
 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Чотирнадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання 
 

с. Крижанівка 
 

«21» листопада 2016 року                                                                      №327-VIІ 
 

 

Про внесення змін до бюджету та кошторисів витрат бюджетних Програм 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 
на 2016 рік та затвердження їх в новій редакції 

 

 

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
Крижанівська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до бюджету Крижанівська сільської ради на 2016 рік (додаток 
№1) 

2. Внести зміни до Кошторису витрат Програми ремонту та будівництва 
вуличного освітлення на території Крижанівської сільської ради Лиманського 
району  Одеської області на 2016 рік та затвердити його в новій редакції (додаток 
№2). 

3. Внести зміни до Кошторис витрат Програми підтримки комунального 
підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на  2016 рік та затвердити  його в новій редакції (додаток №2) 

4. Внести зміни до Кошторису витрат Програми підтримки дітей та молоді 
с.Крижанівка та с.Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на 2016 рік та затвердити  його в новій редакції (додаток №4) 

5.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 № 1 

до рішення ХІV сесії Крижанівської сільської ради ХІV скликання № 327 від 21.11.2016 року 

  

Пояснювальна записка до рішення 

Чотирнадцятої  сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

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

1. Внести  зміни до рішення  сесії Крижанівської сільської ради  № 152-VIІ від 14 січня 
2016 року  «Про внесення змін і доповнень до рішення № 116-УІІ від 23 грудня 2015 року «Про 
затвердження бюджету Крижанівської сільської ради на 2016 рік», за рахунок збільшення 

планових зобов’язань на 2016 рік по загальному фонду бюджету.  
2. Внести зміни до обсягу доходів загального фонду бюджету на 2016 рік у сумі 600282,89 

гривень.  
3. Внести зміни до обсягу видатків  загального фонду  на 2016 рік у  сумі – 320000,00 

гривень. 
4. Передати кошти з загального фонду бюджету до спеціального фонду у сумі 280282,89 

гривень. 
5. Внести зміни до обсягу видатків спеціального фонду на 2016 рік у сумі 280282,89 

гривень за рахунок передачі коштів загального фонду бюджету 

6. Враховуючи аналіз надходження коштів до бюджету Крижанівської сільської ради за 
січень-жовтень 2016 року, внести зміни до обсягів надходжень до бюджету Крижанівської 
сільської ради,  згідно наведеної нижче таблиці: 

КЕКД 
Скорочена назва 

КЕКД 

Фактично надійшло станом 
на 30.10.2016 року 

Уточнююча сума 

18050400 
Єдиний податок з 

фізичних осіб 
1824990,26 600282,89 

Всього:   600282,89 

7. На підставі листа КП «Надія» № 02-11/1395 від 17.11.2016 року, керуючись Наказом 
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України  № 603  від 25.12.2013 року, «Про затвердження норм часу та матеріально-технічних 
ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків,  споруд і 
прибудинкових територій, Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку 
будівництва та житлово-комунального господарства України та Всеукраїнським об’єднанням 
обласних організацій роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація 
роботодавців ЖКГ», Постановою КМУ «859 від 19.05.1999 р. (зі змінами від 18.02.2016 р.), 
листом Міністерства Соціальної Політики України  № 1617/0/14-14/18 від 17.02.2014 р., 
виділити: 

7.1. Дотацію КП «НАДІЯ» на послуги, пов’язані з видаленням та обрізкою дерев, кущів на 
території Крижанівської сільської ради у сумі 200000,00 грн. по КФК 100103/01 (дотація 
житлово-комунальному господарству) КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти 
підприємствам установам, організаціям). Кошти передбачити за рахунок збільшення планових 
асигнувань загального фонду бюджету. 

7.2. Дотацію КП «НАДІЯ» на придбання автомобіля у сумі 200000,00 грн. по КФК 
100103/07 (дотація житлово-комунальному господарству) КЕКВ 3210 (Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)). Кошти передбачити за рахунок збільшення планових 
асигнувань загального фонду бюджету та передачі  запланованої їх частини до бюджету 
розвитку спеціального фонду бюджету. 

7.3. Дотацію КП «НАДІЯ» на послуги, пов’язані з прибиранням снігу та посипкою       
піском вулиць у зимовий період на території Крижанівської сільської ради у сумі 100000,00 грн. 



по КФК 100103/01 (дотація житлово-комунальному господарству) КЕКВ 2610 (субсидії та 
поточні трансферти підприємствам установам, організаціям). Кошти передбачити за рахунок 
збільшення планових асигнувань загального фонду бюджету. 

8. Враховуючи чисельні звернення громадян та з метою забезпечення комфортного 
проживання жителів с. Крижанівка та с. Ліски виділити кошти на капітальний 
ремонтосвітлення вулиці Приморська (43 939, 76 грн.) та провулку Зоряний (36 343,13 грн.), 
збільшити кошторис витрат по Програмі «Ремонту та будівництва вуличного освітлення на 
території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2016 -2017 р. 
р.» КФК 150101/07 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3132 – 80282,89 гривень. Кошти передбачити 
за рахунок збільшення планових асигнувань загального фонду бюджету та передачі  
запланованої їх частини до бюджету розвитку спеціального фонду бюджету. 

9. З метою водозабезпечення сільського будинку культуривнести зміни до кошторису 
видатків, в межах субвенції з районного бюджету, по електроенергії (КЕКВ 2273) на зменшення 
у сумі 5000 грн. та, в подальшому, на оплату послуг водопостачання, згідно 
наданогоІнфоксводоканалом  договору № 20100 про надання послуг централізованого 
водопостачання по коду 110204 (палаци і будинки культури) на 2272 (Оплата водопостачання 
та водовідведення). 

10. З метою забезпеченняноворічнимиподарункамидітей, щопроживають на 
територіїКрижанівськоїсільської ради, збільшитикошторисвитрат по КФК 110502/01 «Інші 
культурно-освітнізаклади та заходи» КЕКВ 2210 (придбанняпредметів, матеріалів) на 20000,00 
грн. 

11. Внесені зміни відобразити в довідках до кошторисів та розписів згідно наведеної нижче 
таблиці:  

КФК КЕКВ Сума, 
грн.. 

Напрями використання Примітка 

100103/01 2610 300000 Дотація ЖКГ За рахунок коштів, 
загального фонду 

150101/07 3132 80282,89 Капітальний ремонт 
вуличного освітлення 

За рахунок коштів, що 
передаються із 

загального фонду до 
спеціального 

110502/01 2210 20000 Придбання новорічних 
подарунків 

За рахунок коштів, 
загального фонду 

110204/01 2272 5000 Водозабезпечення та 
водопостачання 

будинку культури 

За рахунок субвенції 

110204/01 2273 -5000 Оплата електроенергії За рахунок субвенції 
100103/07 3210 200000 Капітальні трансферти 

підприємствам 
(установам, 

організаціям) 

За рахунок коштів, що 
передаються із 

загального фонду до 
спеціального 

Всього:  600282,89   

       Додатки №1,2,3,4,5,6,10 до рішення викласти в новій редакції. 
 

 

В.о.заст.гол.зекон.пит.-головного бухгалтера                                     М.В.Дудник 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 2 

до рішення ХІV сесії Крижанівської сільської ради VII скликання № 327 від 21.11.2016 року 

 

Кошторис витрат 

Програми ремонту та будівництва вуличного освітлення  на території Крижанівської сільської 
ради Лиманського району  Одеської області на 2016 рік 

 

Назва заходу 
виконання Програми 

Місцезнаходження об’єкту Термін 
виконання 

заходів 
Програми 

Сума 
витрат 

виконання 
заходів 

Програми 

- розробка 
(виготовлення, 
оновлення)  
проектно-

кошторисної 
документації; 
- експертиза 
проектно-

кошторисної 
документації; 
- оплата авторського 
нагляду за 
виконанням робіт; 
- оплата технічного 
нагляду за 
виконанням робіт; 
- оплата служби 

замовника (дирекції 
будівництва) 
-  будівництво мереж 
вуличного освітлення 

- капітальний ремонт 
мереж вуличного 
освітлення 

- реконструкція 
мереж вуличного 
освітлення 

- поточний ремонт 
мереж вуличного 
освітлення 

- вулиця Заболотного в с. Ліски від 
кладовища до будинку № 61 

- вулиця Придорожня с. Ліски від 
існуючої мережі в напрямку до вул.. 
Атаманюка 

- вулиця Атаманюка в с. Крижанівка 
від існуючої мережі в напрямку від 
автодороги Одеса-Южний до будівлі 
1 а по вул.. Атаманюка 

- вулиця Приморська в с. 
Крижанівка від буд. №2 до пляжу 

- провулок Зоряний в с. Ліски від 
буд. № 4 до вул.. Проектна 

- вулиця Марсельська в с. Ліски від 
буд. № 18 до буд №72 

- вулиця Паустовського в с. Ліски 
від автодороги Одеса-Южний до 
вул.. Марсельська (праворуч) 
- вулиця Степова в с. Ліски від вул.. 
Марсельська до буд. №79 

- вулиця Марсельська в с. Ліски від 
пров. Зоряний до вул.. Шевченко 

 

 

 

2016 

 

 

1020282,89 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                   Л.Л.Бондаренко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 3 

до рішення ХІV сесії Крижанівської сільської ради VII скликання № 327 від 21.11.2016  року 

 

Кошторис витрат 

Програми підтримки комунального підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2016 - 2017 роки 

 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 

заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 

заходів 
Програми 

Всього 

Дотація КП «Надія» на заробітну плату.  2016р. 905087,00 грн. 3269191,3 

Дотація КП «Надія» на придбання 
виробничого інвентарю та матеріалів.  

2016р. 63 550.00  грн. 

Дотація на придбання паливно-мастильних 
матеріалів 

2016р. 17 250.00 грн. 

Дотація на придбання матеріалів та 
виконання робіт з обслуговування та 
ремонту мереж водопостачання та 
водовідведення в с. Крижанівка та с. Ліски. 

2016р. 8 000.00 грн. 

Дотація на придбання матеріалів та 
виконання робіт з обслуговування та 
ремонту мереж вуличного освітлення в с. 
Крижанівка та с. Ліски 

2016р. 344 800.00 грн. 

Дотація КП «НАДІЯ» на послуги, пов’язані 
з видаленням дерев, кущів на території 
Крижанівської сільської ради 

2016 р. 200000,00 грн 

Дотація на оренду земельної ділянки 
причала 

2016 р. 37117,30 грн. 

Дотація на капітальний ремонт дорожнього 
покриття на кладовищі с.Ліски 

2016 р. 1303387,00 грн. 

Дотація  КП «Надія» на прибирання снігу  2016 р. 100000,00 грн 

Дотація КП «Надія» на сплату орендної 
плати та земельного податку за земельні 
ділянки, на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування 

2016р. 65000,00 грн. 

Дотація КП «Надія» на придбання 
автомобіля 

2016 р. 200000,00 грн 

Дотація на оплату комунальних послуг 
(енергопостачання) 

2016 р. 25000,00 грн. 

Всього  3269191,3 

 

Секретар ради                                                                                                     Л.Л.Бондаренко 

 

Додаток № 4 



до рішення ХІV сесії Крижанівської сільської ради ХІV скликання № 327 від 21.11.2016 року 

 

Кошторис витрат 

Програми підтримки дітей та молоді в с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради  
Лиманського району Одеської області на 2016 рік 

 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 

заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 

заходів 
Програми 

Всього 

Виплата стипендії голови Крижанівської 
сільської ради кращим учням 
Крижанівської ЗОШ. 
 

2016 25 000.00 грн. 230 000.00 грн 

Організація тематичних виставок, 
культурно-мистецьких, інформаційно-

просвітницьких заходів, акцій тощо, які 
спрямовані на попередження негативних 
явищ серед молоді. 

2016 25 000.00 грн. 

Фінансування оздоровлення дітей та 
молоді села Крижанівка та села Ліски, а 
також дітей переселенців з зони 
проведення антитерористичної  операції 
АТО в окремих районах Луганської та 
Донецької області. 

2016 130 000.00 грн. 

Оплата подарунків для дітей на Новорічні 
та Різдвяні свята 

2016 50 000.00 грн. 

 

Секретар ради                                                                                                     Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

Додаток № 4 

 до рішення   Крижанівської сільської ради  
  від 21 листопада 2016 року №  327-VIІ 

 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів 
бюджету розвитку 

 

                                                                                                     (тис.грн.) 

Код типової 
відомчої 

класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів 

Назва головного розпорядника 
коштів 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 
документації; тощо 

Загальн
ий 

обсяг 
фінансу
вання 

будівни

Відсоток 
завершенос

ті  
будівництв
а об'єктів 

на майбутні 



Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 

цтва  роки  

10116 Органи місцевого самоврядування Придбання  електронної системи голосування ПТК 
«ВІЧЕ» у ПРАТ «МІКРОСИСТЕМА» 

  

10116 Органи місцевого самоврядування Розробка проектно-кошторисної документації, 
експертиза проектно-кошторисної документації 

320,0  

10116 Органи місцевого самоврядування Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 198,5  

010116 Органи місцевого самоврядування Придбання офісних меблів 149,0  

010116 Органи місцевого самоврядування Придбання автомобіля 460,0  

010116 Органи місцевого самоврядування Придбання котла 199,7  

100103 Дотація житлово-комунальному 
господарству КП «Надія» 

Капітальний ремонт дороги на кладовищі в с.Ліски 1303,4  

100103 Дотація житлово-комунальному 
господарству КП «Надія» 

Придбання автомобіля 200,0  

100207 

Берегоукріплювальні роботи Будівництво берегоукріплювальних робіт вздовж 
узбережжя Чорного моря в районі вулиці Приморська в 
с. Крижанівка Комінтернівського району Одеської 
области 

  

17957,3 
 

100207 

 Берегоукріплювальні роботи Будівництво комплексу протизсувних споруд для 
покращення гідрологічної ситуації в 2-ій Крижанівській 
балці в с.Крижанівка: 

- розробка проектно-кошторисної документації; 
- вишукувальні роботи: топографо-геодезичні 

роботи, гідрологічні вишукування та 
розрахунки, інженерно-геологічні вишукувальні 
роботи, проектні, ОВНС, погодження підземних 
інженерних мереж з експлуатуючими 
організаціями, тощо 

   700,0  

100207 

 Берегоукріплювальні роботи Будівництво комплексу протизсувних споруд для 
покращення гідрологічної ситуації в 2-ій Крижанівській 
балці в с.Крижанівка: 

- проведення експертизи  проектно-кошторисної 
документації; 

   30,0  

110502 
Інші культурно-освітні заклади та 
заходи 

Закупівля сучасної комп’ютерної техніки, інформаційних 
та комп’ютерних програм, закупівля спеціалізованого 
обладнання та інвентарю 

60,0  

170703 

Видатки на проведення робіт, 
пов’язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням доріг 

капітальний ремонт асфальтно-бетонного покриття 
вулиць:  
- Марсельська від вул.. Українська до вул. Бочарова, в с. 
Ліски 

- Степова від буд. № 45 до вул. Заболотного в с. Ліски, 
- Атаманюка від автодороги Одеса-Южний до буд. № 1а 
в с. Крижанівка 

- Южна від буд. № 66 до вул.. Паустовського в с. Ліски 

- Марсельська від буд. № 66 до вул.. Паустовського в с. 
Ліски; 
-.Проектна с.Ліски від буд. 16 до буд. 24а; 
- Морська від буд 76 до буд 78 

- Гонтаренко с.Крижанівка; 
- Гагаріна с.Крижанівка; 
- Паустовського с.Ліски від автодороги Одеса-Южний до 
вул.Марсельська (ліворуч); 
-Паустовського с.Ліски від автодороги Одеса-Южний до 
вул.Марсельська (праворуч); 
- Атаманюка с.Крижанівка; 

9598,6  



- Лесі Українки с.Ліски від буд.№1 до буд.№ 12; 
-Марсельська від вул.Проектна до пров.Зоряний в 
с.Ліски; 
-Степова від вул.Заболотного до вул.Марсельська в 
с.Ліски; 
- Марсельська від вул.Паустовського до вул.Степова в 
с.Ліски 

- будівництво асфальтно-бетонного покриття 
вулиць*(назва та черговість вулиць визначається 
сільською радою) 
- будівництво (реконструкція)пішохідних 
доріжок;*(назва та черговість вулиць визначається 
сільською радою) 
-капітальний ремонт пішохідних доріжок(назва та 
черговість визначається виконавчими органами ради); 
-капітальний ремонт пішохідної доріжки вздовж вулиці 
Миколаївська від вул.Сонячна до вул.Ювілейна в 
с.Крижанівка 

160101 Землеустрій  

Заходи з відчуження (продажу) земельних ділянок 
с.Крижанівка та с.Ліски.                        
Виготовлення експертно-грошової оцінки земельних 
ділянок. 
Виготовлення іншої документації та виконання інших 
заходів, необхідних для реалізації цієї Програми. 

15,0  

250404 Інші видатки 

- придбання, монтаж та підключення до 
телекомунікаційних мереж  обладнання та матеріалів 
відео спостереження 

200,0  

150101 Капітальні вкладення 

Ремонт та будівництво вуличного освітлення:              
вул. Заболотного в с.Ліски від кладовища до будинку № 
61; 

вул.Придорожна с.Ліски  від існуючої мережі в напрямку 
до вул.Атаманюка; 
вул.Атаманюка в с.Крижанівка від існуючої мережі в 
напрямку від автодороги Одеса-Южний до будівлі 1а по 
вул.Атаманюка.; 
вул.Приморська в с.Крижанівка від буд.№ 2 до пляжу; 
провулок Зоряний в с.Ліски від буд.№ 4 до вул.Проектна; 
вул.Марсельська с.Ліски від буд.№ 18 до буд.№ 72; 
вул.Паустовського с.Ліски від автодороги Одеса-Южний 
до вул.Марсельська (праворуч); 
вул.Степова с.Ліски від вул.Марсельська до буд.№ 79; 
вул.Марсельська в с.Ліски вд пров.Зоряний до 
вул.Шевченко                                                                                             
- розробка (виготовлення, оновлення)  проектно-

кошторисної документації; 
- експертиза проектно-кошторисної документації; 
- оплата авторського нагляду за виконанням робіт; 
- оплата технічного нагляду за виконанням робіт; 
- оплата служби замовника (дирекції будівництва) 

-  будівництво вуличного освітлення  

- капітальний ремонт вуличного освітлення  

- будівництво мереж вуличного освітлення 

-реконструкція мереж вуличного освітлення 

- поточний ремонт мереж вуличного освітлення 

   1020,3  

150101 Капітальні вкладення Будівництво стадіону 1500,0  



150101 Капітальні вкладення 

Будівництво мереж водовідведення с.Крижанівка: 

- розробка (виготовлення, оновлення) проектно-

кошторисної документації с.Крижанівка; 
- оплата експертизи проектно-кошторисної 

документації; 
        -      інженерно-геологічні вишукування;  
Будівництво мереж водопроводу: 

Капітальний ремонт водопроводу по вул. Гонтаренко в 
с. Крижанівка 

- розробка (виготовлення, оновлення)  проектно-

кошторисної документації; 

- оплата експертизи проектно-кошторисної 
документації; 

   - погодження проектно-кошторисної документації 

Капітальний ремонт водопроводу по вул. Атаманюка в 
с. Крижанівка 

- розробка (виготовлення, оновлення)  проектно-

кошторисної документації; 

- оплата експертизи проектно-кошторисної 
документації; 

   - погодження проектно-кошторисної документації; 

                 

599,7 

 

 

 

   120,6 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0 

150101 Капітальні вкладення Будівництво дитячого садка 500,0  

Всього 37412,4  

Секретар ради                                                               

Л.Л.Бондаренко 

Додаток 5 

до рішення Крижанівської сільської ради 

від 21 листопада 2016 року № 327-VIІ 

 

Кошторис витрат Програми підтримки дітей та молоді в селі Крижанівка та селі Ліски  
Лиманського району Одеської області на  2016 рік 



 

 

Секретар                                                                                                                        Л.Л.Бондаренко 

№ Назвазаходіввиконанняпрограми Термінвиконання Сума в грн.,  
для 

реалізаціїзаходів 

КФКВ 

1 Підтримкамолодіжних та дитячихорганізацій.    

2 Започаткування та забезпеченняпроведення конкурсу 
проектівпрограм, розробленихмолодіжними та 
дитячимигромадськимиорганізаціямистосовнодітей, молоді та сім’ї. 

   

3 Забезпеченняучастіактивноїмолоді в районних, обласних форумах, 
конференціях, щоспрямовані на 
вирішенняактуальнихмолодіжнихпитань. 

   

4 Вирішення питання надання молодіжним та дитячим громадським 
організаціям у пільгове або безоплатне користування земельних 
ділянок, приміщень та будинків, необхідних для проведення їх 
статутної діяльності. 

   

5 Сприянняпрофесійнійпідготовцідітей та молоді.    

6 Підтримкаобдарованоїмолоді, сприяннятворчому та 
інтелектуальномурозвиткудітей та молоді. 

   

7 Заснуваннямолодіжнихпремійкращимпредставникаммолоді села 
Крижанівка та села Ліски. 

   

8 ЗаснуваннястипендіїголовиКрижанівськоїсільської ради 
кращимучнямКрижанівської ЗОШ. 

2016 рік 25000,00 090802 

9 Організаціяконкурсів, фестивалів, олімпіад, виставок, оглядівтощо 
для творчообдарованихдітей та молоді села Крижанівка та села 
Ліски. 

   

10 Забезпеченняучастіобдарованихдітей та молоді в міжобласних, 
міжрайонних конкурсах, фестивалях, олімпіадах, виставкахтощо. 

   

11 Проведення для дітей та молодіНоворічних та Різдвяних свят. 
(придбання новорічних подарунків) 

2016 рік  
 

50 000,00 110502 

12 Формування здорового способу життя та 
профілактиканегативнихявищ у молодіжномусередовищі. 

   

13 Організаціятематичнихвиставок, культурно-мистецьких, 
інформаційно-просвітницькихзаходів, екскурсій, акційтощо, 
якіспрямовані на попередженнянегативнихявищсередмолоді. 

2016 рік 25000,00 090802 

14 Здійсненнямоніторингувиконаннядіючихзаконодавчихактів у 
галузіпопередженняпияцтва, алкоголізму та 
наркоманіїсереднеповнолітніх. 

   

15 ВпровадженнянавчальнихпрогрампротиСНІДу, якіпропагують 
здоровий спосібжиття, відповідальнеставлення до власногоздоров’я, 
профілактикушкідливихзвичок та розповсюдження ВІЛ/СНІДу. 

   

16 Розробка та розповсюдженнясоціальноїреклами з питаньпропаганди 
здорового способу життя, профілактикинегативнихпроявів у 
молодіжномусередовищі, підготовкимолоді до сімейногожиття. 

   

17 Започаткуваннящорічного конкурсу соціальноїреклами з 
питаньпропаганди здорового способу життя, 
профілактикинегативнихпроявів у молодіжномусередовищі, 
підготовкимолоді до сімейногожиття. 

   

18 Проведеннязаходів до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, 
Всесвітнього дня боротьби з наркоманією та Дня боротьбизіСНІДом. 

   

19 Організаціядитячо-юнацькихспортивнихтурнірів, матчів, туристсько-

спортивнихзаходів (зльоти, олімпіади, першості, чемпіонати, 
іншівидизмагань) для дітей та молодітощо. 

   

20 Сприянняствореннюфізкультурно-оздоровчихклубів та секцій на 
базізакладівосвіти та позашкільнихнавчально-виховнихзакладів. 

   

21 Фінансуванняоздоровленнядітей та молоді села Крижанівка та села 
Ліски, а такождітейосіб, визнанихучасникамибойовихдійвідповідно 
до п.19 частинипершої ст. 6 ЗУ «Про статус ветераніввійни, 
гарантіїїхсоціальногозахисту, дітей, один 
ізбатьківякихзагинув(пропав безвісти) у 
районіпроведенняантитерористичнихоперацій, 
бойовихдійчизбройнихконфліктівабо помер внаслідокпоранення, 
контузіїчикаліцтва, одержаних в 
районіпроведенняантитерористичнихоперацій, 
бойовихдійчизбройнихконфліктів, а такожвнаслідокзахворювання, 
одержаного в періодучасті в антитерористичнійоперації. Діти, один 
ізбатьківякихзагинувпід час масовихакційгромадського протесту, 
діти, зареєстровані як внутрішньопереміщені особи. 

2016 рік 130000,00 091108 

22 Заснуванняпремійпереможцямрайонних, обласних та 
республіканськихолімпіад, конкурсів, фестивалів, виставоктощо для 
дітей та молоді села Крижанівка та села Ліски. 

   

 Разом  230000,00  



Додаток 6 

до рішення Крижанівської сільської ради 

від 21 листопада 2016 року № 327-VIІ 
 

 

Кошторис витратПрограмипідтримки комунального підприємства «Надія» 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на  2016 рік 
 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 

заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 

заходів 
Програми 

Всього 

Дотація КП «Надія» на заробітну плату.  2016р. 905087,00 грн. 3269191,3 

Дотація КП «Надія» на придбання 
виробничого інвентарю та матеріалів.  

2016р. 63 550.00  грн. 

Дотація на придбання паливно-мастильних 
матеріалів 

2016р. 17 250.00 грн. 

Дотація на придбання матеріалів та 
виконання робіт з обслуговування та 
ремонту мереж водопостачання та 
водовідведення в с. Крижанівка та с. Ліски. 

2016р. 8 000.00 грн. 

Дотація на придбання матеріалів та 
виконання робіт з обслуговування та 
ремонту мереж вуличного освітлення в с. 
Крижанівка та с. Ліски 

2016р. 344 800.00 грн. 

Дотація КП «НАДІЯ» на послуги, пов’язані 
з видаленням дерев, кущів на території 
Крижанівської сільської ради 

2016 р. 200000,00 грн 

Дотація на оренду земельної ділянки 
причала 

2016 р. 37117,30 грн. 

Дотація на капітальний ремонт дорожнього 
покриття на кладовищі с.Ліски 

2016 р. 1303387,00 грн. 

Дотація  КП «Надія» на прибирання снігу  2016 р. 100000,00 грн 

Дотація КП «Надія» на сплату орендної 
плати та земельного податку за земельні 
ділянки, на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в 
постійне користування 

2016р. 65000,00 грн. 

Дотація КП «Надія» на придбання 
автомобіля 

2016 р. 200000,00 грн 

Дотація на оплату комунальних послуг 
(енергопостачання) 

2016 р. 25000,00 грн. 

Всього  3269191,3 

 

Секретар  ради                                                                                                      Л.Л.Бондаренко 



Додаток 7 

до рішення  Крижанівської сільської ради 

від   «21» листопада  2016 року № 327-VIІ  
 

 

Кошторис витрат 

 Програми «Милосердя в дії» Крижанівської сільської ради  
Лиманського району Одеської області на 2016 рік 

 

 

Назва заходів виконання Програми 

Термін 
виконання 

Сума в грн.. для 
реалізації 
заходів 

Всього  

1) Надання адресної матеріальної грошової допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Крижанівської сільської ради. 
2) Надання адресної матеріальної грошової допомоги багатодітним сім’ям, які 
виховують трьох і більше дітей (у віці до 18 років). 
3) Надання адресної матеріальної грошової допомоги учасникам 
антитерористичної операції (АТО) та учасникам бойових дій в Луганській та 
Донецькій області, бойових дій в Афганістані та інших країнах.  
4) Надання одноразової адресної матеріальної грошової ліквідаторам аварії на 
ЧАЕС, вдовам, вдівцям ліквідаторів аварії на ЧАЕС, ліквідаторам аварії II та III 
категорій до дня пам’яті та скорботи аварії на ЧАЕС. 
5) Надання адресної матеріальної грошової допомоги жителям села Крижанівка 
та села Ліски по досягненню 80,85,90,95 років. 
6) Надання адресної матеріальної грошової допомоги інвалідам війни, 
учасникам бойових дій, вдовам, ветеранам та учасникам війни (Другої світової) 
до: 
- Нового року; 
- Дня пам’яті та примирення 8 травня; 
7) Надання адресної матеріальної грошової допомоги дітям війни  - особам, 
проживаючим на території Крижанівської сільської ради, які є громадянами 
України та яким на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої  світової  війни  
було менше 18 років – до дня народження. 
8) Підтримка гуманітарної діяльності Крижанівською сільською радою у 
наданні гуманітарної та грошової допомоги для соціально-медичних послуг 
самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, дітям сиротам, інвалідам, 
безпритульним, немічним та іншим соціально незахищеним верствам 
населення (безоплатна санітарна та медико-соціальна допомога тощо). 
9) Надання матеріальної грошової допомоги громадянам України інвалідам, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції (АТО) в Луганській та Донецькій області. 
10) Надання адресної матеріальної грошової допомоги громадянам України, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції (АТО) в Луганській та Донецькій області. 
11) Надання адресної матеріальної грошової допомоги для проведення 
поховання самотніх та малозабезпечених громадян. 
12) Надання адресної матеріальної грошової допомоги інвалідам з дитинства. 
13) Надання адресної матеріальної грошової допомоги сім’ям при народжені 
дитини. 
14) Надання адресної матеріальної грошової допомоги на придбання продуктів 
харчування. 
15) Надання адресної матеріальної грошової допомоги працівникам соціальної 
сфери: освіти, охорони здоров’я, культури (бібліотеки), а також пенсіонерів з 
числа цих осіб - до професійних свят, а також у зв’язку з важким матеріальним 
становищем, чи хворобою. 
16) Надання матеріальної грошової допомоги працівникам Крижанівського 
відділення пошти - до дня професійного свята. 
17)  Надання адресної матеріальної грошової допомоги громадянам 
постраждалим від стихійного лиха (буревій, пожежа, землетруси, зсуви, 
шторми, урагани, зливи, ожеледі, блискавка, цунамі, обвали, селі, лавини, 
повені, урагани, тайфуни, смерчі, смог, град, блискавки, лісова пожежа, 
снігопад, заморозок тощо). 

2016  1 120 000.00 грн 1 184 300. 00 

грн. 

18) Фінансування передплати періодичних видань для населення. 30 300. 00 грн. 

Поштові послуги 34 000. 00 грн. 

 

Секретар ради                                                                                                    Л.Л.Бондаренко 

Додаток 8 

до рішення  Крижанівської сільської ради 



від «21» листопада  2016 року №327-VIІ  
 

 

 

Ліміти споживання електроенергії та природного газу на 2016 рік 

по  Крижанівській сільській раді 

 

 

КФК  Найменування 

бюджетної установи 

 

Електроенергія Природний газ  Разом  

(тис. грн.) тис. квт/г (тис. 
грн.) 

тис. куб. (тис. грн.) 

010116  Органи місцевого 
самоврядування  

17,0 37,2 

 

10,69 138,3 175,5 

100203 Благоустрій 450 591,3 - - 591,3 

110204 Культура і мистецтво 33 72,3 - - 72,3 

 ІТОГО : 500 700,8 10,69 138,3 839,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                                                              Л.Л.Бондаренко 

                                

Додаток 9 

до рішення Крижанівської сільської ради 



від 21 листопада  2016 року № 327-VIІ 
 

 

Кошторис витратПрограмипідтримки комунального підприємства 
«Спортивний клуб  «Крижанівський» Крижанівської сільської 

ради»Лиманського району  
Одеської області на  2016 рік 

 

Се
кр
ет
ар 

ра
ди             

Л.
Л.
Бо
нд
ар
ен
ко 

Дода
ток 
№ 
10 

до 
ріше
ння  
Кри

жані
вськ

ої 
сільс
ької 

ради 
від 21 листопада 2016 року №327 -УІІ 

 

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

№ Назва заходу, потреби для виконання 
програми 

Термін 
виконання 

Сума коштів 
в гривнах, 

які потрібні 
для 

реалізації 
заходів 

1 Дотація на заробітну плату комунальному 
підприємству «Спортивний клуб  
«Крижанівський» Крижанівської сільської 
ради 

2016 рік 96000,00 

2 Дотація на оплату оренди поля 
Спортивного клубу «Дербі» «Спортивний 
клуб  «Крижанівський» Крижанівської 
сільської ради 

2016 рік 120000,00 

3 Дотація на фінансування спортивних 
заходів комунальному підприємству  
«Спортивний клуб  «Крижанівський» 
Крижанівської сільської ради », придбання 
спортінвентарю, спортивної форми, 
матеріалів 

2016 рік 50000,00 

3 Дотація на оплату транспортних послуг 
комунальному підприємству  
«Спортивний клуб  «Крижанівський» 
Крижанівської сільської ради 

2016 рік 20000,00 

Всього : 286000,00 



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 

антитерористичної 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» 

1818004,3 Капітальний ремонт дороги на 
кладовищі в с.Ліски

Придбання автомобіля КЕКВ 3210

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 50000,00 

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 

КЕКВ 2240 

КЕКВ 3110 

КЕКВ 3122 

Програма інформаційного та 
матеріально-технічного забезпечення 

виконавчих органів 

249000,00 

Програма інформаційного та 
матеріально-технічного забезпечення 

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 

КЕКВ 2730 

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

50000,00 



 

                 Секретар    ради                
Л.Л.Бондаренко 

 


