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         Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, 

Крижанівська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А : 
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області за  2016 рік. 

2. Пояснювальна записка є невід’ємною частиною цього рішення. 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  

комісію  з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного 

розвитку, медицини, охорони дитинства, культури, молоді та спорту (голова 

комісії Клюкас О.П.) 

 

 

Сільський голова                                                                                    Н.Г. Крупиця 

19.12.2012Сільський голова                                                                                Н.Г. 
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    Пояснювальна записка до звіту  

Про виконання бюджету  Крижанівської сільської ради 
Лиманського району за 2016 рік 

 

До рішення сімнадцятої сесії Крижанівської сільської ради  
VIІ cкликання 

 «02» лютого 2017 року                                                                  №383-VIІ    
 

1. Інформація про стан соціально-економічного розвитку 
Крижанівської сільської ради за 2016 рік. 

 

  Результати економічного розвитку у 2016 році. 
Основними напрямками розвитку території Крижанівської сільської ради 

у 2016 році згідно з прийнятими програмами визначено: 
- раціональне використання земельних ресурсів та їх охорони, створення 

більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі 
економіки.  

- особливу увагу в поточному році сільською владою було приділено 
соціальній і культурній сфері села; 

- будівництво мереж вуличного освітлення; 
- капітальний ремонт водопроводу, мереж водовідведення на території 

Крижанівської сільської ради; 
- ремонт дорожнього покриття; 
У  2016 році заплановано видатків із загального фонду на утримання  

будинку культури 636,3 тис грн., профінансовано 492,9 тис грн. у тому числі 
на оплату праці працівників будинку культури  468,0 тис грн., оплату 
комунальних послуг 24,9 тис грн.. 

З початку 2016 року спільно з працівниками Крижанівського будинку 
культури, Крижанівської ЗОШ, бібліотеки були проведені заходи: Новорічні 
свята, Різдвяні свята, урочистий концерт до свята 8 Березня, концерт-звіт 
студії «Фристайл», участь в районному конкурсі танцювальних колективів( 
призове місце), участь в районному конкурсі «Мировой парень»(Пилипчук І. 
зайняв призове місце), проведено мітинг до дня визволення с.Крижанівки від 
фашистських загарбників, концерт до Дня захисту дітей, відкриття спуску до 
моря, День перемоги, День Незалежності. 

-  посиленню соціального захисту і поліпшення життя незахищених 
верств населення,  сільською радою була прийнята та діє Соціальна Програма 
«Милосердя у дії на 2016-2017роки».  



Згідно з цією Програмою  за 2016 рік   1246 мешканців  с. Крижанівка і с. 
Ліски отримали матеріальну допомогу на загальну суму 1040,7 тис. грн з них: 

-     14 сім’ї переселенців з АТО; 
-     15 учасників АТО 

-     368 громадян,  на лікування; 
-     170 громадян,  що попали в скрутні життєві умови; 
-     29 сімей  з приводу народження дитини; 
-     321 діти війни на оздоровлення; 
-     81 до Дня Перемоги; 
-     36 до ювілею; 
-     9 ліквідаторів ЧАЕС; 
-     35 сімей до Дня захисту дітей; 
-     20 до Дня медичного працівника; 
-     4 придбання ліків учасниками війни; 
-     10  до Дня виводу військ з Афганістану; 
-     47 до Дня Знань; 
-     31 інвалідам до Дня Інваліда; 
-     76 інші професійні свята; 
-     7 воїнів АТО з різних куточків України згідно програми 

«Матеріальної допомоги пораненим воїнам, учасникам АТО та членам їх 
сімей» отримали 210000,00 грн. на лікування 

КТКВ Найменування програми 
Сума - 
всього 

у т.ч.: 
по 

загальному 
фонду 

по 
спеціально
му фонду 

010116 

Програма інформаційного та матеріально-

технічного забезпечення виконавчих 
органів 

1256234,00 249000,00 1007234,00 

010116 
Програма будівництва мереж водопроводу 
на території Крижанівської сільської ради 

50000,00 50000,00  

150101 
Програма будівництва мереж водопроводу 
на території Крижанівської сільської ради 

2000000,00  2000000,00 

010116 
Прогорама реконструкції будівлі 

Крижанівської сільської ради 
320000,00  320000,00 

090412 Програма "Милосердя в дії" 1184300,00 1184300,00  

090412 

Програма матеріальної допомоги 
пораненим воїнам учасникам 

антитерорестичної операції та членам їх 
сімей 

280000,00 280000,00  

090802 Програма підтримки дітей та молоді 50000,00 50000,00  

091108 Програма підтримки дітей та молоді 130000,00 130000,00  



- підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної 
сфери, поліпшення якості комунальних послуг, покращення благоустрою 
території населених пунктів  тощо (програма підтримки КП «Надія» на 2015 -
2016рік); 

В  2016 році комунальному підприємству «Надія» з загального фонду  
була виділена дотація на суму 1344,2 тис. грн., при планових призначеннях  
1848,0 тис. грн..(тобто заощаджено 503,8 тис. грн). Виділена дотація   з 

100103 
Програма підтримки комунального 

підприємства «Надія» 
3351391,30 1848004,30 1503387,00 

100203 

Програма встановлення дорожніх знаків та 
інших засобів регулювання дорожнього 

руху на території Крижанівської сільської 
ради Комінтернівського району Одеської 

області на 2016-2017 роки 

20000,00 20000,00  

100207 Програма захисту узбережжя території 18687300,00  18687300,00 

110502 Програма підтримки дітей та молоді 50000,00 50000,00  

110502 
Програма підтримки Крижанівського НВК 

"ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ" 
20000,00 20000,00  

110502 
Програма матеріально-технічного 
забезпечення Крижанівського СБК 

60000,00  60000,00 

130112 

Програма  підтримки комунального 
підприємства "Спортивний клуб 

«Крижанівський» 

286000,00 286000,00  

150101 
Програма ремонту та будівництва 

вуличного освітлення 
1020282,89  1020282,89 

150101 
Програма будівництва мереж 

водовідведення 
720300,87  720300,87 

150101 Програма будівництва дитячого садка 500000,00  500000,00 

150101 Програма будівництва стадіону 1500000,00  1500000,00 

160101 

Програма фінансування заходів з 
відчуження (продажу) земельних ділянок, 
які перебувають в комунальній власності 
територіальної громади на території села 

Крижанівка та села Ліски 

15000,00  15000,00 

170703 
Програма ремонту та будівництва 

дорожнього покриття (доріг) 10904054,04 1305500,00 9598554,04 

250404 
Програма встановлення вуличного 

відеоспостереження 
253500,00 53500,00 200000,00 

010116 

Програма охорони громадського порядку 
в будівлі Крижанівської сільської ради та 

масових заходів на території 
Крижанівської сільської ради 

10000,00 10000,00  

Разом 42668363,10 5536304,30 37132058,80 



Спеціального фонду  в сумі 1300,7 тис грн при планових призначеннях  1503,4 
тис. грн. (тобто заощаджено 202,7 тис. грн). 

  Протягом  2016 року, завдяки роботі комунального підприємства, були  
вирішенні  питання сільської громади: роботи по прибиранню території 
сільської ради загального користування, пляжу, постійно здійснювався 
моніторинг роботи вуличного освітлення та  заміна світильників, поточні 
ремонти водогонів, каналізації, спилювання дерев, прибирання території від 
снігу та посипка піском, ремонт дороги і та інші. 

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери 

Головними проблемними питаннями економічного і соціального 
розвитку села Крижанівка є: 

 Здійснення берегоукріплювальних заходів в с. Крижанівка; 
 Необхідність будівництва, реконструкції та поліпшення технічного стану 

системи водопостачання та водовідведення с. Крижанівка; 
 Будівництво дитячого садку; 
 Будівництво спортивного стадіону; 
 Необхідно продовжити роботи по освітленню вулиць села; 
 Проведення робіт з асфальтування доріг. 

1.2. Результати розгляду звіту про виконання бюджету за 2016 рік 

 

Доходи 

Бюджет Крижанівської сільської ради на 2016 рік затверджений згідно 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» рішенням 
Крижанівської сільської ради від 23.12.2015 р. №116-VІІ «Про затвердження 
бюджету Крижанівської сільської ради на 2016 рік» в загальному обсязі в сумі 
16734800,00 грн., зі змінами – 48335749,10 грн. 

Доходна частина бюджету з урахуванням трансфертів за 2016 рік 
виконана на 141,32 % при уточненому плані 25940563,00 грн. надійшло 
36658970,00 грн., в тому числі: по загальному фонду при уточненому плані 
24836663,00 грн. надійшло 28723166,00 грн., що становить 115,65 % та по 
спеціальному фонду при уточненому плані 1103900,00 грн. надійшло 
7935804,00 грн., що становить 718,89 %. 

Загальний фонд 

 

Надходження до загального фонду сільського бюджету за 2016 рік були 
від наступних доходів: 

 

1. Податок на прибуток підприємств становить 26094,00 грн. (1003,615 
% від плану)   



Назва податку Затверджено Виконано 

% 

виконання  
плану 

Відхилення 

Податок на прибуток 
підприємств  і організацій  
комунальної власності 

2600 26094,00 1003,615% 23494,00 

 

2. Акцизний податок становить 12005440,00 грн. (202,9 %від плану) 

Назва податку Затверджено Виконано 

% 

виконання  
плану 

Відхилення 

Акцизний податок з 
вироблених в Україні 
підакцизних товарів 
(продукції) 

5916900,00 12005440,00 202,9% 6088540,0 

 

3. Податок на майно, туристичний збір та збір за провадження деяких 
видів підприємницької діяльності становить 10460875,89 грн. (115,35% від 
плану)  

 

 

Назва податку Затверджено Виконано 

% 

виконання  
плану 

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, 
які є власниками об`єктів житлової 
нерухомості 

4040 4046,34 100,1569 

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які 
є власниками об`єктів житлової 
нерухомості 

16500 27172,13 164,6796 

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які 
є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 

0 3247,19 0 



Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, 
які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості 

450000 514919,4 114,4265 

Земельний податок з юридичних 
осіб 

1699500 2210923 130,0926 

Орендна плата з юридичних осіб 6176870 6665664 107,9133 

Земельний податок з фізичних осіб 156800 309305,3 197,261 

Орендна плата з фізичних осіб 528000 688379,2 130,3749 

Транспортний податок з фізичних 
осіб 

33330 33333,33 100,01 

Збір за місця для паркування 
транспортних засобів 

3800 4374 115,1053 

Збір за провадження деяких видів 
підприємницької діяльності, що 
справлявся до 1 січня 2015 року 

0 -488 0 

 

5. Єдиний податок становить 2805848,72 грн. (105,7% від плану) 

Назва податку Затверджено Виконано 

% 

виконання  
плану 

Єдиний податок з юридичних осіб  511000 601725,74 117,75 

Єдиний податок з фізичних осіб  2144003,27 2204122,98 102,80 

 

6. Неподаткові надходження становить 2925096,49 грн. (101,05% від 
плану) 

Назва податку Затверджено Виконано 

% 

виконання  
плану 

Адміністративні штрафи та інші 
санкції 0 1721,01 0 

Адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної 
господарської діяльності 

20250 29436,51 145,3654815 

Плата за надання адміністративних 
послуг 

9100 18173,97 199,714 



Адміністративний збір за 
проведення державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 
формувань 

0 552 0 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності 

9710 9716 100,0618 

Державне мито, пов`язане з 
видачею та оформленням 
закордонних паспортів (посвідок) 
та паспортів громадян України 

1370 1377 100,5109 

Інші надходження 2854400 2864120 100,3405 

 

В структурі доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає 
акцизний збір, плата за землю, податок на нерухоме майно та єдиний податок. 

 

Спеціальний фонд 

За 2016 рік фактично до спеціального фонду сільського бюджету без 
урахування офіційних трансфертів надійшло коштів 7935804,00 грн. (718,89%)  
від плану в сумі 1103900,00 грн. 

Згідно Закону України «Про Державний бюджет на 2016 рік» до джерел 
формування спеціального фонду відносяться: 

1. Екологічний податок становить 6153,92 грн. (157,79% від плану) 
2. Неподаткові надходження становить 6909244,00 грн. (690,92% від 

плану) 
3. Кошти від продажу землі становить 1020406,00 грн. (1020,41% від 

плану) 
Видатки  

Законодавчою базою в ході виконання видаткової  частини сільського  
бюджету на  2016 рік  виступали: 

  1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» 

2. «Бюджетний кодекс України» від 08.07.2010 року №2456- VІ. 
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 

року №280/97-ВР. 
4. Бюджет Крижанівської сільської ради на 2016 рік затверджений згідно 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» рішенням 
Крижанівської сільської ради від 23.12.2015 р. №116-VІІ «Про затвердження 



бюджету Крижанівської сільської ради на 2016 рік» в загальному обсязі в сумі 
16734800,00 грн., зі змінами – 48335749,10 грн., в тому числі: 

- обсяг видатків загального фонду бюджету – 9136800,00 

грн.(11199790,30 грн.); 
- обсяг видатків спеціального фонду – 7598000,00 грн.(37135958,80 

грн.) 
На утримання установ заплановано за рахунок загального фонду 

місцевого бюджету, в тому числі: 
1. На утримання органів місцевого самоврядування  КФК 010116 

заплановано 4342786 грн. направлено коштів в сумі 3025300,44 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2111 Заробітна плата 2878349,00 2113046,66 73,41 

2120 
Нарахування на оплату 
праці 633237,00 444507,30 70,20 

2210 
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

242800,00 202959,49 83,59 

2240 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 312900,00 148383,71 47,42 

2272 
Оплата водопостачання 
та водовідведення 

20000,00 788,53 3,94 

2273 Оплата електроенергії 37200,00 18937,83 50,91 

2274 Оплата природного газу 138300,00 51290,79 37,09 

2800 Інші поточні видатки 80000,00 45386,13 56,73 

ВСЬОГО 4342786,00 3025300,44 69,66 

 

2. Відповідно до Програми «Милосердя в дії», «Матеріальної допомоги 
пораненим воїнам, учасникам АТО та членам їх сімей» по КФК 090412 
заплановано 1464300,00 грн. направлено коштів в сумі 1289857,00 грн., а саме:  

Код Показник 

Загальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2240 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 34000,00 21439,00 63,06 

2730 Інші виплати населенню 1430300,00 1268418,00 88,68 

ВСЬОГО 1464300,00 1289857,00 88,09 



 

3. На утримання центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді КФК 
091101 заплановано  141600,00 грн. направлено кошти в сумі 138925,72 грн., а 
саме: 

Код Показник 

Загальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2111 Заробітна плата 116070,00 113873,51 98,11 

2120 
Нарахування на оплату 
праці 25530,00 25052,21 98,13 

ВСЬОГО 141600,00 138925,72 98,11 

 

 

 

 

4. Відповідно до Програми "Оздоровлення дітей Крижанівської сільської 
ради на 2016 рік" по КФК 091108 заплановано 130000,00 грн. направлено 
коштів в сумі 126360,00 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2730 Інші виплати населенню 130000,00 126360,00 97,20 

ВСЬОГО 130000,00 126360,00 97,20 

 

5. На утримання житлово-комунального господарства КФК 100103 
заплановано 1848004,30 грн. направлено кошти в сумі 1344198,08 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2610 

Субсидії та поточні 
трансферти 
підприємствам 
(установам, організаціям) 

1848004,30 1344198,08 72,74 

ВСЬОГО 1848004,30 1344198,08 72,74 

 



6. На утримання СК «Крижанівський» КФК 130112 заплановано 
286000,00 грн. направлено кошти в сумі 262095,58 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2610 

Субсидії та поточні 
трансферти 
підприємствам 
(установам, організаціям) 

286000,00 262095,58 91,64 

ВСЬОГО 286000,00 262095,58 91,64 

 

7. На благоустрій села по КФК 100203 заплановано 611300,00 грн. 
направлено 466735,30 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2210 
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

20000,00 0,00 0,00 

2273 Оплата електроенергії 591300,00 466735,30 78,93 

ВСЬОГО 611300,00 466735,30 76,35 

 

8. На утримання будинку культури КФК 110204 заплановано 636300,00 
грн., направлено коштів в сумі 492905,86 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2111 Заробітна плата 462263,00 380385,71 82,29 

2120 
Нарахування на оплату 
праці 101737,00 87611,67 86,12 

2272 
Оплата водопостачання та 
водовідведення 

5000,00 0,00 0,00 

2273 Оплата електроенергії 67300,00 24908,48 37,01 

ВСЬОГО 636300,00 492905,86 77,46 

 



9. Відповідно до Програми підтримки дітей та молоді на Інші культурно-

освітні заклади та заходи по КФК 110502 заплановано 70000,00 грн., 
направлено коштів в сумі 53440,00 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2210 
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

50000,00 49940,00 99,88 

2730 Інші виплати населенню 20000,00 3500,00 17,50 

ВСЬОГО 70000,00 53440,00 76,34 

 

10. На проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, 
ремонтом та утриманням автомобільних доріг по КФК 170703 заплановано 
1305500,00 грн. направлено кошти в сумі 757611,60 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2240 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 1305500,00 757611,60 58,03 

ВСЬОГО 1305500,00 757611,60 58,03 

 

11. На інші видатки по КФК 250404 заплановано 180700,00 грн. 
направлено кошти в сумі 155810,14 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2111 Заробітна плата 104262,00 87514,36 83,94 

2120 
Нарахування на оплату 
праці 22938,00 20089,38 87,58 

2240 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 53500,00 48206,40 90,11 

ВСЬОГО 180700,00 155810,14 86,23 

 



       За  спеціальним  фондом затверджено  на  звітний  період   – 

37135958,80 грн. Надійшло коштів за відповідний період – 12622089,25 грн., 
касові видатки склали – 12622089,25 грн: 

1. На органи місцевого самоврядування заплановано 1327234,00 грн. 
направлено кошти в сумі 687531,52 грн., а саме: 

Код Показник 

Спеціальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

3110 

Придбання обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування 

977234,00 637976,00 65,28 

3122 

Капітальне будівництво 
(придбання) інших 
об`єктів 

30000,00 0 0 

3142 

Реконструкція та 
реставрація інших 
об`єктів 

320000,00 49555,52 15,49 

ВСЬОГО 1327234,00 687531,52 51,80 

2. На дотацію комунальному підприємству заплановано 1503387,00 грн. 
направлено кошти в сумі 1300714,61 грн., а саме: 

Код      Показник 

Спеціальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

3210 Капітальні трансферти 1503387,00 1300714,61 86,52 

ВСЬОГО 1503387,00 1300714,61 86,52 

 

3. На берегоукріплювальні роботи заплановано 18687300,00 грн. 
направлено кошти в сумі 369421,68 грн., а саме: 

Код Показник 

Спеціальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

3122 

Капітальне будівництво 
(придбання) інших 
об`єктів 

18687300,00 369421,68 1,98 



ВСЬОГО 18687300,00 369421,68 1,98 

 

4. На інші культурно-освітні заклади та заходи заплановано 60000,00 грн. 
направлено кошти в сумі 59947,00 грн., а саме: 

Код     Показник 

Спеціальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

3110 

Придбання обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування 

60000,00 59947,00 99,91 

ВСЬОГО 60000,00 59947,00 99,91 

 

5. На капітальні видатки заплановано 5740583,76 грн. направлено кошти 
в сумі 2307466,90 грн., а саме: 

Код Показник 

Спеціальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

3122 

Капітальне будівництво 
(придбання) інших 
об`єктів 

3537100,87 949673,04 26,85 

3132 
Капітальний ремонт 
інших об`єктів 

2203482,89 1357793,86 61,62 

ВСЬОГО 5740583,76 2307466,90 40,20 

 

6. На землеустрій заплановано 15000,00 грн. направлено кошти в сумі 
5669,58 грн., а саме: 

Код Показник 

Спеціальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2281 

Дослідження і розробки, 
окремі заходи розвитку 
по реалізації державних 
(регіональних) програм 

15000 5669,58 37,80 

ВСЬОГО 15000 5669,58 37,80 



 

7. На видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг заплановано 
9598554,04 грн. направлено кошти в сумі 7691369,96 грн., а саме: 

Код Показник 

Спеціальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

3132 
Капітальний ремонт 
інших об`єктів 

9598554,04 7691369,96 80,13 

ВСЬОГО 9598554,04 7691369,96 80,13 

 

8. На іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного 
середовища заплановано 3900,00 грн. направлено кошти в сумі 0,00 грн., а 
саме: 

Код Показник 

Спеціальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2210 
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

3900,00 0 0 

ВСЬОГО 3900,00 0 0 

 

9. На інші видатки заплановано 200000,00 грн. направлено кошти в сумі 
199968,00 грн., а саме: 

Код Показник 

Спеціальний фонд 

План з 
урахуванням змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

3110 

Придбання обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування 

200000,00 199968,00 99,98 

ВСЬОГО 200000,00 199968,00 99,98 

 

Наведені вище показники свідчать про низький рівень виконання 
видаткової частини бюджету за 2016 рік, яке пояснюється відсутністю 
видатків по берегоукріпленню. 



- Дотація КП «Надія» на ремонт асфальто-бетонного покриття на 
кладовищі – 1300714,61 гривень; 

- Оплата робіт з виготовлення проектної документації на будівництво 
системи каналізування в с.Крижанівка та с.Ліски (ТОА «АСГАРТ-ТЕХНО) – 

119741,71. 

- За технічний висновок ТОВ «Науково-виробничний центр «Екострой» - 
49555,52; 

- За капітальний ремонт вул. Проектної с. Ліски  ТОВ «Меркурій-1» - 

342495,66 грн.; 
- За виготовлення проектної документації по капітальному ремонту вул. 

Проектної с.Ліски ФОП Проскуровський - 2557,00 грн.; 
- За капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Атаманюка с. 

Крижанівка ТОВ ЛК «Енергомир» - 55693,51 грн.; 
- За капітальний ремонт вуличного освітлення вул. Придорожної  с.Ліски 

ТОВ ЛК «Енергомир» - 65629,42 грн.; 
- За виготовлення проектної документації по будівництву мереж 

вуличного освітлення вул. Заболотного  ТОВ ЛК «Енергомир» - 31960,80 грн.;  
- За капітальний ремонт  вул. Марсельська с. Ліски (від б. 66 до вул. 

Паустовського) ТОВ БК «Дорлідер» – 381103,20 грн.; 
- За капітальний ремонт  вул. Марсельська с.Ліски (від вул. Українська до 

вул. Бочарова) ТОВ БК «Дорлідер» – 164721,60 грн.; 
- За капітальний ремонт  вул. Атаманюка с.Крижанівка від автодороги 

Одеса-Южний до б.1) ТОВ БК «Дорлідер» –530526,00 грн.; 
- За капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття вул. Степова від 

буд. 45 до вул.Заболотного в с.Ліски ТОВ БК «Дорлідер» - 597873,60 грн. 
- За капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття вул. Морська від 

буд. 76 до буд. 78 с. Крижанівка – 77587,20 грн.; 
- За капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття вул. Южна від буд 

№ 66 до вул. Паустовського в с.Ліски –ТОВ БК «Дорлідер» - 561693,60 грн.; 
- За експертну оцінку земельної ділянки  «Земагросервіс» 2486,70 грн. 

(1271,70грн.+1215,00грн.); 
- Придбання комп’ютерного обладнання ТОВ «Светанна» - 100500,00 

грн.; 
- Придбання меблів конторських ПП «Стейнал» - 23256,00 грн.; 
- Придбання апаратури для відеозапису СПД-ФОП «Гусєв» - 59947,00 

грн; 
- Проведення експертизи кошторисної документації проекту будівництва 

господарсько-побутової каналізації с. Крижанівка ІІ черга ф-я ДП 
«Укрдержекспертиза» - 13817,96 грн.; 

- Придбання та монтаж камер відеоспостереження ТОВ «Артеміда-2013» 
- 199968,00 грн.; 

- Експертно-грошова оцінка земельних ділянок ТОВ «Земагросервіс» - 

2178,48 грн.; 
- Придбання меблів конторських фізична особа-підприємець Юзбашян 

Каріне Ашотівна – 12021,00 грн.; 



- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Паустовського 
в с. Ліски від автодороги Одеса-Южний до вул. Марсельська (ліворуч) 
Комінтернівського району Одеської області ТОВ «Будівельна компанія 
«Дорлідер» - 716556,00 грн.; 

- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Паустовського 
в с. Ліски від автодороги Одеса-Южний до вул. Марсельська (праворуч) 
Комінтернівського району Одеської області ТОВ «Будівельна компанія 
«Дорлідер» - 744720,00 грн.; 

- Капітальний ремонт пішохідної доріжки вздовж вулиці Миколаївська 
від вул. Сонячна до вул. Ювілейна в с. Крижанівка Комінтернівського району 
Одеської області ТОВ «Меркурій-1» – 414153,55 грн.; 

- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Гагаріна в с. 
Крижанівка Комінтернівського району Одеської області ТОВ «Будівельна 
компанія «Дорлідер» - 1479682,80 грн.; 

- Технічний нагляд об’єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного 
покриття вулиці Паустовського в с. Ліски від автодороги Одеса-Южний до 
вул. Марсельська (праворуч) Комінтернівського району Одеської області» 
Фізична особа-підприємець Ткач Сергій Вікторович – 6186,00 грн.; 

- Технічний нагляд об’єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного 
покриття вулиці Паустовського в с. Ліски від автодороги Одеса-Южний до 
вул. Марсельська (ліворуч) Комінтернівського району Одеської області» 
Фізична особа-підприємець Ткач Сергій Вікторович – 5952,00 грн.; 

- Технічний нагляд об’єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного 
покриття вулиці Гагаріна в с. Крижанівка Комінтернівського району Одеської 
області» - Фізична особа-підприємець Ткач Сергій Вікторович – 12294,00 грн.; 

- За розробку проектно-кошторисної документації «Будівництво 
комплексу протизсувних споруд на аварійній ділянці по вулиці Ювілейна с. 
Крижанівка» - 309421,68 грн.; 

- За «Капітальний ремонт водопроводу по вулиці Гонтаренко в с. 
Крижанівка, Лиманського району, Одеської області» - 949620,00 грн.; 

- За будівництво вуличного освітленян вздовж вулиці Заболотного (від 
кладовища до буд. №61) с. Ліски – 271942,44 грн.; 

- За розробку робочого проекту «Будівництво господарсько-побутової 
каналізації с.Крижанівка, Лиманського району, Одеської області 2-3 черга 
будівництва» - 20573,38 грн.; 

- За «Капітальний ремонт водогону по вулиці Атаманюка с. Крижанівка, 
Лиманського району, Одеської області» - 286850,93 грн.; 

- За «Будівництво мереж вуличного освітлення вулиці Степова в с. Ліски 
від вулиці Марсельська до будинку № 79 с. Ліски, Лиманського району, 
Одеської області» - 203221,56 грн.; 

- За «Будівництво мереж вуличного освітлення вулиці Марсельська 
с.Ліски від будинку 18 до будинку 72 вулиці Паустовського с. Ліски, від 
автодороги Одеса-Южний до вулиці Марсельська (праворуч) Лиманського 
району, Одеської області» - 171868,43 грн.; 

- За придбання автомобіля Ford Focus – 445000,00 грн.; 



- За комп’ютерну техніку – 57199,00 грн.; 
- За експертно-грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, що підлягають продажу – 1004,40 

грн.; 
- За «Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття вулиці 

Марсельська від вулиці Паустовського до вулиці Степова с. Ліски, 
Лиманського району, Одеської області» - 196423,00 грн.; 

- За «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Степова від 
вулиці Заболотного до вулиці Марсельська в с.Ліски, Лиманського району, 
Одеської області» - 653810,35 грн.; 

- За технічний нагляд «Капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття 
вулиці Марсельська від вулиці Паустовського до вулиці Степова с. Ліски, 
Лиманського району, Одеської області» - 1632,00 грн.; 

- За технічний нагляд «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 
вулиці Степова від вулиці Заболотного до вулиці Марсельська в с.Ліски, 
Лиманського району, Одеської області» - 5432,00 грн.; 

- За технічний нагляд «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 
вулиці Атаманюка» - 6554,00 грн.; 

- За «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці 
Атаманюка» - 789416,40 грн. 

 

Станом на 01.01.2017 року кредиторська заборгованість відсутня. 
 

Станом на 01.12.2017 року дебіторська заборгованість відсутня. 
 

 

 

Заступник голови  
з економічних питань-головний бухгалтер                                  М.В. Дудник 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 



 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сімнадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с. Крижанівка  

 

02 лютого 2017 року                                                                           № 384-VІІ 

 

 

            Звіти голів  постійних  комісій Крижанівської сільської ради УІІ         

                        скликання про роботу комісій в 2016 році 

Заслухавши звіти голів постійних комісій Крижанівської сільської ради УІІ 
скликання про роботу комісій в 2016 році, сільська рада відмічає, що комісії 
сприяли реалізації державної політики в галузях охорони здоров’я, освіти, 
культури, спорту, роботи з молоддю та соціального захисту населення на 
території сільської ради, опікувались проблемами підприємництва, земельних 
ресурсів, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства та 
будівництва. Належна увага з боку постійних комісій приділялась здійсненню 
постійного контролю за виконанням рішень ради та Програм. 

Враховуючи вищевикладене ,відповідно до п.14 ст.47 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Крижанівська сільська рада  

                                             В И Р І Ш И Л А : 

1.Звіти голів постійних комісії Крижанівської сільської ради УІІ 
скликання про роботу комісій в 2016 році взяти до відома. 

 

 



 

 Сільський голова Н.Г.Крупиця  

 

 

 

 

 



                                        Звіт 

      Постійної  комісії  з питань планування фінансів,бюджету та 
соціально економічного розвитку . 

 

Члени бюджетній комісії: 

Голова – Клюкас.О.П. 

Секретар – Сичова Н.О. 

Члени комісії –ДороганьВ.Г.,ПрибильськаВ.В.,БельченкоС.М 

  

     За цей рік роботи  всі питання, які були винесенні на розгляд 

Крижанівської сільської ради  були розглянути та підтриманні бюджетною 
комісією. 

Було проведено 20 засідань ,на яких розглядались важливі питання ,та 
рекомендовано ці питання винести на сесії. 

       Нагально розглядались зміни до бюджету Крижанівської с/ради на 2016р 

1.1. Акційний податок 

1.2. Земельний податок 

1.3. Єдиний податок 

      Також комісія затвердила звіт про виконання бюджету Крижанівської 
с/ради на 2015 р (12.02 –бюджетн.ком. рішення покласти на бюджетну 
комісію голови – Клюкас О.П. 

      Про внесення змін до «Правил розміщення зовнішньої реклами населених 
пунктах на території Крижанівської с/ради». 

      Про створення «Центру надання адміністративних послуг Крижанівської 
с/ради» 2.12  - бюджетна комісія ухвалила. 

Всі програми які внесені в роботу Крижанівської с/ради рекомендовані. 

 

1.  Внесення змін до Регламенту с/ради VII скликання . 
2. Про затвердження звіту про виконання бюджету Крижанівської 

сільської ради. 
3. Про внесення до Програми підтримки дітей та молоді в Крижанівської  

с /ради на 2016-2017. 

4. Про внесення змін до Кошторису витрат програми будівництва мереж 
водовідведення.  



5.Про внесення змін до «Програми захисту узбережжя території 
Крижанівської с/ради на 2016-2017.» 

6.Про внесення змін до «Програми інформаційного – матеріально 
технічного забезпечення виконавчих органів Крижанівської с/ради. 
7.Про перерахування коштів від сплати внесків пайової участі. 
8.Всі земельні питання ,які виносяться на сесії Крижанівської с/ради , 
також розглядаються , обговорюються та виносяться такі рішення , 
голосуванням в комісії, та сесіях Крижанівської с/ради  . 
 

 

                  Голова комісії                                             Клюкас О.П.          

                       

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт голови постійної депутатської комісії 

Крижанівської сільської ради 

з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства,торгівлі,побутового обслуговування, зв’язку,транспорту, 

комунального и дорожнього будівництва. 

 

Комісія була створена на другій сесії Крижанівської сільської ради VІІ 
скликання, до складу постійної депутатської комісії входять 5 депутатів: 
Константинова С.В. (голова комісії), Лазова Т.М. (Заступник голови  комісії), 
Шарамета А.Б. (Секретар комісії), Васильєва О.Б. (Член комісії), Горбєль О.Л. 



(Член комісії) . 
          Комісія працює відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Регламенту Крижанівської сільської ради та Положення про постійні 
депутатські комісії  сільської ради. 
          Основні функції діяльності комісії: 
-    Бере участь у підготовці питань про стан і розвиток торгівлі, побутового  
обслуговування, зв'язку, транспорту, комунального и дорожнього будівництва, які 
виносять на розгляд ради; 
-    Попередньо розглядає відповідні розділи и показники  проектів соціально-

економічних програм, сільського бюджету и звіти про їх виконання, вносити до 
них свої зауваження та пропозиції; 
-    Розглядає  за дорученням ради, сільського голови або з власної  ініціативи 
проекти рішень ради і пропозиції з питань розвитку  торгівлі, побутового 
обслуговування, зв'язку, транспорту, комунального і дорожнього будівництва, 
готує та подає висновки по цих  питань;  
-   Спільно з  іншими постійними  комісіями  готує  висновки  по  відповідних  
розділах  і  показниках  проектів планів  економічного  і соціального  розвитку  
села, подає  на  сесію  доповіді та  співдоповіді  з  цих  питань; 
-   Здійснює  контроль  за  дотриманням  правил  торгівлі на  території  
Крижанівської сільської ради; 
-   Вирішує    питання  за  дорученням  ради, сільського  голови  та  секретаря 
сільської ради. 
        За звітний період комісією було проведено 13 засідань, 10 спільних з іншими 
постійних депутатськими комісіями Крижанівської сільської ради. На засіданнях 
розглядалися питання порядку денного, матеріали, проекти рішень, що виносяться 
на чергові і позачергові сесії сільської ради. Члени комісії брали участь в розробці 
регламенту та програм соціально – економічного розвитку сільської ради, 
розглядали пропозиції та доповнювали, зміни до них і здійснюють контроль за 
дотриманням внесених змін.  
        Голова та члени комісії входять до складу тимчасових депутатських комісій 
для розгляду питань, з письмовим зверненням громадян.  
       На засіданні  постійної  депутатської комісії з питань комунальної власності, 
житлово-комунального господарства,торгівлі, побутового обслуговування, зв’язку, 
транспорту, комунального и дорожнього будівництва  було  розглянуте  
депутатське звернення депутата  Горбєль О.Л. від 07.07.2016 вх. №02-11/658  щодо  
встановлення світлофора і пішохідного переходу  в с. Ліски.  

Комісія  вирішила доручити  депутату Горбєль О.Л. зібрати належну 
інформацію щодо  встановлення світлофора і пішохідного переходу  в с. Ліски та 
повідомити  про результати на засіданні постійної комісії. На даний час вона не 
надала ніякої інформації . 

         По ініціативі членів комісії були проведені роботи по благоустрою на 
території  Крижанівської сільської ради: 
   - Благоустрій зеленої зони (клумби) біля будівлі Крижанівської  сільської ради. 

   - Висадка зеленних  насаджень (квітів, кущів, дерев). 

   - Встановлення паркану (балясин) на оглядовому майданчику та вздовж 



     вул. Приморська,с.Крижанівка. 

  -  Благоустрій  зони відпочинку за адресою вул. Ветеранів 5, встановлення 
фонтану, укладання  тротуарної плитки, підключення фонтану, висадка зеленних 
насаджень, встановлення металевої огорожі,. 

  - Підготовка до державних, новорічних та різдвяних свят, до свята Дня перемоги  9 

травня , Дня села 24 вересня (парк «Черноморець») та інші. 

  -  Санітарне обрізання дерев і вивезення гілок з території населеного пункту. 

  -  Прибирання  схилів, оглядових, спортивних та дитячих майданчиків, Буни, 
пляжу(суботники). 

  -  комісія здійснює контроль за капітальний ремонтом водопроводу по  

    вул. Гонтаренко ,с.Крижанівки. 

  -  Здійснює контроль за роботами по асфальтуванню вулиць с.Крижанівки, с.Ліски 
та дороги  на території  Крижанівського  кладовищя. 

  -  Підключення  освітлення по вул. Миколаївській (траса Одеса - 
Южний),вул.Заболотного , вул. Степова (здійснює контроль). 

  -  Благоустрій  пляжу в с.Крижанівка було встановлено роздягальню та спортивну 
площадку (турнік) . 

  -  Роботи з очищення піску, прибирання водоростей з пляжу. 

  -  Ремонт даху  Крижанівського НВК, с.Крижанівка Шкільний пров.1. 

  -  По ініціативі комісії та керівництва Крижанівського  будинку культури розпочали, 
роботи по капітальному  ремонту  сцени . 

     Комісія тісно співпрацює з комунальним підприємством «НАДІЯ», 
працівниками Крижанівської сільської ради, виконавчим комітетом.  
     Результатом співпраці стала успішна участь Крижанівської сільської ради в 
районному та обласному конкурсі сільських та селищних рад з розвитку соціальної 
інфраструктури та благоустрою території. Сільська рада посіла перше місце в 
Лиманському районі та зайняла друге місце по центральній підгрупі в області. 
 Слід відзначити позитивні результати роботи  щодо профілактики та 
попередження правопорушень на території сільської ради ,завдяки  програмам: 

- встановлення вуличного відео спостереження; 
- ремонту та будівництва вуличного освітлення; 

Робота постійної депутатської комісії, спрямована на соціально – економічний 
розвиток, поліпшення  життєдіяльності людей, збереження і охорони 
навколишнього середовища та поліпшення благоустрою та інфраструктури 
території Крижанівської сільської ради. 



 

 

 

  

                                        

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сімнадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с. Крижанівка  
 

02 лютого 2017 року                                                                           № 385-VІІ 

 

            Звіт Комунального підприємства «НАДІЯ» про     
             використання бюджетних коштів за 2016 рік   
 

           Заслухавши звіт директора Комунального підприємства «НАДІЯ»» про 
використання бюджетних коштів за 2016 рік  , враховуючи те , що основною 
метою діяльності підприємства  є  покращення благоустрою теритррії села 
Крижанівка та с.Ліски, його санітарного стану, забеспечення виконання робіт 
з обслуговування та ремонту  водопроводу,відповідно до ст.17 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,Крижанівська сільська рада  
    

                                          В И Р І Ш И Л А : 

1.Звіт директора Комунального підприємства «НАДІЯ» про 
використання бюджетних коштів за 2016 рік,  взяти до відома. 

 

Голови постійної депутатської комісії  

з питань комунальної власності,  

житлово-комунального господарства, торгівлі, 
побутового обслуговування, зв’язку,транспорту, 
комунального и дорожнього будівництва.                   

Константинова С.В. 



  

           Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт Комунального підприємства «НАДІЯ» 
про використання бюджетних коштів за 2016 рік 

 

КП «НАДІЯ» Крижанівської сільської ради знаходиться за юридичною 
адресою; с.Крижанівка, вул.Ветеранів,5, Комінтернівський район, Одеської 
області. 
   КП «НАДІЯ» Крижанівської сільської ради було зареєстровано у 
державному  
реєстрі підприємства та організації України 21.04.2011р. 
Присвоєно ідентифікаційний код 37681065. 
 

Основною метою діяльності Комунального Підприємства «НАДІЯ» є 

Покращення благоустрою території села Крижанівка та села Ліски, його 

Санітарного стану, забезпечення виконання робіт з  обслуговування та 
ремонту 

водопроводу в селі Крижанівка та селі Ліски, 

 

Повідомляємо Вам наступні дані; 

 

 ПОКАЗНИК 

 
    Код 

 
2016рік 

Сума,грн.. 

Видатки - усього        х 2644912,69 

                          Поточні видатки 1000 1344198,08 

Оплата праці працівників бюджетних установ 1110  

Заробітна плата 1111   664166,26 

Нарахування на заробітну плату    1120 147193,15 



 

 

 Директор                                                С.В.Константинова 

 

 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сімнадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с. Крижанівка  
 

02 лютого 2017 року                                                                           № 386-VІІ 

 

            Звіт Комунального підприємства «СК «КРИЖАНІВСЬКИЙ» про     
             використання бюджетних коштів за 2016 рік   
 

           Заслухавши звіт директора Комунального підприємства «СК 
«КРИЖАНІВСЬКИЙ»» про використання бюджетних коштів за 2016 рік  , 
враховуючи те , що основною метою діяльності підприємства  є  діяльність 
спортивного клубу,відповідно до ст.17 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,Крижанівська сільська рада  
    

                                          В И Р І Ш И Л А : 

Придбання товарів і послуг: 
(оренда приміщення - 60000,00 ,електроєнергія- 

20556,00, оренда причала – 33743,00, спецодяг – 

24470,00, бензин – 15993,30, матеріали для 
ремонту водовода – 7899,00, ремонт освітлення – 

199708,50, прибирання снігу – 52200,00, 

Господарчі товари – 14959,86, електролампи для 
вуличного освітлення – 54349,00, вишка для 
обрізка дерев – 48960,00, 

 

   1130   532838,67 

Капітальні видатки 2410 1300714,61 

Капітальний ремонт інших об’єктів  
(капітальний ремонт дороги на кладовищі) 

2133 1300714,61 



1.Звіт директора Комунального підприємства «СК 
«КРИЖАНІВСЬКИЙ» про використання бюджетних коштів за 2016 рік,  

взяти до відома. 

 

  

           Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 

Звіт Комунального підприємства «СК «КРИЖАНІВСЬКИЙ» 
Крижанівської сільської ради  

про використання бюджетних коштів на  2016 рік 

 

КП «СК «КРИЖАНІВСЬКИЙ» Крижанівської сільської ради знаходиться за 
юридичною адресою; с.Крижанівка, вул.Ветеранів,5, Комінтернівський 
район, Одеської області. 
   КП «СК «КРИЖАНІВСЬКИЙ» Крижанівської сільської ради було 
зареєстровано у державномуреєстрі підприємства та організації України 
23.04.2013р. 
Присвоєно ідентифікаційний код 38718808. 
 

Основною метою діяльності Комунального Підприємства «СК 
«Крижанівський»Крижанівської сільської ради є діяльність спортивного 
клубу. 
 

Повідомляємо Вам наступні дані; 
Щодо використання коштів у 2016 році. 

 

 ПОКАЗНИК 

 
    Код 

 
2016рік 

Сума,грн.. 

Видатки - усього        х 262095,58 

                          Поточні видатки 1000  



 

 

В.о.Директора                                                                                          С.С.Третьяков 

 

 
 

У К Р А Ї Н А                     
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

Сімнадцятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«02» лютого 2017 року                                                                                                   №387-VIІ 
     «Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2017 рік» 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 64 Закону України  „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, пункту 3 статті 23, пункту 8 статті 51 та пункту 8 статті 78 
Бюджетного кодексу України, Крижанівська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
 1. Внести зміни до рішення  сесії Крижанівської сільської ради  № 361-VIІ від 23 

грудня 2016 року «Про затвердження бюджету Крижанівської сільської ради на 2017 рік»» 
за рахунок вільного залишку коштів на початок бюджетного року по загальному та 
спеціальному фонду бюджету.  
Всього 30871424,29  грн. в тому числі : 
-  за рахунок залишку коштів по загальному фонду – 1027000,00  грн.; 
- за рахунок залишку спеціального фонду – 2690500,00 грн.; 
- за рахунок коштів  що передаються з загального до спеціального фонду- 27153924,29  

грн.; 

Оплата праці працівників бюджетних установ 1110  

Заробітна плата 1111       67321,80 

Нарахування на заробітну плату    1120       14810,78 

Придбання товарів і послуг ( аренда) 
      Спортінвентар 

      Спортивні костюми 

      Всеукраїнське змагання по футболу 
м.Ужгород (транспортні послуги) 

   1130       120000,00 

      19980,00 

      19998,00 

      19985,00 

Капітальні видатки 2410        - 

Капітальний ремонт інших об’єктів  2133        - 



- перерозподілити кошти загального фонду за іншими напрямками у сумі 463424,00 грн.; 
- перерозподілити кошти спеціального фонду за іншими напрямками у сумі 7162340,00 

грн.; 
2. Передати кошти із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального 

фонду в сумі  27153924,29  грн. 

          3. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2017 рік у загальній сумі 30871424,29 

грн., у тому числі до обсягу видатків загального фонду бюджету у сумі 1027000,00 грн., та 
видатків спеціального фонду бюджету – 29844424,29 грн.   

5. Викласти в новій редакції наступні додатки: 
- Додаток 2 «Фінансування бюджету Крижанівської сільської ради на 2017 рік»; 

- Додаток 3 «Розподіл видатків бюджету Крижанівської сільської ради на 2017 рік»; 
- Додаток 5 «Перелік об’єктів, фінансування яких у 2017 році будуть здійснюватися 

за рахунок коштів бюджету розвитку»; 
-  Додаток 6 «Перелік програм, затверджених Крижанівською сільською радою, які 

фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету села Крижанівки у 2017 році; 
-  Додаток 9 «Кошторис витрат Програми «Милосердя в дії» Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік. 
- Додаток 10 «Кошторис витрат Програми підтримки КП «Надія» Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік» 

Додаток 11 «Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства СК 
«Крижанівський» Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» 

6. Рішення набирає чинності з 03 лютого  2017 року. 
 7. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з 
питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, медицини, 
охорони дитинства, культури, молоді та спорту (голова комісії Клюкас О.П.) 

 

Сільський голова                                                                                                       Н.Г. Крупиця 

Пояснювальна записка до  рішення  
 

Сімнадцятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

«02» лютого 2017 року                                                                                                         №387-VIІ 
 

                    «Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2017 рік» 

Пропонується внести зміни до рішення  сесії Крижанівської сільської ради  № 361-VIІ від 23 

грудня 2016 року  «Про затвердження бюджету Крижанівської сільської ради на 2017 рік»» за 
рахунок вільного залишку коштів на початок бюджетного року по загальному та спеціальному 
фонду бюджету. Всього 30871424,29 грн. в тому числі : 
- за рахунок залишку коштів по загальному фонду – 1027000,00 грн.; 
- за рахунок залишку спеціального фонду – 2690500,00 грн.; 
- за рахунок коштів  що передаються з загального до спеціального фонду- 27153924,29 грн. 
- перерозподілити кошти загального фонду за іншими напрямками 463424,00 грн; 
- перерозподілити кошти спеціального фонду за іншими напрямками 7162340,00 грн. 

Включити до довідок про зміни до річного розпису та кошторису бюджету на 2017 рік наступні 
суми :  
кфк КПК КЕКВ Сума, грн.. Напрями використання Примітка 

010116/01 0170 2210 100000 Закупівля паливно-

мастильних матеріалів, 
підтримка Лиманського 

ВПГУМП в Одеській області 

За рахунок залишку 
коштів загального 

фонду 



010116/01 0170 2240 367000 Оплата послуг з 
патрулювання території 

Крижанівської сільської ради 
та охорони приміщення 

сільської ради 

За рахунок залишку 
коштів загального 

фонду 

010116/01 0170 2240 283000 Оплата послуг з 
патрулювання території 

Крижанівської сільської ради 
та охорони приміщення 

сільської ради 

За рахунок 
перерозподілу коштів 

загального фонду 

010116/07 0170 3110 1300000 Придбання трактора і 
вантажного автомобіля 

За рахунок залишку 
коштів, що передаються 

з загального до 
спеціального фонду 

010116/07 0170 3110 200000 Закупівля сучасної 
комп’ютерної техніки, 

інформаційних  та 
комп’ютерних програм 

За рахунок залишку 
коштів, що передаються 

з загального до 
спеціального фонду 

010116/07 0170 3142 7217500 Реконструкція будівлі 
сільської ради 

За рахунок залишку 
коштів, що передаються 

з загального до 
спеціального фонду 

100103/01 6030 2610 100000 Дотація КП «Надія» на 
розробку проектної 

документації 

За рахунок 
перерозподілу коштів 

загального фонду 

100103/01 6030 2610 80000 Дотація КП «Надія» на 
обладнання сцени 

За рахунок 
перерозподілу коштів 

загального фонду 

100103/01 6030 2610 -240000 Дотація КП «Надія» на сплату 
орендної плати 

За рахунок 
перерозподілу коштів 

загального фонду 

100103/01 6030 2610 -200000 Дотація КП «Надія» на 
придбання автомобіля 

За рахунок 
перерозподілу коштів 

загального фонду 

100103/01 6030 2610 30000 Дотація КП «Надія» на ремонт 
автомобіля 

За рахунок залишку 
коштів загального 

фонду 

100103/01 6030 3210 1500000 Дотація КП «Надія» на 
будівництво стадіону 

За рахунок залишку 
коштів, що передаються 

з загального до 
спеціального фонду 

130112/01 6052 2610 -23424,00 Дотація СК «Крижанівський» За рахунок 
перерозподілу коштів 

загального фонду 



150101/07 

 

4200 2240 30000 Послуги з навчання воїнів 
АТО та інвалідів 

За рахунок залишку 
загального фонду 

150101/07 6310 3122 200000,00 Будівництво вуличного 
освітлення 

За рахунок залишку 
коштів, що передаються 

з загального до 
спеціального фонду 

150101/07 6310 3132 1300000 Капітальний ремонт 
вуличного освітлення 

За рахунок залишку 
коштів, що передаються 

з загального до 
спеціального фонду 

170703/07 6310 3122 2690500 Будівництво дитячого садка За рахунок залишку 
коштів спеціального 

фонду 

170703/07 6650 3122 3000000 Будівництво дорожнього 
покриття 

За рахунок 
перерозподілу  коштів 

спеціального фонду 

150101/07 6650 3132 -7162340 Капітальний ремонт 
дорожнього покриття 

За рахунок 
перерозподілу коштів 
спеціального фонду 

150101/07 6310 3122 2279146,29 Будівництво мереж 
водовідведення 

За рахунок залишку 
коштів, що передаються 

з загального до 
спеціального фонду 

090412/01 6310 3132 2119618 Капітальний ремонт мереж 
водопроводу 

За рахунок залишку 
коштів, що передаються 

з загального до 
спеціального фонду 

110502/01 3400 2730 250000 Матеріальна допомога воїнам 
АТО 

За рахунок залишку 
коштів загального 

фонду 

250404/07 4200 2240 424,00 Поштові послуги За рахунок 
перерозподілу коштів 

загального фонду 

250404/01 8600 3110 200000 Придбання камер 
відеоспостереження 

За рахунок залишку 

коштів, що передаються 
з загального до 

спеціального фонду 

100207/07 8600 2240 50000 Послуги з під’єднання та 
обслуговування камер 
відеоспостереження 

За рахунок залишку 
коштів загального 

фонду 

100207/07 6090 3122 4162340 Проведення 
берегоукріплювальних робіт 

За рахунок 
перерозподілу коштів 
спеціального фонду 

010116/01 6090 3122 10837660,00 Проведення 
берегоукріплювальних робіт 

За рахунок залишку 
коштів, що передаються 

із загального до 
спеціального фонду 

110204/01 4090 3110 200000 Придбання кондиціонерів в 
СБК 

За рахунок залишку 
коштів загального 

фонду 

   30871424,29   

1. Закупівля паливно-мастильних матеріалів, підтримка Лиманського ВПГУМП України в 
Одеській області 100000 грн. 



2. Оплата патрулювання території Крижанівської сільської ради та охорони приміщення 
сільської ради 650000 грн. 

3. Придбання вантажного автомобіля 600000грн., придбання трактора 700000грн. 
4. Закупівля сучасної комп’ютерної техніки, інформаційних та комп’ютерних  програм 

200000грн. 
5. Реконструкція будівлі сільської ради 7217500, з них:  
- 197500 грн. - розробка проектно-кошторисної документації;  
- 20000 грн. – оплата експертизи проектно кошторисної документації; 
- 7000000 грн. – роботи з реконструкції будівлі сільської ради; 
6. КП «Надія»  
- Дотація на розробку проектної документації 100000 грн.; 
- Дотація на обладнання сцени 80000 грн.; 
- Дотація на ремонт автомобіля 30000 грн.; 
- Дотація на сплату орендної плати -240000 грн. (знято з запланованих на 2017р.) 
- Дотація на придбання автомобіля -200000 грн. (знято з запланованих на 2017р.) 
- Дотація на будівництво стадіону 1500000 грн.  

7.  Дотація СК «Крижанівський» -23424,00 (знято з запланованих на 2017р.) 
8. Оплата навчання воїнів АТО та інвалідів 30000,00 грн. 
9. Вуличне освітлення: 
Будівництво – 200000 грн. 
Капітальний ремонт – 1300000 грн. 
10. Будівництво дитячого садка 7000000 грн. (4309500 грн. – закладено планом на 2017 рік, 

2690500 грн. – залишок спеціального фонду) 
11. Дорожнє покриття: 6306165 грн. 

Будівництво – 3000000 грн.; (перерозподіл із закладених на 2017 рік коштів на капітальний 
ремонт доріг) 

Капітальний ремонт дорожнього покриття 3306165,00 грн. (10468500 грн. закладено планом) 

12. Будівництво мереж водовідведення 2279146,29 грн. 
13. Капітальний ремонт водопроводу – 2119618 грн. 
14. Матеріальна допомога воїнам АТО 250000 грн. 
15. Поштові послуги до програми підтримки Крижанівської школи 424 грн. 
16. Камери відеоспостереження: 
Придбання камер відеоспостереження 200000 грн. 
Послуги з обслуговування та під’єднання до портів 50000 грн. 

17. Берегоукріплювальні роботи 15000000 грн. (4162340 грн. – перерозподіл із запланованих 
коштів на 2017 рік по капітальному ремонту доріг; 10837660,0 грн. – кошти що передаються із 
залишку загального фонду до залишку спеціального фонду) 

18. Придбання кондиціонерів в сільський будинок культури 200000 грн. 
19. Додатки № 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 до рішення «Про затвердження бюджету Крижанівської 

сільської ради на 2017 рік»  викласти в новій редакції. 
 

 

Заступник голови з економічних 

 питань-головний бухгалтер                                                                                                    М.В. Дудник 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сімнадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с. Крижанівка  
 

02 лютого 2017 року                                                                           № 388-VІІ 

 

 

Про затвердження Кошторисів витрат бюджетних Програм  
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 
2017 рік  

 

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

                                            В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва 
дорожнього покриття (доріг)  на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2017 рік  (додаток №1). 

2. Затвердити Кошторис витрат Програми будівництва мереж 
водопроводу  на території Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2017 рік  (додаток №2). 

3. Затвердити Кошторис витрат Програми інформаційного та 
матеріально-технічного забезпечення виконавчих органів Крижанівської 
сільської ради на 2017 рік  (додаток №3). 

4. Затвердити Кошторис витрат Програми будівництва мереж 
водовідведення  на території Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області на 2017 рік та затвердити  його в новій редакції 
(додаток №4). 

5. Затвердити Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва 
вуличного освітлення  на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2017 рік та затвердити  його в новій 
редакції (додаток №5). 



6. Затвердити Кошторис витрат Програми «Милосердя в дії» 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 
рік (додаток №6). 

7.  Затвердити Кошторис витрат Програми підтримки дітей та молоді в 
с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на 2017 рік (додаток №7). 

8. Затвердити Кошторис витрат Програми підтримки Комунального 
підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на 2017 рік (додаток №8). 

9. Затвердити Кошторис витрат Програми встановлення дорожніх знаків 
та інших засобів регулювання дорожнього руху  на території Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік (додаток 
№9). 

10. Затвердити Кошторис витрат Програми захисту узбережжя території 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2017 рік. (додаток №10). 
11. Затвердити Кошторис витрат Програми підтримки комунального 

підприємства «Спортивний клуб «Крижанівський» Крижанівської сільської 
ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік (додаток №11). 

12. Затвердити Кошторис витрат Програми будівництва дитячого садку 
на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району 
Одеської області (додаток №12). 

13. Затвердити Кошторис витрат Програми встановлення вуличного 
відео спостереження на території Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області на 2017 рік (додаток №13). 

14. Затвердити Кошторис витрат Програми охорони громадського 
порядку в будівлі Крижанівської сільської ради та масових заходів на 
території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області на 2017 рік (додаток №14). 

15. Затвердити Кошторис витрат Програми фінансування заходів з 
відчуження (продажу) земельних ділянок, які перебувають в комунальній 
власності територіальної громади на території  села Крижанівка та села Ліски 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 
рік (додаток №15). 

16. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну 
комісію Крижанівської сільської ради з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку, медицини, соціального 
захисту і охорони дитинства, культури, молоді та спорту (Клюкас О.П.). 

 

 

 

 

 Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток № 1 

до рішення XVII сесії Крижанівської  
сільської ради VII скликання   

                                                                                                 № 388-УІІ від  02.02.2017 року 

 

Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва дорожнього 
покриття (доріг) 

на території Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2017 рік 

 

Назва заходу виконання Програми 

Суми 
витрат на 
виконання 
заходів 
Програми  

Загальна 
сума витрат 
Програми 

розробка 
(виготовлення, 
оновлення)  
проектно-

кошторисної 
документації; 

оплата 
експертизи 
проектно-

кошторисної 
документації; 

оплата 
авторського 
нагляду за 

капітальний ремонт 
асфальтно-бетонного 
покриття вулиць (назва та 
черговість вулиць 
визначається сільською 
радою):  

Лесі Українки с. Ліски від 
буд. № 1 до буд. №12 с. 
Ліски 

Гонтаренко с. Крижанівка  

 

 

 

1 

806 165,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 740 165,00 

грн. Ветеранів с. Крижанівка  1 500 000, 

00 



виконанням 
робіт; 

оплата 
технічного 
нагляду за 
виконанням 
робіт; 

оплата служби 
замовника 
(дирекції 
будівництва) 

Миколаївська від вул. 
Гонтаренко до вул. 
Ярошевської с. Крижанівка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництво асфальтно-

бетонного покриття вулиць 
(назва та черговість вулиць 
визначається сільською 
радою): 

Паустовського від вул. 
Марсельська до вул. 
Заболотного (ліворуч) с. 
Ліски  

Паустовського від вул. 
Марсельська до вул. 
Заболотного (праворуч) с. 
Ліски 

Марсельська від вул. 
Степова до вул. Бочарова  с. 
Ліски 

Марсельська від вул. Т. 
Шевченко до вул. 
Новоселів с. Ліски 

Ліненка від вул.. 
марсельська до вул.. 
Заболотного с. Ліски 

Бочарова від автодороги  
Одеса-Южний до вул. 
Заболотного (ліворуч) с. 
Ліски  

Лугова від вул.. 
марсельська до вул.. 
Заболотного с. Ліски 

 

 

 

3 000 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одеська від вул.. 
Марсельська до вул.. 
Заболотного с. Ліски 

Будівельна від вул.. 
Марсельська до вул.. 
Заболотного с. Ліски 

Бочарова від вул.. 
Заболотного до  вул.. 
Вишнева с. Ліски  

будівництво 
(реконструкція) пішохідних 
доріжок: (назва та 
черговість вулиць 
визначається сільською 
радою) 

вздовж вул. Ярошевської 
с. Крижанівка  

капітальний ремонт 
пішохідних доріжок (назва 
та черговість 
визначається виконавчими 
органами ради)  

поточний ремонт асфальтно-бетонного 
покриття вулиць та пішохідних доріжок: * 
(назва та черговість вулиць визначається 
виконавчими органами ради)   

1 

434 000.00 

грн. 

 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток № 2 

до рішення XVII сесії Крижанівської  
сільської ради VII скликання  

                                                                                                                №388-УІІ від 02.02.17 

Кошторис витрат Програми будівництва мереж водопроводу  на 
території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 
2017 рік 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

Капітальний 
ремонт 
водопроводу  

- розробка 
(виготовлення, 
оновлення)  
проектно-

кошторисної 
документації; 

- оплата 
експертизи 
проектно-

вул.. 
Атаманюка,с. 
Крижанівка по 
вул. Ветеранів в с. 
Крижанівка 

 

2017 2 119 618.00 

грн. 



кошторисної 
документації; 

- погодження 
проектно-

кошторисної 
документації; 

- виконання робіт 
з капітального 
ремонту 

 

 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Додаток № 3 

до рішення XVII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №388-УІІ від 02.02.17 

 

Кошторис витрат Програми інформаційного та матеріально-технічного 
забезпечення  

виконавчих органів Крижанівської сільської ради на 2017 рік 

№ Назва заходу виконання 
Програми 

Терм
ін 
вико
нанн
я 

Сума в 
гривнях  

Всьог
о 



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

2017 200 000, 

00 грн. 

1 520 

000, 

00 грн. 

2 оплата консультацій з 
питань діяльності 
виконавчих органів ради 

2017 20 000, 

00 грн. 

3 придбання (купівля)  
меблів 

2017 0 грн. 

4 придбання (купівля)  
автомобілю 
(пасажирського - 
вантажного) 

2017 600 000,

00 грн. 

5 придбання (купівля)  
трактору 

2017 700 000, 

00 грн.  

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток № 4 



до рішення ХVII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №388-УІІ від 02.02.17 

 

Кошторис витрат Програми будівництва мереж водовідведення  на 
території  

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 
2017рік 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума 
витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

Всього 
витрат 
Програми 

- розробка (виготовлення, 
оновлення)  проектно-кошторисної 
документації 

2017 479 146,29 

грн. 
2 279 146, 

29 грн. 

- оплата погодження та експертизи 
проектно-кошторисної документації 

2017 100 000,00 

грн. 

Будівництво мереж водовідведення: 

вулиці Сонячна, Миколаївська, 
Бескоровайного, Осипова, пров. 
Шкільний в с. Крижанівка 

2017 1 700 000, 

00 грн. 

 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток № 5 

до рішення ХVII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №388-УІІ від 02.02.17 

 

 

Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва вуличного 
освітлення  на території Крижанівської сільської ради Лиманського 

району  Одеської області на 2017 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; 

Капітальний ремонт 
(реконструкція) мереж 

вуличного освітлення: 

пров. Зоряний, с. 
Ліски; 

вул. Приморська, с. 
Крижанівка 

вул.  Гонтаренко, с. 
Крижанівка 

вул.  Ярошевської, с. 
Крижанівка  

вул. Приморська від 
вул.. Набережна до 
вул.. Ветеранів, с. 
Крижанівка   

 

 

2017 

 

 

1 500 000,00 

грн. 



- 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 

 

 

Будівництво мереж 
вуличного освітлення: 

вул. Паустовського від 
автодороги Одеса-

Южний, до вул. 
Заболотного (ліворуч)  
с. Ліски  

вул. Бочарова від 
автодороги  Одеса-

Южний до вул. 
Заболотного с. Ліски 

2017 

 

 

            Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 
 

Додаток № 6 

до рішення ХVII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №388-УІІ від 02.02.17 

 

 

Кошторис витрат до Програми «Милосердя в дії» Крижанівської 
сільської ради 

Лиманського району Одеської області на 2017 рік 

 

Назва заходів виконання Програми 

Термін 
виконання 

Сума в 
грн.. для 
реалізації 
заходів 

Всього грн.. 



1) Надання адресної матеріальної 
грошової допомоги до святкових дат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - учасникам антитерористичної операції 
(АТО) та учасникам бойових дій в 
Луганській та Донецькій області, бойових 
дій в Афганістані та інших країнах до дня 
Збройних сил України 

2 000 

воїнам інтернаціоналістам до дня 
Збройних сил України 

1 000 

- 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 

500 

- жителям села Крижанівка та села Ліски 
по досягненню 80, 85 років 

1 000 

- жителям села Крижанівка та села Ліски 
по досягненню 90, 91, 92, 93, 94, 95 та 
більше років 

2 000 

- інвалідам війни, учасникам бойових дій, 
вдовам, ветеранам та учасникам війни 
(Другої світової) до Нового року 

1 000 

- інвалідам війни, учасникам бойових дій, 
вдовам, ветеранам та учасникам війни 
(Другої світової) до Дня пам’яті та 
примирення 8 травня 

2 000 

- 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 

1 000 

- інвалідам з дитинства 1 000 

- сім’ям при народжені дитини 2 000 



- працівникам соціальної сфери: освіти, 
охорони здоров’я, культури (бібліотеки), а 
також пенсіонерів з числа цих осіб - до 
професійних свят 

 

2017 рік 

1 000  

1 550 000,00 

грн. 

- працівникам Крижанівського відділення 
пошти - до дня професійного свята. 

1 000 

2) Надання адресної матеріальної 
грошової допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Крижанівської 
сільської ради. 

 

3) Надання адресної матеріальної 
грошової допомоги багатодітним сім’ям, 
які виховують трьох і більше дітей (у віці 
до 18 років). 

4) Надання адресної матеріальної 
грошової допомоги учасникам 
антитерористичної операції (АТО) та 
учасникам бойових дій в Луганській та 
Донецькій області. 

5) 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). 

6) Надання матеріальної грошової 
допомоги громадянам України та 
інвалідам, які переміщуються з тимчасово 
окупованої території та районів 
проведення антитерористичної операції 
(АТО) в Луганській та Донецькій області. 



7) Надання адресної матеріальної 
грошової допомоги для проведення 
поховання невстановлених осіб, самотніх 
та малозабезпечених громадян. 

8) Надання адресної матеріальної 
грошової допомоги працівникам 
соціальної сфери: освіти, охорони 
здоров’я, культури (бібліотеки), а також 
пенсіонерів з числа цих осіб - у зв’язку з 
важким матеріальним становищем, чи 
хворобою. 

9)  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). 

10) Фінансування передплати періодичних 
видань для населення. 

20 000 

Поштові послуги 34 000 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток № 7 

до рішення ХVII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №388-УІІ від 02.02.17 

 

 

Кошторис витрат Програми підтримки дітей та молоді в с. Крижанівка 
та с. Ліски  

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 
2017 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. 

2017 25 000.00 

грн. 
285 000,00 

грн. 

Організація тематичних виставок, 
культурно-мистецьких, інформаційно-

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

2017 50 000.00 

грн. 

Фінансування оздоровлення дітей та молоді 
села Крижанівка та села Ліски, а також дітей 
осіб, визнаних учасниками бойових дій 
відповідно до п.19 частини першої ст. 6 ЗУ 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту, дітей, один із батьків 
яких загинув(пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичних операцій, 
бойових дій чи збройних конфліктів або 
помер внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних в районі проведення 
антитерористичних операцій, бойових дій чи 
збройних конфліктів, а також внаслідок 
захворювання, одержаного в період участі в 
антитерористичній операції. Діти, один із  
батьків яких загинув під час масових акцій 
громадського протесту, діти, зареєстровані 
як внутрішньо переміщені особи. 

2017 150 000.00 

грн. 

Оплата подарунків для дітей на Новорічні та 
Різдвяні свята 

2017 60 000.00 

грн. 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Додаток № 8 

до рішення ХVII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №388-УІІ від 02.02.17 

 

 

Кошторис витрат «Програми підтримки Комунального підприємства 
«Надія»  

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 
2017 рік» 



Назва заходу виконання 
Програми 

Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

Всього 

Дотація КП «Надія» на 
заробітну плату.  

 

2017р. 1 252 208,00 грн. 3 936  667,00 

грн. 

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

2017р. 65 100,00  грн. 

Дотація на придбання 
паливно-мастильних 
матеріалів 

2017р. 26 239,00 грн. 

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

2017р. 50 000,00 грн. 

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

2017р. 560 000,00 грн. 

Поточний ремонт та 
обслуговування 
відеоспостереження 

2017 р 30 000,00 грн. 

Дотація  КП «Надія» на 
потреби на виконані роботи 
по очищенню автомобільних 
та пішохідних доріг від снігу 
та посипання піском на 2017 
рік 

.2017р. 79 920,00 грн. 



Дотація на оренду 
приміщення 

2017 р. 84 000,00грн. 

Дотація на оплату 
комунальних послуг 
(енергопостачання) 

2017 р. 30 000,00 грн. 

Дотація КП "Надія" на 
розробку проектної 
документації 

2017 р. 100 000,00грн. 

Дотація КП «Надія» на сплату 
орендної плати та земельного 
податку за земельні ділянки 

2017р. 49 200,00 грн. 

Дотація КП "Надія" на 
будівництво стадіону 

2017р. 1 500 000, 00 грн. 

Дотація КП "Надія" на ремонт 
автомобілів 

2017р. 30 000,00 грн. 

Дотація КП "Надія" на 
придбання матеріалів та 
ремонт сцени Будинку 
культури 

2017р. 80 000, 00 грн. 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток № 9 

до рішення ХVII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №388-УІІ від 02.02.17 

 

 

 

Кошторис витрат Програми встановлення дорожніх знаків та інших 
засобів регулювання дорожнього руху  на території  

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 
2017 рік 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

- придбання дорожніх знаків та інших 
засобів регулювання дорожнього руху;- 
оплата послуг з монтажу, дорожніх 
знаків та інших засобів регулювання 
дорожнього руху. 

2017 20 000 грн. 

 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток № 10 

до рішення ХVII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №388-УІІ від 02.02.17 

 

 

 

Кошторис витрат Програми захисту узбережжя території Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2017 рік. 
Назва заходу виконання Програми Термін 

виконання 
заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

Будівництво берегоукріплювальних 
робіт вздовж узбережжя Чорного моря в 
районі вулиці Приморська в с. 
Крижанівка Лиманського району 
Одеської області 

2017 15 000 000, 00 

грн.  



 

 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток № 11 

до рішення ХVII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №388-УІІ від 02.02.17 

 

 

 

Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства 
«Спортивний клуб «Крижанівський» Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області на 2017 рік 

Назва заходу виконання 
Програми 

Термін 
виконання 

Сума витрат 
виконання 

Всього 



заходів 
Програми 

заходів 
Програми  

Дотація КП «СК 
«Крижанівський» КСР на 
заробітну плату.   

 

2017 

 

117 120, 00 

грн. 
357 120, 00 

грн. 

Дотація КП «СК 
«Крижанівський» КСР на 
фінансування спортивних 
заходів, придбання спортивного 
інвентарю, спортивної форми, 
матеріалів. 

10 000, 00 

грн. 

Дотація КП «СК 
«Крижанівський» КСР на 
оплату транспортних послуг. 

 

50 000, 00 

грн. 

Дотація КП «СК 
«Крижанівський» КСР на 
оплату оренди поля СК «Дербі» 

180 000,00 

грн. 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Додаток № 12 

до рішення ХVII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №388-УІІ від 02.02.17 

 

 

Кошторис витрат Програми будівництва дитячого садку 

на території Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на 2017рік 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

- розробка (виготовлення, прив’язка , 
оновлення)  проектно-кошторисної 
документації; 

- оплата експертизи проектно-

кошторисної документації; 

- будівництво стадіону  

2017 7 000 000. 00 

грн. 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток № 13 

до рішення ХVII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №388-УІІ від 02.02.17 

 

 

 

  

Кошторис витрат Програми встановлення вуличного відео 
спостереження на території  

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 
2017 рік 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

- придбання обладнання та матеріалів 
відео спостереження; 

- оплата послуг з монтажу, 
налагодження обладнання та матеріалів 
відео спостереження. 

2017 250 000 грн. 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток № 14 

до рішення ХVII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №388-УІІ від 02.02.17 

 

 

 

Кошторис витрат Програми охорони громадського порядку в будівлі 
Крижанівської сільської ради та масових заходів на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 
2017 рік 

№ Назва заходів виконання програми  Термін 
виконання 

Сума в 
гривнях на 
виконання   

1 Фінансування охорони публічної безпеки, 

порядку, масових заходів та патрулювання 

території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області. 

Фінансування охорони будівлі сільської 
ради. 

 

 

2017 рік 650 000 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток № 15 

до рішення ХVII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №388-УІІ від 02.02.17 

 

Кошторис витрат 

Програми фінансування заходів з відчуження (продажу) земельних 
ділянок, які перебувають в комунальній власності територіальної 

громади на території  села Крижанівка та села Ліски Крижанівської 
сільської ради Комінтернівського району Одеської області на  2017 рік 

№ Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 

Сума в гривнях  

1 Виготовлення експертно-грошової 
оцінки земельних ділянок. 

Виготовлення іншої документації та 
виконання інших заходів, необхідних 
для реалізації цієї Програми. 

2017 рік 5000  



 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сімнадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с. Крижанівка  
 

02 лютого 2017 року                                                                           № 389-VІІ 

 

 

Про затвердження Програми матеріальної допомоги  
пораненим воїнам учасникам антитерористичної операції та членам їх 
сімей на 2017 рік 

 

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

  

                                В И Р І Ш И Л А:  

  

1. Затвердити Програму матеріальної допомоги пораненим воїнам 
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей на 2017 рік (додаток 
№1).  

2. Затвердити Кошторис витрат Програми  матеріальної допомоги 
пораненим воїнам учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей 
на 2017 рік (додаток №2).  

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію 
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 
медицини, соціального захисту і охорони дитинства, культури, молоді та 
спорту. 



 

 

 Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 
 

Додаток № 1 

до рішення ХVІІ сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №389-УІІ від 02.02.17 

Програма 

матеріальної допомоги пораненим воїнам учасникам антитерористичної 
операції та членам їх сімей 

Мета Програми 

Налагодити взаємодію між Крижанівською сільською радою та 
громадськими організаціями та волонтерами для ефективної допомоги 
пораненим воїнам учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей 

Основним завданням Програми є: 
Надання допомоги в лікуванні та реабілітації поранених воїнів учасників 
антитерористичної операції.  

Виконавці Програми 

Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий 
комітет Крижанівської сільської ради. 

Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, 
а також інших джерел – коштів інвесторів. 
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису 
витрат, який є додатком до цієї Програми. 

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми 

Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:  
1) Надання адресної матеріальної грошової допомоги пораненим воїнам 
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей. 
2) Фінансування заходів для лікування та реабілітації поранених воїнів 
учасників антитерористичної операції. 

Очікувані результати Програми 

Виконання Програми допоможе в одужанні та реабілітації поранених воїнів 
учасників антитерористичної операції. 

 

 

 

               Секретар                                                  Л.Л.Бондаренко 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток № 2 

до рішення ХVІІ сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №389-УІІ від 02.02.17 

 

 

 

Кошторис Програми матеріальної допомоги 

пораненим воїнам учасникам антитерористичної операції та членам їх 
сімей 

 

 

Назва заходів виконання Програми 

Термін 
виконання 

Сума в 
грн.. для 
реалізації 
заходів 

Надання адресної матеріальної грошової 
допомоги пораненим воїнам учасникам 
антитерористичної операції та членам їх сімей. 

Фінансування заходів для реабілітації поранених 
воїнів учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей 

Оплата поштових послуг 

 

2017 250 000. 00 

грн. 

 

                Секретар                                                  Л.Л.Бондаренко 

 

 

 
 



У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сімнадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с. Крижанівка  
 

02 лютого 2017 року                                                                           № 390-VІІ 

 

 

Про затвердження Програми допомоги на навчання учасникам 
антитерористичної операції та інвалідам з дитинства на 2017 рік 

 

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

   

                                       В И Р І Ш И Л А:  

1. Затвердити Програму допомоги на навчання учасникам 
антитерористичної операції та інвалідам з дитинства на 2017 рік (додаток №1).  

2. Затвердити Кошторис витрат Програми допомоги на навчання 
учасникам антитерористичної операції та інвалідам з дитинства на 2017 рік 
(додаток №2).  

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію 
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 
медицини, соціального захисту і охорони дитинства, культури, молоді та 
спорту (Клюкас О.П.). 

 

 

 Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток № 1 

до рішення ХVІІ сесії Крижанівської сільської ради 

 VII скликання №390-УІІ від 06.02.17  

 

 



 

Програма 

Програма допомоги  
на навчання учасникам антитерористичної операції та інвалідам з 

дитинства на 2017 рік 

Мета Програми 

Налагодити взаємодію між Крижанівською сільською радою та 
громадськими організаціями та волонтерами для ефективної допомоги 
учасникам антитерористичної операції та інвалідам з дитинства 

Основним завданням Програми є: 
Надання допомоги на навчання учасникам антитерористичної операції та 
інвалідам з дитинства.  

Виконавці Програми 

Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий 
комітет Крижанівської сільської ради. 

Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, 
а також інших джерел – коштів інвесторів. 
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису 
витрат, який є додатком до цієї Програми. 

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми 

Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:  
Фінансування навчання учасників антитерористичної операції та інвалідам з 
дитинства. 

Очікувані результати Програми 

Виконання Програми допоможе вирішити питання набуття освіти та 
працевлаштування учасниками антитерористичної операції та інвалідам з 
дитинства. 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток № 2 

до рішення ХVІІ сесії Крижанівської сільської ради 

 VII скликання №390-УІІ від 06.02.17  



 

 

 

Кошторис Програми допомоги  
на навчання учасникам антитерористичної операції та інвалідам з 

дитинства на 2017 рік 

 

Назва заходів виконання Програми 

Термін 
виконання 

Сума в 
грн.. для 
реалізації 
заходів 

Фінансування навчання учасників 
антитерористичної операції та інвалідам з 
дитинства. 

 

2017 30 000. 00 

грн. 

 

 

    Секретар                                                                          Л.Л.Бондаренко 

 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сімнадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с. Крижанівка  
 

02 лютого 2017 року                                                                           № 391-VІІ 

 

 

Про затвердження Програми підтримки  
НВК Крижанівська  ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей на 2017 рік 

 

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
Крижанівська сільська рада   
                                                         В И Р І Ш И Л А:  



 

1. Затвердити Програму підтримки НВК Крижанівська  ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей на 
2017 рік (додаток №1). 
2. Затвердити Кошторис витрат Програми  підтримки НВК Крижанівська  
ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей на 2017 рік (додаток №2). 
 3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію 
Крижанівської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони 
дитинства, культури, молоді та спорту (Клюкас О.П.).  

 

 

 

      Сільський голова                                                    Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток № 1 

до рішення ХVІІ сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №391-УІІ від 02.02.17 

                                                                                  «Про затвердження Програми підтримки 

                                                                                           НВК Крижанівська  ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей на 2017рік» 

 

 

 

Програма 

підтримки НВК Крижанівська  ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей на 2017 рік 

Мета Програми 

Надання матеріальної допомоги для придбання обладнання та інвентарю для 
НВК Крижанівська  ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей, а також заохочення працівників 
школи до досягнення успіхів в роботі з дітьми. 

Основними завданнями Програми є: 
закупівля обладнання та інвентарю 

виплата винагород вчителям за видатні досягнення в роботі. 
Виконавці Програми 

Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий 
комітет Крижанівської сільської ради.  



Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, 
а також інших джерел – коштів інвесторів тощо. 
Фінансування Програми з місцевого бюджету здійснюється відповідно до 
кошторису витрат, який є додатком до цієї Програми. 
Фінансування Програми може здійснюватися за рахунок авансових внесків 
землекористувачів. 

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми 

Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є: 
закупівля обладнання та інвентарю 

виплата винагород вчителям школи за видатні досягнення в роботі. 
Очікувані результати Програми 

Виконання Програми надасть: 
Допоможе вирішити питання матеріально-технічного забезпечення НВК 
Крижанівська  ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей та створить стимули для видатних 
досягнень в роботі вчителів. 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток № 1 

до рішення ХVІІ сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №391-УІІ від 02.02.17 

                                                                                  «Про затвердження Програми підтримки 

                                                                                           НВК Крижанівська  ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей на 2017рік» 

 

 

Кошторис витрат 

Програми підтримки НВК Крижанівська  ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей на 2017 

рік. 
№ Назва заходу виконання Програми Термін 

виконання 

Сума в гривнях  

1 виплата винагород вчителям за 
видатні досягнення в роботі. 

2017 22 000 грн. 



Оплата поштових послуг 

 

 

 

Секретар                                                            Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сімнадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с. Крижанівка  
 

02 лютого 2017 року                                                                           № 392-VІІ 

 

 

 

Про затвердження Програми реконструкції будівлі 
Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області на 2017 рік 

 

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

                                           В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Програму реконструкції будівлі  Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2017 рік (додаток №1). 
2. Затвердити Кошторис витрат Програми  реконструкції будівлі 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 
рік (додаток №2). 
 3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію 
Крижанівської сільської ради з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.). 



 

 

 

 Сільський голова  Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток № 1 

до рішення ХVІІ сесії Крижанівської сільської ради 

 VII скликання №392-УІІ від 02.02.17 

 «Про затвердження Програми реконструкції будівлі Крижанівської  
сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2017 рік» 

Програма 

реконструкції будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області на 2017 рік 

Мета Програми: 
Головною метою Програми є реконструкція будівлі Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області, за адресою с. 
Крижанівка, вул.. Ветеранів,5 - для вирішення питань розміщення додаткових 
служб, підрозділів тощо: центру адміністративних послуг, реєстраційної 
служби, паспортного столу тощо. 

Основними завданнями Програми є: 
Проведення вишукувальних, проектно-кошторисних та будівельних 

робіт. 
Виконавці Програми: 
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи 

Крижанівської сільської ради. 
Фінансування Програми: 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також інших джерел – коштів інвесторів. Фінансування з місцевого 
бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат, який є додатком до 
цієї Програми. 

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми: 
Основними організаційними напрямками та заходами виконання 

Програми є:  
- розробка проектно-кошторисної документації; 
- оплата експертизи проектно-кошторисної документації; 
-  роботи з будівництва (реконструкції) будівлі сільської ради. 
 Очікувані результати Програми: 



Виконання Програми забезпечить створення умов для збільшення обсягу 
надання адміністративних послуг жителям територіальної громади 
Крижанівської сільської ради. 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток № 2 

до рішення ХVІІ сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №392-УІІ від 02.02.17 

 «Про затвердження Програми реконструкції будівлі 
 Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області на 2017 рік» 

Кошторис витрат 

Програми реконструкції будівлі Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2017рік 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума 
витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

 

- розробка проектно-кошторисної 
документації 
 

2017 197 500, 

00 грн. 
7 217 500, 

00 грн. 

- оплата експертизи проектно-

кошторисної документації 
2017 20 000 

грн. 
-  роботи з будівництва 
(реконструкції) будівлі сільської ради 

2017 7 000 00, 

00 грн. 
 

Секретар                                                        Л.Л.Бондаренко 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А  



 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сімнадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с. Крижанівка  
 

02 лютого 2017 року                                                                           № 393-VІІ 

 

 

Про затвердження переліку  об’єктів та видів суспільно  
корисних робіт для порушників та засуджених, на яких  
судом накладено адміністративне стягнення та кримінальне  
покарання у вигляді громадських робіт 

 

Розглянувши запити Кримінально-виконавчої інспекції 
Комінтернівського району Одеської області № 21 від 22.12.2016, відповідно 
до ч. 1, 5 ст. 36 Кримінально-виконавчий кодексу України, ст.30-1 ст. 321-1, 

ст. 321-3  Кодексу про адміністративні правопорушення, керуючись ст.. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська 
сільська рада  

   

                                            В И Р І Ш И ЛА: 

1. Затвердити перелік об’єктів та види суспільно корисних робіт для 
порушників та засуджених, на яких судом накладено адміністративне 
стягнення та кримінальне покарання у вигляді громадських робіт (додається).  

2. Доручити КП «Надія» організацію виконання суспільно корисних 
робіт порушниками та засудженими, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення та кримінальне покарання у вигляді громадських 
робіт. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської 
діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів 

(Спельник С.В.). 
 

 

 Сільський голова  Н.Г.Крупиця 
 

 

 

 

            
 

 

                                                                     Додаток № 1 

                                                           до рішення ХVІІ сесії Крижанівської сільської ради  



                                                     VII скликання №392-УІІ від 02.02.2017 року  
 

 

 

Перелік об’єктів та види суспільно корисних робіт 

для порушників та засуджених, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення та кримінальне покарання у вигляді громадських робіт. 
 

№ Назва об’єкту 

 

Види суспільно корисних робіт 

1. Територія Крижанівської 
сільської ради 

Прибирання території, благоустрій 
території  

 

 

 

 

 

                    Секретар ради Л.Л.Бондаренко 

 

 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сімнадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с. Крижанівка  
 

06 лютого 2017 року                                                                           № 394-VІІ 

 

Про затвердження плану підготовки  
регуляторних актів на 2017 рік 

 

Відповідно до ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», керуючись п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська 
рада  



                                   

                                              В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
Крижанівської сільської ради  на 2017 рік (додається). 

2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
Крижанівської сільської ради  на 2017 рік оприлюднити на офіційному сайті 
Крижанівської сільської ради в мережі Інтернет. 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської 
діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту 
інтересів(Спельник С.В.). 

 

 

 

 

 Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток № 1 

до рішення ХVІІ сесії Крижанівської сільської ради 

 VII скликання №394-УІІ від 06.02.17  

 

План підготовки регуляторних актів на 2017 рік 

№ Вид 
проекту 
регуляторно
го акту 

Назва проекту 
регуляторног
о акта 

Ціль 

прийняття 

Строк 
підготов
ки 

Відповідальн
і за 
розроблення 
регуляторног
о акта 

1 Рішення 

Крижанівсь
кої 
сільської 
ради   

Про 
встановлення 
місцевих 
податків та 
зборів на 
2017 рік 

Зміцнення 
матеріальної і 
фінансової бази 
місцевого 
самоврядування та  
поповнення 
доходної частини 
місцевого бюджету 

І-ІІІ 
квартал 
2017 

Мельник 
О.М. 
заступник 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 



2 Рішення 
виконавчог
о комітету 

Крижанівсь
кої 
сільської 
ради   

Про 
прийняття 
Порядку 
переведення 
нежитлових 
приміщень у 
житлові (та 
житлових - у 
нежитлові) 

Вирішення питань 
переведення 
нежитлових 
приміщень у 

житлові 

І-ІІІ 
квартал 
2017 

Мельник 
О.М. 
заступник 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сімнадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с. Крижанівка  

 

06 лютого 2017 року                                                                           № 395-VІІ 

 

 

Про внесення змін в рішення п’ятдесят п’ятої сесії 



Крижанівської сільської ради № 999-VI від 17.10.2014 року 

«Про встановлення нормативів для одиниці створеної потужності» 

 

 

З метою належного виконання абзацу другого ч. 5 ст. 40 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи наказ Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 24.10.2016 р. № 283 «Про показники опосередкованої вартості 
спорудження житла за регіонами України», керуючись ст. 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада 
Лиманського району Одеської області   

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Пункт 1.1 рішення п’ятдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради № 
999-VI від 17.10.2014 року «Про встановлення нормативів для одиниці 
створеної потужності» викласти в новій редакції: 

«1.1. Встановити норматив показника опосередкованої вартості для 
одиниці створеної потужності при споруджені об’єктів житлового будівництва 
в розмірі 8 566 грн. за 1м2 загальної площі квартир будинку». 

2. Пункт 1.2 рішення п’ятдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради № 
999-VI від 17.10.2014 року «Про встановлення нормативів для одиниці 
створеної потужності» викласти в новій редакції: 

 «1.2 Встановити норматив показника опосередкованої вартості для 
одиниці створеної потужності при споруджені об’єктів нежитлових будівель та 
споруд в розмірі 15 745 грн. за 1 м2 загальної площі будівель та споруд».  

3. Контроль та виконання даного рішення покласти на комісію з постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку, медицини, соціального захисту і охорони дитинства, культури, 
молоді та спорту(Клюкас О.П.). 



 

 

 

 Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сімнадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с. Крижанівка  
 

02 лютого 2017 року                                                                           № 382-VІІ 

 

 

       Звіт сільського голови Крижанівської сільської ради та голови            
                                   виконкому  за 2016 рік 

 

  Відповідно до п.6 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» заслухавши та обговоривши звіт сільського голови Крижанівської 
сільської ради та голови виконкому Крупиці Н.Г.  про свою діяльність за 
період 2016 року сільська  рада відзначає, що у звітному періоді керівництво 
сільської  ради, її виконавчий апарат, депутатський корпус були учасниками 
всіх подій, які відбувалися за цей період в житті сільської ради  стосовно 
соціально-економічного розвитку села, розвитку культури, освіти, медицини, 
соціального захисту незахищених верств населення, розвитку фізичної 
культури і спорту. 



Виконуючи повноваження, сільська рада, як орган місцевого 
самоврядування, наполегливо вирішувала питання місцевого значення у 
межах Конституції та законів України, на підставі вищезазначеного, 
Крижанівська сільська рада  

 В И Р І Ш И Л А 
 

1.Звіт сільського голови Крижанівської сільської ради та голови виконкому 
про свою діяльність за  2016 рік, взяти до відома. 
  

 

 Сільський голова Н.Г.Крупиця  

 

 

ЗВІТ 

Сільського голови Крижанівської сільської ради  та виконавчого 

комітету про свою діяльність за 2016 рік 

Шановні депутати ! 

Звіт  сільського голови – це звіт про діяльність депутатського корпусу та виконкому Крижанівської 

сільської ради, які діють згідно  до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та Регламенту роботи сільської ради. 

Характерною  особливістю звітного періоду являється те, що це був перший повний рік роботи 

депутатського корпусу та виконкому сільської ради після проведення виборів до місцевих органів влади, 

початку організації процедур формування спроможних територіальних громад, участі їх в децентралізації 

влади та фінансів. 

Основною формою та результатом депутатської діяльності у УІІ скликанні є пленарні засідання сесій. 

За звітний період відбулося - 12 сесій сільської ради, з них - 4  позачергові, на яких вирішувалися питання, що 

виникали  у процесі діяльності сільської ради.  Робота сільської ради велась згідно  із затвердженим 

Регламентом. Її повноваження  реалізовувалися шляхом прийняття відповідних рішень, яких за звітний період 

ухвалено 230. 

Депутати мали можливість завчасно знайомитися з проектами рішень та довідковими матеріалами, 

що надавало можливості вносити свої пропозиції, належно готуватися до сесії. 

Питання порядку денного заздалегідь розміщуються на офіційному сайті в мережі Інтернет та на 

дошці оголошень в приміщенні сільської ради. Це дає можливість виборцям не лише дізнаватися про основні 

питання, які розглядатимуться, а разом із депутатами брати участь в аналізі порушених проблем, 



обмірковувати  проекти  майбутніх рішень. Всі думки, пропозиції узагальнюються, попередньо узгоджуються 

з постійними комісіями, обговорюються на пленарних засіданнях. 

Характерною відмінністю звітного періоду став перехід в 2016 році на принципи відкритого та 

персонального голосування депутатів на сесіях з обов’язковим оприлюдненням на протязі доби результатів 

голосування на офіційному сайті, що в значній мірі підняло рівень відповідальності депутатів за прийняті 

рішення перед своїми виборцями.   

Проте аналіз стану справ у цій сфері свідчить, що нам  необхідно вдосконалювати механізм контролю 

за виконанням рішень сільської ради, зробити його більш дієвим, давати принципову оцінку  кожному 

випадку невиконання  рішень ради та рекомендацій постійних комісій в установлені терміни. На це мають 

бути спрямовані зусилля голів постійних комісій, секретаря ради, робочих груп, виконавчого комітету ради. 

Відповідно до норм законодавства України, постійні комісії сільської ради  попередньо розглядали 

проекти рішень з питань, які заздалегідь вносились на розгляд пленарних засідань, доручення голови ради та 

інші питання з власної ініціативи. Напружена робота всіх постійних комісій  сільської ради, налагодження 

взаємодії, пошук взаємних компромісів, сприяли оперативному розгляду великої кількості різноманітних, але 

дуже складних та важливих питань, і в кінці кінців приймалися збалансовані  рішення в умовах реального 

бюджету. 

За звітний період відбулося  65 засідань постійних комісій: 

- з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та  регуляторної політики -  

13; 

- з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, медицини, соціального 

захисту, охорони дитинства, молоді та спорту - 20; 

- з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи - 19; 

- з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування, 

зв’язку, транспорту, комунального та дорожнього будівництва - 13; 

У звітному періоді нами робились певні кроки по створенню спроможної територіальної громади, яка 

змогла б в рамках своїх повноважень організувати надання мешканцям якісних послуг у сфері освіти, 

культури, медицини, соціального захисту, житлово-комунального господарства, забезпечення охорони 

громадського порядку та в інших життєво важливих сферах та забезпечити достатніми фінансовими 

ресурсами відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування. 

Мешканцями сіл Крижанівка та Ліски раніше була обговорена та схвалена пропозиція Фонтанської 

сільської ради про об’єднання Крижанівської, Новодофіновської та Фонтанської територіальних громад. 

Проте відбувся збій у вирішенні питання об’єднання по вині Новодофіновської сільської ради. 

Наразі ведеться робота по переформатуванню суб’єктів об’єднання в такому складі: Крижанівська, 

Олександрівська та Фонтанська територіальна громади. 



В той же час, перші результати децентралізації влади та фінансів, можна побачити вже по зміні 

акцентів бюджетного процесу в 2016-2017 роках та в результатах фінансово-господарської діяльності 

Крижанівської територіальної громади. 

Шановні депутати ! 

Самим відповідальним напрямком діяльності сільського голови залишається робота по наповненню 

коштами місцевого бюджету та раціональному його використанню.  Бюджет 2016 року формувався на базі 

значних змін Бюджетного кодексу України та виключно на підставі думки та потреб громади. 

Фактичне виконання дохідної частини бюджету Крижанівської сільської ради за 2016 рік склало 141,3 

% від річного плану ( 36,7  млн. грн.), в тому числі до загального фонду бюджету надійшло 28,7 млн. грн., що 

складає 115,6 %. Домінуючим серед надходжень до загального фонду залишаються податкові надходження – 

більш ніж 25,8 млн. грн. (90 % від загальних надходжень). Результатом фінансової децентралізації бюджету 

стали надходження більше 12,0 млн. грн. акцизного податку. 

За 2016 рік надходження до спеціального фонду бюджету  склали більш ніж 7,94 млн. грн., в т.ч. 

надходження  коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури території громади – 6,78 млн. грн., або 

85,4 %. 

Якщо, вищенаведене показує достатньо високий рівень виконання дохідної частини загального 

бюджету за 2016 рік, то використання видаткової частини у розмірі 20,8 млн. грн. – являється взагалі низьким 

рівнем виконання, що складає всього 43 %. В основному це пов’язано з невиконанням програми 

берегоукріплення, по незалежним від нас причинам. 

Решта основних напрямків розвитку території Крижанівської сільської ради  на 2016 рік, згідно  

прийнятих програм, профінансовано в повному обсязі. Серед них пріоритетними  визначено : 

- раціональне використання земельних ресурсів та їх охорони, створення більш сприятливих умов для 

залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки.  

Профінансовано  оплату послуг з розробки проекту «Будівництво комплексу споруд на аварійній 

ділянці по вул.Ювілейна в с.Крижанівка Ліманського району Одеської області». Це дає нам відповідь на 

питання, що та в які терміни можна зробити з аварійними ділянками балки.  

Особливу увагу в поточному році сільською владою було приділено 

соціальній і культурній сфері села. 

Впродовж 2016 року спільно з працівниками Крижанівського будинку культури були проведені свята 

Дня Перемоги, Дня захисту дітей, Дня молоді, Дня незалежності України.  24 вересня на території парку 

відпочинку та в сільському будинку культури був урочисто відмічений День села. 

Для посилення соціального захисту і поліпшення життя незахищених верств населення,  сільською 

радою була прийнята та діє Соціальна Програма «Милосердя у дії» . Згідно з цією Програмою в 2016 році 

1246 мешканців с. Крижанівка і с. Ліски отримали матеріальну допомогу на загальну суму 1042,0 тис. грн; 

За програмою Допомоги пораненим воїнам учасникам АТО та членам їх сімей надана допомога на 

суму 210,0 тис.грн.  



Підвищенню ефективності та надійності функціонування комунальної сфери, поліпшенню якості 

комунальних послуг, покращенню благоустрою території населених пунктів сприяла реалізація в 2016 р. 

Програми підтримки КП «Надія»; 

У звітному році комунальному підприємству «Надія» була виділена дотація на суму 2,65 млн. грн. 

Протягом 2016 року завдяки роботі комунального підприємства були  вирішенні нагальні питання 

сільської громади: роботи по прибиранню території сільської ради загального користування, пляжу, постійно 

здійснювався моніторинг роботи вуличного освітлення та  заміна світильників , поточні ремонти водогонів, і 

таке інше.  

Також, КП «Надія» підтримує в належному стані парк «Чорноморець» та Меморіал захисникам 

Вітчизни Великої, а також прийняла активну участь в реконструкції місця відпочинку в районі сільської ради 

з облаштуванням фонтанчика. 

  Треба зазначити, що питання вуличного освітлення знаходиться на  постійному контролі сільської влади. 

Достатня увага приділялась також проектуванню та монтажу вуличного освітлення в с. Крижанівкаі  с. Ліски, 

яке було зроблено у попередні роки та потребує постійної модернізації і ремонту. У 2016 році на капітальний 

та поточний ремонти вуличного освітлення в селі було затрачено 321,0 тис.грн. На будівництво мереж 

вуличного освітлення в с. Ліски (нова забудова) витрачено 763,6 тис. грн. 

   В 2016 році виконкомом сільської ради був зроблений капітальний ремонт асфальтного покриття на 

вулиця Гагаріна, Атаманюка, Миколаївська (тротуар)  в  с. Крижанівка та с.Ліски на вулицях Паустовського, 

Марсельська, Степова та Лесі Українки загальну суму 7,69 млн. грн.;  зроблено поточний  ремонт асфальтного 

покриття  на вулицях  Южна в с.Ліски та Ветеранів,  Набережна, Приморська в с.Крижанівка на загальну суму   

757,6 тис. грн. 

 

Шановні депутати! 

За звітний період при активній та безпосередній участі керівництва, апарату, депутатського корпусу 

сільської  ради, працівників Крижанівського будинку культури було підготовлено та  проведено заходи 

присвячені: 

Дню захисника Вітчизни,  річниці визволення Крижанівки  від німецько-фашистських загарбників, річниці 

трагедії на Чорнобильський АЕС,  річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, Дню 

медичного працівника, Дню Конституції України, річниці Незалежності України, Всесвітньому Дню вчителя, 

Дню захисту дітей, Дню молоді, Дню ветерана та Міжнародному дня людей похилого віку,  Дню села, Дню 

місцевого самоврядування та інші. 

Велика увага у звітному періоді приділялася роботі з населенням. Прийом громадян сільською радою 

здійснюється згідно затвердженому графіку. 

 Робота зі зверненнями громадян в Крижанівській сільській раді проводиться відповідно до вимог 

Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України №109 від 07 лютого 2008 року «Про 

першочергові заходи щодо забезпечення реалізації гарантування конституційного права звернення громадян 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та інших актів чинного законодавства. 

 На апаратних нарадах, які проводяться головою виконкому сільської ради за участю всіх працівників, 

систематично заслуховуються питання про роботу зі зверненням громадян. Значна увага приділяється 

дотриманню термінів розгляду заяв, аналізується робота зі зверненнями громадян з метою виявлення причин, 



що їх породжують, розглядаються найбільш гострі проблеми, підняті в заявах, що потребують негайного 

вирішення. 

 Особистий прийом громадян проводиться сільським головою, секретарем та іншими відповідальними 

працівниками сільської ради за складеним графіком. Графік прийому доведений до відома мешканців усіх 

населених пунктів сільської ради. Заяви та скарги громадян знаходяться на постійному контролі з метою 

своєчасного реагування на них посадовими особами. 

 Щоквартально на засіданнях виконкому підводяться підсумки роботи зі зверненнями громадян. 

Протягом звітного періоду на адресу Крижанівської сільської ради надійшло 1255 письмових звернень. 

Окрім звернень, що стосуються соціального захисту населення, чільне місце займають звернення 

щодо вирішення земельних питань, житлової політики, забезпечення законності, екології та природних 

ресурсів, культури та культурної спадщини, комунального господарства, інформаційні запити. 

Аналіз звернень свідчить, що мешканців села продовжують турбувати проблеми соціального захисту, 

земельних відносин, комунального та житлового господарства. Тенденція до збільшення простежується у 

зверненні надання матеріальної допомоги. 

 Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються інваліди війни та праці, 

інваліди, соціально незахищені категорії громадян. 

Виконкомом Крижанівської сільської ради приймаються необхідні заходи для кваліфікованого, 

неупередженого, об’єктивного і своєчасного розгляду звернень інвалідів з метою оперативного вирішення 

порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників. 

 Для забезпечення кваліфікованого, неупередженого та своєчасного розгляду звернень громадян, 

оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, реального 

поновлення порушених конституційних прав та запобігання у подальшому таких порушень, заяви, які 

надійшли, розглядаються на засіданнях виконкомів, сесій, апаратних нарадах. 

За звітний період видано 18 розпоряджень сільського голови з основної діяльності та - 174 кадрових. 

Також, за звітний період проведено 14 засідань виконкому, на яких розглянуто та прийнято 560 

рішень. 

 

Шановні депутати ! 
 

В 2016 році діяла «Програма підтримки дітей та молоді в селі Крижанівка і селі Ліски 

Комінтернівського району Одеської області», що дозволило продовжити роботу у сфері турботи про 

підростаюче покоління в селі для створення соціальних, економічних, фінансових і організаційних передумов 

для життєвого самовизначення та самореалізації дітей та молоді.  

Відповідно до цієї  Програми для  підтримки дітей і молоді в 2016 році сільською владою було 

профінансовано:  

- 126,4 тис. грн .  для літнього оздоровлення і відпочинку 26 дітей с. Крижанівка і с. Ліски;  

- 25,0 тис. грн. виділено для організації тематичних екскурсій (дельфінарій, зоопарк, літературній 

музей);  

- 22,5 тис. грн. виплачено стипендії Сільського голови 45 кращим  учням Крижанівської  середньої 

школи за успішні досягнення в навчанні. 



 

Робота сільської ради висвітлюється в інформаційному бюлетені Крижанівської сільської ради, на 

офіційному сайті Крижанівської сільської ради. 

Працівниками сільської ради, директором соціальних служб сімї  дітей та молоді Нагребецькою Н.С. 

разом з комісією по справах неповнолітніх велася робота над виконанням ряду соціальних програм. 

Продовжує поновлюватись банк даних молоді, неповнолітніх, сімей соціально незахищених категорій, дітей 

. 

Працівниками сільської ради, директором соціальних служб сім’ї, дітей та молоді Нагребецькою Н.С. 

разом з комісією по справах неповнолітніх за участю дільничного інспектора проводяться рейди - перевірки 

умов проживання неповнолітніх, особливо тих, хто виховується в неблагополучних сім’ях та дітей-сиріт, які 

знаходяться під опікою. Директором соціальної служби, директором КП «Надія», депутатими проводиться 

робота з біженцями, які мешкають на території сіл Крижанівка і Ліски. 

На завершення свого звіту висловлюю щиру вдячність всім депутатам сільської ради, членам 

виконкому, працівникам виконавчого апарату ради за високу активність, принципову громадську позицію та 

справжнє вболівання за розвиток нашої Крижанівки. 

 

З повагою та вдячністю за підтримку, 

Сільський голова                Крупиця Н.Г. 

 

 


