
 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Дев’ятнадцятої  сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

23 березня 2017                                                                                        № 422-VII 

 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторисів витрат 
бюджетних Програм Крижанівської сільської ради 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. Внести зміни та затвердити в новій редакції 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 №1). 

2. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми 
підтримки Комунального підприємства «Надія» 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 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 № 422-VII від 23.03.2017 

Крижанівської сільської ради VII скликання  
 

 
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.  

 

 

 

6 972 098, 29 грн. 

- оплата погодження та експертизи проектно-

кошторисної документації 
2017 100 000,00 грн. 

- оплата розрахунку коефіцієнту стійкості 
схилів  

2017 52 000,00 грн. 

Будівництво господарсько-побутової 
каналізації в с. Крижанівка Лиманського 
району Одеської області. 4 черга 
будівництва 

2017 6 340 952, 00 грн. 

 

 

 

 

           

 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

Дев’ятнадцятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«23» березня 2017 року                                                                                              №     423   -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 
за рахунок доходної частини спеціального фонду бюджету та вільного залишку коштів на 
початок бюджетного року по загальному  фонду бюджету в загальній сумі 5443952,00 грн. 

2. Внести зміни до обсягу доходів   бюджету на 2017 рік у загальній сумі  803000,00 

грн., у тому числі до обсягу доходів спеціального фонду бюджету в сумі  803000,00 грн. 



3. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2017 рік у загальній сумі 5443952,00 

грн.  
4. Внести зміни до коштів, що передаються із загального фонду до спеціального у сумі 

4640952,00 грн. 
5. Внести зміни до обсягу видатків бюджету розвитку спеціального фонду  на 2017 рік 

у  сумі – 5443952,00 грн.  
6. Внести зміни до помісячного розпису видатків спеціального  фонду бюджету.   
7. Додатки та пояснювальна записка є невід’ємною частиною цього рішення 

8. Рішення набирає чинності з «24» березня 2017 року. 
9. Викласти в новій редакції  Додатки 1,2,3,4,5,10 до рішення. 

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради (Клюкас 
О.П.). 
 

 

Сільський голова                                                                                                           Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснювальна записка до рішення  

 

Дев’ятнадцятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

       «23» березня 2017 року                                                                                          №  423   -VIІ 
 

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

1. Внести зміни до обсягів надходжень до бюджету Крижанівської сільської ради 
а саме збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету згідно наведеної нижче 
таблиці:                                                                                                                                          

КЕКД Скорочена назва КЕКД квітень 

41030400 Субвенція з інших бюджетів  на 
виконання інвестиційних 

програм 

803000,00 

Всього:  803000,00 

2. На виконання листа фінансового управління Лиманської районної державної 
адміністрації №02-11/243 від 06.03.2017 року, щодо рішення районної ради №179-УІІ від 
24.02.2017 року, «Про внесення змін та доповнень до рішення Лиманської районної ради від 
23.12.2016 року № 172-УІІ «Про районний бюджет Лиманського району на 2017 рік» про 
виділення Крижанівській сільській раді коштів в сумі 803000,00 грн. на капітальний ремонт 
сільського Будинку культури с. Крижанівка Лиманського району Одеської області внести 
зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету по КПКВ 4090/07 «Палаци і 
будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу» КЕКВ 3132 (капітальний ремонт); 

3. У зв’язку з внесенням змін до Кошторису витрат «Програми будівництва мереж 
водовідведення на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 



області на 2017 р.» збільшити видаткову частину спеціального фонду по КПКВ 6310 
(Капітальні видатки) КЕКВ 3122 (капітальне будівництво) – оплата розрахунку коефіцієнта 
стійкості на суму 4640952,00 грн. шляхом розподілу вільного залишку коштів загального 
фонду бюджету на початок року. 

4. Зміни відобразити в довідках до кошторисів, розписів та помісячних розписах та 
планах асигнувань згідно наведеної нижче таблиці: 

КПК КЕКВ Сума, грн.. Напрями використання Примітка 

6310 3122 4640952,00 Будівництво мереж 
водовідведення  

За рахунок залишку 
коштів, що передаються 

з загального до 
спеціального фонду 

4090 3132 803000,00 Капітальний ремонт 
сільського Будинку 

культури с. Крижанівка 
Лиманського району, 

Одеської області 

За рахунок субвенції з 
районного бюджету 

  5443952,00   

 

Додатки № 1,2,3,4,5,10 до рішення 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 

 

Дев’ятнадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання  
 

с. Крижанівка 

 

23 березня 2017                                                                                    №424-VII 

 

Про внесення змін в рішення п’ятнадцятої сесії сьомого скликання 
Крижанівської сільської ради № 346-VII від 07.12.2016 «Про надання дозволу 
на розроблення проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок 



розташованих на території Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області»  

  

Розглянувши клопотання директора КП «Надія» Крижанівської сільської 
ради, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

ст. ст. 12, 83, 92, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, Законом України 
«Про землеустрій», та розглянувши подані матеріали Крижанівська сільська 
рада Лиманського  району Одеської області 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни в п. 4 рішення п’ятнадцятої сесії сьомого скликання 
Крижанівської сільської ради № 346-VII від 07.12.2016 «Про надання дозволу на 
розроблення проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок 
розташованих на території Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області» та викласти його в новій редакції: 

- «4. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки Комунальному підприємству «Надія» Крижанівської 
сільської ради Комінтернівського району Одеської області в постійне 
користування орієнтованою площею 0,2745 га для будівництва, експлуатації та 
обслуговування фізкультурно-спортивних споруд за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, с. Крижанівка, провулок Шкільний, 1/1».  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин 
та охорони природи (Дерік Г.Н.). 
 

 

Сільський голова                                                                             Н.Г. Крупиця 

  
 

У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

РІШЕННЯ  
 

Дев’ятнадцятої сесії Крижанівської сільської ради  
 

VIІ скликання  



 

                                                        с.Крижанівка 

23  березня  2017року                                                                              №426 -УІІ 
 

 

Про передачу в користування КП «Надія» автомобілю Лада «Каліна» 

 

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

   

                                             В И Р І Ш И Л А:  

  

1. Передати в користування КП «Надія» по договору позички автомобіль 
Лада «Каліна» ВАЗ ВН7679АТ.  

2. 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 

  
 

У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

РІШЕННЯ  
 

Дев’ятнадцятої сесії Крижанівської сільської ради  
 

VIІ скликання  
 

                                                        с.Крижанівка 

23  березня  2017року                                                                              №426 -УІІ 
 

 

Про передачу в користування КП «Надія» автомобілю Лада «Каліна» 

 

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

   

                                             В И Р І Ш И Л А:  

  

1. Передати в користування КП «Надія» по договору позички автомобіль 
Лада «Каліна» ВАЗ ВН7679АТ.  



2. 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 № 2 

до рішення № 422-VII від 23.03.2017 

Крижанівської сільської ради VII скликання  
 

 
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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 180  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 виготовлення 
проектно-кошторисної документації та 
будівництва об’єкту "Будівництво 
відкритого спортивного майданчику для 
міні-футболу з покриттям штучною 
травою за адресою Одеська область, 
Лиманський район, с. Крижанівка, 

2017р. 1 500 000, 00 

грн. 



провулок Шкільний,1/1" 

Дотація КП "Надія" на ремонт автомобілів 2017р. 30 000,00 грн. 
Дотація КП "Надія" на придбання матеріалів 
та ремонт сцени Будинку культури та 
реконструкцію сцени біля Будинку культури 

2017р. 200 000, 00 грн. 

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

2017р. 100 000, 00 грн. 
 

Дотація КП "Надія" на придбання матеріалів 
та ремонт внутрішньо-будинкового 
освітлення для багатодітної родини 
Акберової Д.В. 

2017р. 24 000, 00 грн. 

 

 


