоді 130000,00 

100103 Крижанівська  сільська рада 

КЕКВ 2610 

Програма підтримки комунального 
підприємства «Надія» 

1518004,3 Капітальний ремонт дороги на 
кладовищі в с.Ліски КЕКВ 3110

100203 Крижанівська  сільська рада 

КЕКВ 2210 

Програма встановлення дорожніх знаків 
та інших засобів регулювання 
дорожнього руху на території 
Крижанівської сільської ради 

Комінтернівського району Одеської 
області на 2016-2017 р.р. 

20000,00 

130112 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 2610 

Програма  підтримки КП СК 
«Крижанівський» 

286000,00 

110502 

Крижанівська  сільська рада 

КЕКВ 2210 

Програма підтримки дітей та молоді 30000,00 

110502 

Крижанівська  сільська рада 

КЕКВ 2730 

Програма підтримки Крижанівського 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей – ДНЗ» 

20000,00 

110502 

Крижанівська  сільська рада 

КЕКВ 3110 

  
Програма матеріально технічного 
забезпечення Крижанівського СБК

090412 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 2730 

КЕКВ 2240 

Захист малозабезпечених верст 
населення 

1150300,00 

34000,00 

010116 
Крижанівська сільська рада Програма інформаційного та 

матеріально-технічного забезпечення 
249000,00 Програма інформаційного та 

матеріально технічного забезпечення 



КЕКВ 2240 

КЕКВ 3110 

КЕКВ 3122 

виконавчих органів виконавчих органів

010116 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 2240 

Програма будівництва мереж 
водопроводу на території Крижанівської 

сільської ради 

50000,00 

150101 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 3132 

  

Програма будівництва мереж 
водопроводу на території 

Крижанівської сільської ради

150101 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 3122 

  Програма будівництва дитячого садка

010116 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 3110   

Програма встановлення в будівлі 
Крижанівської сільської ради 

електронної системи голосування для 
автоматизації проведення сесій та 

оформлення їх підсумків

010116 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 3142 

  
Програма реконструкції будівлі 

Крижанівської сільської ради

250404 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 2240 

КЕКВ 3110 

Програма встановлення вуличного 
відео спостереження 

53500,00 
Програма встановлення вуличного 

відео спостереження

150101 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 3122 

КЕКВ 3132 

  
Програма ремонту та будівництва 

вуличного освітлення

150101 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 3122 

  
Програма будівництва спортивного 

стадіону

150101 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 3122 

 

  
Програма будівництва мереж 

водовідведення

100207 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 3122 

 

  Програма захисту узбережжя території

170703 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 2240 

КЕКВ 3132 

Програма ремонту та будівництва 
дорожнього покриття (доріг) 

1305500,00 
Програма ремонту та будівництва 

дорожнього покриття (доріг)

160101 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 2281 

  

Програма фінансування заходів з 
відчуження (продажу) земельних 

ділянок

090802 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 2240 

Програма підтримки дітей та молоді ( 
екскурсії – 25,0, стипендія – 25,0) 

50000,00 



КЕКВ 2730 

 

                 Секретар    ради                                                                                                             
Л.Л.Бондаренко 

 


