
 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017 року                                                                                  № 428-VII 

 

Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки на території Крижанівської сільської 

ради та затвердження Положення про нього 

 

Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України, 
пункту 10.3 статті 10, Відповідно до п.п. 266.5.1 п. 266.5 ст. 266 Податкового 
кодексу України,  керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 статей 59, 
63, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою 
поповнення доходної частини бюджету,  Крижанівська сільська рада,  

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Встановити з 01.05.2017 року на території Крижанівської сільської ради 
податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки. 

2. Затвердити Положення про податок на майно в частині податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додається).  

3. Вважати такими, що втратило чинність рішення Крижанівської сільської 
ради VI скликання № 170-VIІ від 19.02.2016 року «Про встановлення податку 
на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
на території Крижанівської сільської ради та затвердження Положення про 
нього на 2016 рік».  

4.  Секретарю ради довести це рішення до відома Державної податкової 
інспекції у Лиманському районі ГУ ДФС України в Одеській області та 
оприлюднити шляхом розміщення на інформаційному стенді сільської ради. 

5. 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 

 до рішення  Крижанівської сільської ради  
   №428-VII від 25.04.2016 

 

 

Положення 

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

 

1. Загальні положення 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 
Крижанівської  сільської ради Лиманського району Одеської області встановлюється 
на підставі  ст. 266 Податкового кодексу Україні та  ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні». 

Основні поняття:  
об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства 

до житлового фонду, дачні та садові будинки; 
 Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи: 
 а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням 

вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена 
для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки 
садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий 
будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній 
ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень; 

 б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза 
контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку 
одну (або більше) спільну капітальну стіну; 

 в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та 
придатне для постійного у ньому проживання; 

 г) котедж – одно -, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для 
постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою; 

 ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані 
помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів; 

д) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в 
питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного 
обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків; 

е) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою 
позаміського відпочинку; 

     об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені 
відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості 
виділяють: 

     а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, 
туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку; 

     б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-

побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей; 
     в) будівлі торгівельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, 

павільйони та зали для ярмарків, авто заправні станції, станції технічного 
обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств 
торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування; 

     г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки; 



     ґ) будівлі промислові та склади; 
     д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки тощо); 
     е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до 

яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, 
котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо; 

     є) садиби (в тому числі центральні) - адміністративно-громадські, 
виробничо-господарські та житлові будівлі, господарства тощо, зосереджені в одному 
місці; 

     ж) інші будівлі. 
2. Платники податку 

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, 
які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.  

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або 
нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох 
осіб:  

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній 
частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй 
частку;  

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній 
сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна 
з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;  

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній 
сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є 
кожна з цих осіб за належну їй частку.  

3. Об’єкт оподаткування 

3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в 
тому числі його частка.  

3.2. Не є об’єктом оподаткування:  
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, 
створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок 
відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх 
спільній власності);  

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах 
відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому 
числі їх частки;  

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;  
г) гуртожитки;  
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з 

аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради; 
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-

сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним 
такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями 
(батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;  

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами 
господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих 
архітектурних формах та на ринках;  

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські 
приміщення промислових підприємств; 

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для 
використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; 



з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності 
громадських організацій інвалідів та їх підприємств; 

и) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, 
статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та 
використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, 
включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними 
організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів 
нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;  

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від 
форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх 
послуг. 

4. База оподаткування 

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової 
нерухомості, в тому числі його часток.  

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому 
числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється 
контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на 
нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника 
податків, зокрема документів на право власності. 

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому 
числі їх часток, які перебувають у власності юридичних осіб, обчислюються такими 
особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта 
оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий 
об’єкт. 

5. Пільги із сплати податку 

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 
часток що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;  
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. 

метрів;  
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі 

одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та 
житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) 
період (рік). 

5.2. Встановити на території Крижанівської сільської ради пільги щодо податку 
на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
звільнивши від його сплати фізичних осіб, які є власниками об’єктів нежитлової 
нерухомості та не використовують ці приміщення у комерційних цілях, щодо 
господарських (присадибних) будівель (крім центральних садиб) – допоміжні 
(нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, гаражі, хліви, вбиральні, літні кухні, 
погреби, навіси, котельні, бойлерні. 

Встановити пільги з податку, що сплачується на території Крижанівської 
сільської ради, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, у вигляді 
звільнення від сплати податку для: 

ветеранів Великої Вітчизняної війни; 
інвалідів Великої Вітчизняної війни;  
осіб, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" (відповідно до ст. ст. 6,7,9,10), в тому числі учасники 
АТО; 



дітей війни,  
осіб що мають статус багатодітних батьків або статус малозабезпеченої родини 

(за наявності відповідних документів); 
інваліди 1 та 2 групи, які отримують пенсію по інвалідності 
осіб, віднесених до 1 та 2 категорії, що постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (п. 1,2 ст.14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»);  

осіб, що досягли пенсійного віку. 
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової 

нерухомості, для фізичних осіб не надаються на: 
об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів 

перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням 
органів місцевого самоврядування; 

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання 
доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій 
діяльності). 

 Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової 
нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування. 

Відомості стосовно пільг, встановлених Крижанівською сільською радою з 
оплати податку, до 1 лютого поточного року подаються до відповідного 
контролюючого органу (Державної податкової інспекції у Комінтернівському районі 
ГУ ДФС України в Одеській області). 

6. Ставка податку 

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що 
перебувають у власності фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, встановлюються у наступному розмірі:  
     - для об’єктів житлової нерухомості (крім центральних садиб), що 

перебувають у власності фізичних,  юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 1 

відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року за 1м2 бази оподаткування; 

     - для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних,  
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 

     а) будівлі готельні-готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, 
туристичні бази, табори для відпочинку, бази відпочинку, будинки відпочинку – 1,5 

відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року за 1 м2 бази оподаткування; 

     б) будівлі офісні - адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських 
та адміністративних цілей - 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 м2 бази 
оподаткування; 

     в) будівлі торговельні - магазини, станції технічного обслуговування 
автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й 
громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування -  1,5 

відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
звітного (податкового) року за 1 м2 бази оподаткування; 

     г) гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки – 1,5 відсотка 
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного 
(податкового) року за 1 м2 бази оподаткування; 

     ґ) садиби (в тому числі центральні) – 1,5 відсотка розміру мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 м2 
бази оподаткування; 



     д) інші будівлі – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 м2 бази 
оподаткування. 

7. Податковий період 

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.  
8. Порядок обчислення суми податку 

8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які 
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за 
місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому 
порядку:  

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової 
нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази 
оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 статті 5 
Положення та відповідної ставки податку;  

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової 
нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із 
сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або 
"б" пункту 5.1. статті 5 Положення та відповідної ставки податку;  

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості 
різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної 
загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" пункту 5.1. 
статті 5 Положення та відповідної ставки податку;  

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, 
розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі 
кожного з об’єктів житлової нерухомості; 

ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової 
нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи 
юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 
квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума 
податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується 
на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку). 

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які 
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за 
місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із 
загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки 
податку.  

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, 
обчисленого згідно з підпунктом 8.1. статті 8 Положення, та відповідні платіжні 
реквізити  Крижанівської сільської ради надсилаються (вручаються) платнику 
податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) 
до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).  

Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової 
нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в 
якому виникло право власності на такий об'єкт.  

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в 
десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за 
місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані 
(вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у 
порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну податкову і митну політику.  



Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень 
про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи 
за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що 
перебувають у власності таких нерезидентів.  

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до 
контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки 
даних щодо:  

об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що 
перебувають у власності платника податку;  

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що 
перебувають у власності платника податку;  

права на користування пільгою із сплати податку;  
розміру ставки податку;  
нарахованої суми податку.  
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, 

підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, 
зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання 
(реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає 
(вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове 
повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).  

8.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку 
станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до 
контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об’єктів оподаткування 
декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 
Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками 
поквартально. 

8.5. Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація 
юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права 
власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому 
виникло право власності на такий об’єкт. 

8.6. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 
власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім 
власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив 
право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи 
з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.  

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому 
власнику після отримання інформації про перехід права власності.  

9. Порядок сплати податку 

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об’єктів оподаткування 
і зараховується до бюджету Крижанівської сільської ради згідно з положеннями 
Бюджетного кодексу України.  

10. Строки сплати податку 

10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:  
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення;  
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, 

що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.  
11. Відповідальність 

11.1.Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
несуть відповідальність за порушення податкового законодавства згідно з вимогами 
Податкового кодексу України. 



 

 

Секретар ради                                                                                          Л.Л. Бондаренко 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                        № 429-VII 

 

Про встановлення транспортного податку з юридичних та 

 фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області 

 

 Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26, статей  63, 69  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 265, 267 
Податкового кодексу України, приймаючи до уваги приписи пункту 4, 7 розділу 
ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-VIII від 24.12.2015 
року, з метою поповнення доходної частини бюджету, Крижанівська сільська 

рада, вирішила:  

1. Встановити з 01.05.2017 року на території Крижанівської сільської ради 
транспортний податок.  



2. Затвердити Положення про встановлення транспортного податку з 
юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради 
(додається). 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Крижанівської сільської 
ради VI скликання № 171-VІI від 19.02.2016 року «Про встановлення 
транспортного податку з юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської 
сільської ради Комінтернівського району Одеської області». 

4. Секретарю ради довести це рішення до відома Державної податкової 
інспекції у Лиманському районі ГУ ДФС України в Одеській області та 
оприлюднити шляхом розміщення на інформаційному стенді сільської ради. 

5. 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  

до рішення Крижанівської сільської ради  

№ 429-УІІ від «25» квітня 2017 року 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок справляння транспортного податку 

на території Крижанівської сільської ради 

 

Це Положення про порядок справляння транспортного податку на 
території Крижанівської сільської ради (далі — Положення) розроблено 
відповідно до статей 7, 10, 12, 265, 267   Податкового кодексу України (із 



змінами та доповненнями) (далі - ПКУ), пункту 24 частини 1 статті 26,статей 63, 
69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".  

1. Платники податку 

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в 
тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 
законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 
пункту 2 цього Положення є об’єктами оподаткування.  

2. Об'єкт оподаткування 

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких 
минуло не більше п’яти років (включно) та середньо ринкова вартість яких 
становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, 
затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року 
випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення 
передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному 
веб-сайті. 

3. База оподаткування 

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення. 

4. Ставка податку 

 4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 
розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення. 

5. Податковий період 

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

6. Порядок обчислення та сплати податку 

 6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних 
осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника 
податку. 



 6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 
податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику 
податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року 
базового податкового (звітного) періоду (роком). 

 Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок 
сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло 
право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове 
повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про 
перехід права власності. 

 Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-

рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють 
контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що 
перебувають у власності таких нерезидентів. 

 6.3. Органи внутрішніх справ, зобов'язані до 1 квітня 2015 року подати 
контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, 
необхідні для розрахунку податку. 

 З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ, зобов'язані щомісячно, у 10-

денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим 
органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації 
об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця. 

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики. 

 6.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму 
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 
контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію 
за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового 
Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація 
юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення 
права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в 
якому виникло право власності на такий об'єкт. 

 6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 
власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім 
власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він 
втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим 



власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей 
об’єкт. 

 Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому 
власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок 
сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, 
починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. 

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом 
звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку 
місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) 
п’яти років. 

6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим 
автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є 
об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль 
не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт 
незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт 
підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про 
вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, виданим уповноваженим державним органом. 

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному 
володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в 
якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, 
прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати 
контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з 
моменту отримання. 

6.9 У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим 
автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є 
об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - 

платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення 
відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань. 

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча 
декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 
календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення 
ухвали суду. 



6.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з 
письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для 
проведення звірки даних щодо: 

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку; 

б) розміру ставки податку; 

в) нарахованої суми податку. 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та 
даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних 
документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт 
оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, 
що впливають на середньо ринкову вартість легкового автомобіля), 
контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить 
перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове 
повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення 
вважається скасованим (відкликаним). 

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, 
звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем 
реєстрації об’єктів оподаткування". 

7. Порядок сплати податку 

 7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і 
зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного 
кодексу України.  

8. Строки сплати податку 

8.1. Транспортний податок сплачується:  

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового 
повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа 
місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 
податковій декларації. 

 

 

Секретар  ради                                                                              Л.Л. Бондаренко 



 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                        № 430-VII 

 

Про встановлення ставки акцизного податку з юридичних та 

фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради 
 

Керуючись ст. 10, ст. 212, ст. 213.1.9 та ст. 215.3.10 Податкового кодексу 
України,  п. 24 ч. 1 ст. 26, ст.ст. 63, 69  Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», приймаючи до уваги приписи пункту 4, 7 розділу ІІ 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015 
року, з метою поповнення доходної частини бюджету, Крижанівська сільська 
рада, вирішила:  

1. Встановити на території Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області з 01.05.2017 року ставку акцизного податку для 
підакцизних товарів у таких розмірах:  

- 5 % - від вартості товару для пива, алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно 
до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового Кодексу України; 

- 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару - для 
нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як 
компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, реалізованих 
відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового  Кодексу 
України. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Крижанівської сільської 
ради № 178-VІI «Про встановлення ставки акцизного податку з юридичних та 
фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради». 



3. Секретарю ради довести це рішення до відома Державної податкової 
інспекції у Лиманському районі ГУ ДФС України в Одеській області та 
оприлюднити шляхом розміщення на інформаційному стенді сільської ради. 

4. 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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                        № 431-VII 

 

«Про затвердження звіту про виконання бюджету Крижанівської сільської 
ради Лиманського району за  І квартал 2017 року» 

 

         Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, 
заслухавши  звіт  за І квартал 2017 року, 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 І квартал 2017 року. 

2. Звіт «Про виконання бюджету  Крижанівської сільської ради 

Лиманського району за І квартал 2017 року»  є невід’ємною частини цього 
рішення. 

3. 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 

 

19.12.2012Сільський голова                                                                           

 



У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                        № 432-VII 

 

Про утворення інспекції державного архітектурно-будівельного контролю 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

 

У зв’язку з проведенням децентралізації та прийняттям органами 
місцевого самоврядування повноважень державного архітектурно-будівельного 
контролю, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
децентралізації повноважень у сфері архітектурно-будівельного контролю та 
удосконалення містобудівного законодавства, Крижанівська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Утворити Інспекцію державного архітектурно-будівельного 
контролю Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області. 

2. Вжити заходи, необхідні для матеріально-технічного забезпечення 
та належного функціонування Інспекції державного архітектурно-будівельного 
контролю Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області. 

3. Звернутися до Державної архітектурно-будівельної інспекції 
України, щодо утворення спільної комісії з передачі відповідної документації 
та вирішення питань, пов’язаних з утворенням і функціонуванням органу 
державного архітектурно-будівельного контролю та подати документи для 
державної реєстрації згідно чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 



постійної комісії з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів – Спельніка 
С.В. 
 

 

Сільський голова                                                                                 Н.Г. 
Крупиця 
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                        № 433-VII 

 

Про зміни до штатного розпису посадових осіб, службовців, працівників 
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу 

  на 2017 рік. 

 

      Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006року № 268 «Про 
упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої 



влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та 
доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 
20.05.2009 року №482, Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 
№1013, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», 
Постановою КМУ №1037 від 28.12.2016, листом Фінансового управління №02-

11/189 від 16.03.2017 року, Крижанівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до  штатного розпису Крижанівської сільської ради та її 
виконавчого органу на 2017 рік (додаток 1). 

2. Внести зміни до   структури чисельності посадових осіб, службовців, 
працівників Крижанівської сільської ради ті її виконавчого органу на 2017 рік 
(Додаток 2). 

3. Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії Крижанівської сільської 
ради №365-УІІ від 23.12.2016 року «Про  затвердження структури чисельності та 
упорядкування умов оплати праці посадових осіб, службовців, працівників 
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2017  рік», а саме: 

3.1. абзац 1 пункт 1 доповнити: 

- начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю  – 

1 одиниця;  
- головний спеціаліст інспекції державного архітектурно-будівельного 

контролю – 1 одиниця; 

4.  Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії Крижанівської сільської 
ради УІІ скликання №366-УІІ  від 23.12.2016 року  «Про  затвердження  
Положення про преміювання посадових осіб, службовців, працівників  
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу», а саме: 

п.п.2.2 п.2 Додатку 1 «Положення про преміювання посадових осіб, 
службовців, працівників  Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу» 
доповнити: 

- начальнику інспекції державного архітектурно-будівельного контролю  – 

від 100 до 200%; 
- головному спеціалісту інспекції державного архітектурно-будівельного 

контролю – від 100 до 200%; 
5. Заступнику  голови з економічних питань - головному бухгалтеру 

Крижанівської сільської ради Дудник М.В. забезпечити нарахування заробітної 



плати   відповідно до штатного розпису  та в межах затвердженого на 2017 рік  
фонду оплати праці. 

6.   Дане рішення вступає в силу з 25.04.2017р. і діє до прийняття нового 
рішення. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення сесії  
Крижанівської сільської ради 

№433-УІІ від «25» квітня 2017 

 



 

Зміни до штатного розпису  

Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу  на 2017 рік 

 

№ 
з/п 

Назва посади Кількість одиниць Посадовий оклад, 
грн. 

1 Інспекція державного архітектурно-

будівельного контролю 

  

1.1. Начальник інспекції 1 1723,00 

1.2. Головний спеціаліст  1 1723,00 

2 Прибиральниця 1 1958,00 

3 Водій 1 1971,00 

 

 

Секретар ради                                                                                 Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення сесії  
Крижанівської сільської ради 

№ 433-УІІ від «25» квітня 2017 

 

 

Зміни до структури чисельності та упорядкування умов оплати праці 
посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її 

виконавчого органу  

на 2017  рік 

 

№ 
з/п 

Назва посади Кількість одиниць 

1 Інспекція державного архітектурно-

будівельного контролю 

 

1.1. Начальник інспекції 1 

1.2. Головний спеціаліст 1 

 

 

Секретар ради                                                                                 Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                              № 434-

VII 



 

 

Про затвердження «Положення видачі довідок про склад сім’ї з місця 
проживання та видачу побутових характеристик на території   

Крижанівської сільської ради» 

 

                      На підставі Конституції України, Сімейного та Житлового 
Кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про громадянство 
України», «Про захист персональних даних» з метою врегулювання питань 
видачі документів, які засвідчують місце реєстрації (проживання) громадян, 
факт проживання на території України у зв’язку з порушенням клопотання про 
вступ у громадянство України, склад сім’ї, місце реєстрації (проживання)   і 
склад сім’ї  для оформлення субсидії на комунальні послуги, місце реєстрації 
(проживання)  і склад сім’ї для постановки на квартирний облік , місце 
реєстрації і склад сім’ї для призначення всіх видів соціальної допомоги, сесія 
Крижанівської  сільської ради  

В И Р І Ш И Л А: 

                   1.   Затвердити  Положення  про видачу довідок про склад сім’ї з 
місця     проживання та побутових характеристик на території Крижанівської 
сільської ради(додається ). 

                 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 
постійної комісії з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, 
етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів – Спельника 
С.В. 

  

Сільський голова                                                                                     Н.Г. 
Крупиця  

 

                                                                                                                              

 

 

Додаток до рішення Крижанівської сільської ради 

                                                                              №434-УІІ від 25.04.2017 року 

 

Положення 

про видачу довідок про склад сім’ї з місця проживання та побутових  
характеристик  на території Крижанівської сільської ради  

 

   1. Загальні положення.  
1. Дане положення регулює видачу довідок про склад сім’ї з місця проживання та 



побутових характеристик  громадянам, які проживають  або зареєстровані на 
території Крижанівської сільської ради та видачу довідок про склад сім’ї з 
місця проживання та побутових характеристик  за запитами установ та 
організацій стосовно громадян, які проживають  або зареєстровані  в на 
території Крижанівської сільської ради 

1.1. Видачу довідок про склад  сім’ї з місця проживання здійснює адміністратор (за  
його відсутності директор) ЦНАП Крижанівської сільської ради. 

1.2.   Видача побутових характеристик на громадян здійснюється в порядку 
визначеному цим  Положенням 

 

            2. Основні терміни. 

Довідка про склад  сім’ї з місця проживання ― документ встановленого зразка, який 
виданий на підставі документів визначених цим Положенням та зазначає персональні 
дані громадян, адресу їх проживання та дані стосовно родинних відносин   сім’ї. 
  

Побутова характеристика ― це документ, у якому в офіційній формі викладено 
громадську думку про громадянина як члена суспільства, та його моральні якості, цей 
документ складається на вимогу громадянина або письмовий запит установи для 
подання до цієї установи. 
 

            3. Порядок видачі довідок про склад сім’ї. 
            3.1. Довідка про склад сім’ї видається на вимогу громадянина особисто при 
пред’явлені паспорта громадянина. У разі отримання довідки відносно громадянина 
іншою особою  необхідно до паспорта громадянина (оригінал) надати доручення на 
представлення інтересів  заявника і отримання довідки на його ім’я . 
            3.2. Довідка про склад сім’ї на здобутті всіх видів соціальної допомоги 
видається у формі затвердженій Наказом Мінпраці від 22.07.2003 № 204 (додаток 1). 
            Довідка на  квартирний облік  видається у формі затвердженій Правилами 
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих 
приміщень в УРСР, затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 
11.12.1984 № 470 (додаток 2). 
            Довідки про склад сім’ї  для інших цілей видаються у формі згідно додатку 3. 
            Довідки про склад сім’ї  для Міськводоканалу видається у формі згідно 
додатку 4 

3.3.  Для отримання будь-яких  довідок  необхідно подати документи в оригіналі: 
·         Паспорт  громадянина, на чиє ім’я  видається довідка; 
·         Свідоцтва про народження дітей; 
·         Будинкову  книгу; 
·         Паспорта всіх зареєстрованих в квартирі (будинку) осіб; 
·         Правовстановлюючі документи на житлове приміщення, технічний паспорт на 
домобудівлю; 
·         Документи, що посвідчують родинний зв'язок (свідоцтво про шлюб, свідоцтво 
про розірвання шлюбу,  свідоцтва про народження та інш.),  рішення суду про 
встановлення факту проживання однією сім’єю у разі проживання співмешканцями; 
·         Правовстановлюючі документи на земельну ділянку. 
     3.4. Відомості якими встановлюються факти  (спільного проживання, ведення 
спільного господарства, перебування на утриманні, неприйняття участі одного із 
батьків у вихованні дитини, перебування у трудових відносинах та інш.) в довідках не 
зазначаються. Такі факти встановлюються в судовому порядку згідно законодавства. 
            3.5. У разі отримання  довідки за місцем фактичного проживання, яке 
відрізняється від місця реєстрації особа повинна надати  договір найму житлового 



приміщення,  підтверджений  головою  вуличного комітету або депутатом сільської 
ради. У разі проживання родичів ( діти, невістки, зяті,  онуки родинний зв'язок  яких 
підтверджується документами)  власники будинку повинні письмово подати заяву 
секретарю виконавчого комітету комітету  для підтвердження цього факту. 
            3.6.При вселенні в житлове приміщення  квартиронаймачів  власник будинку 
(квартири)  повинен письмово повідомити  секретаря сільської ради ( депутата 
сільської ради) що ним здане в оренду належне йому житло, кому здане, на який 
строк та умови оплати. При наданні зазначеного повідомлення власник житлового 
приміщення повинен надати для ознайомлення секретарю виконавчого комітету 
правовстановлюючі документи на будинок та паспорт. 
3.7. У разі недотримання вимог  зазначених в п3.6. цього Положення довідки про 
місце фактичного проживання особам видаватися не будуть, оскільки ними не 
дотримано вимог підтвердження даних. 
 

4. Порядок видачі характеристик 

            4.1. Побутова характеристика за місцем проживання  громадянина надається 
на  підставі письмової характеристики, написаної головою органу самоорганізації 
населення головою вуличного комітету або депутатом сыльської ради. 
            4.2. Депутат сільської  ради складає характеристику на громадянина на 
підставі узагальненого відношення до громадянина його сусідів, знайомих, 
товаришів, рідних. Дані відомості  можуть надаватися сусідами, рідними та іншими 
особами в письмовому вигляді і долучатися до  характеристики депутата. 
            4.3. Депутат сільської ради  складає характеристику  особи об’єктивно, не 
враховуючи власні стосунки з особою. В характеристиці зазначається: прізвище, ім’я, 
по батькові, дата народження, місце реєстрації, місце проживання (у разі проживання 
не за місцем реєстрації),  сімейний стан, освіта, місце роботи риси характеру, 
стосунки з оточуючими, стосунки у родині (за наявності відомостей), участь в 
громадському житті села, нагороди, відзнаки, негативні  події. 
            4.4. Характеристика підписується депутатом сільської ради.  Підпис 
завіряється секретарем Крижанівської сільської  ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кутовий штамп                                                                                               Додаток 1 до 
«Положення 

Про видачу довідок про склад сім’ї»    
ЗАТВЕРДЖ.ЕНО 

Наказ Міністерства праці та 

         соціальної політики України 

                                                                                                                

22.072003. № 204  Ф1 (соц) 
 



 

ДОВІДКА ПРО СКЛАД СІМ’Ї 
або ЗАРЕЄСТРОВАНИХ У ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ/БУДИНКУ, ОСІБ 

 

 Видана уповноваженому власнику (співвласнику ,наймачу) житлового приміщення 

 (будинку) , членові житлово –будівельного кооперативу  
                       

                                                    (прізвище, ім.’я по батькові) 
Адреса :  
про те, що до складу сім’ї /зареєстрованих /входять: _______ 

 

      Призвище, ім”я по батькові 
 

 Родинні стосунки 

Дата 

народження 

№,серія паспорта 

або свідоцтва про 

народження 

 уповноважений 
власник 

(співвласник , 
наймач) 

  

        

    

    

    

    

    

    

    

    

Усього ____ осіб 

Довідка видана для пред’явлення до органу праці та соціального захисту населення 

 

 Начальник ЦНАП  
Крижанівської сільської ради    __________________      _______________ 

                                                               (прізвище,ініціали)                                (підпис) 
або Провідний спеціаліст адміністратор 

 

 

М.П.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до «Положення 

Про видачу довідок про склад сім’ї»    
Затверджено  

Постановою Ради Міністрів  
УРСР і Укрпрофради 

 від 11.12.1984 № 470 зі змінами 

 



 

Д О В І Д К А                                                                                                         

 

Видана 
гр._________________________________________________________________________ 

у тому,що він /вона/ дійсно мешкає та постійно зареєстрований в селі Ліски Крижанівка, 
вул.___________________________ 

Лиманського району Одеської області 
,_________________________________________________ 

Довідка видана для надання 
в_________________________________________________________  

 

Начальник ЦНАП  

Крижанівської сільської ради  ______________________      ______________                         

                                                     Прізвище, ініціали                         (підпис) 
або Провідний спеціаліст адміністратор 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 



 

 

   Додаток 2  до «Положення                              
про видачу довідок про склад сім’ї»    

ЗАТВЕРДЖ.ЕНО 

Наказ Міністерства праці та 

         соціальної політики України 

                                                                                                                22.072003. № 204 

                                                                    Ф1                                                                                                                             

 

 

ДОВІДКА 

(виписка з домової книги про склад сім’ї та реєстрацію) 
 

 

 (прізвище ім’я по батькові) 
в тому ,що вона(він)   проживає_________________________________________ 

зареєстрована в селі  __________________________ 

по вулиці_ ______________________________________будинок № ____________кв. ____ 

і займає житлову площу _____________________кімнат_________________________кв.м. 
_______поверху________поверхового будинку надлежащого  ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

квартира_____________________________________________________________________ 

(ізольована ,комунальна) 
особливий рахунок відкрито на гр. _______________________________________________ 

житловий будинок має зручності_________________________________________________ 

                                                         (газ , вода , каналізація ,опалення і.т.д) 
________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

На цій житловій площі проживають та зареєстровані :   _____________________  чоловік 

 

№  П.І.Б. Родинні 
стосунки 

Рік 

народження 

Дата  
реєстрації 

В даному 
будинку 

постійно,чи 
тимчасово 

           

      

      

      

      

      

      

      

 

Начальник ЦНАП Крижанівської сільської ради __________     ____________________ 

                                                                                           підпис                                (ПІБ) 
або Провідний спеціаліст адміністратор 

м.п. 



 

 

                                                              

       Додаток  4   до «Положення                              
Кутовий штам 

про видачу довідок про склад сім’ї»    
ЗАТВЕРДЖ.ЕНО 

Наказ Міністерства праці та 

         соціальної політики України 

                                                                                                                22.072003. № 204 

      Ф-2 

                                                                                                                                                                                         

 

 ДОВІДКА 

                                     З місця проживання, про склад сім’ї  та зареєстрованих осіб 

                                                     

Видана__________________________________________________________________________

____ 

Про те, що він(вона)  зареєстрована(ний) у с. Крижанівка, с. Ліски по вул. 
_____________________ 

буд. № ____ площа ____ кв.м ______________________________ (загальна, ізольована) 
на_______етажі______етажного будинку що належить 
________________________________________________________________________________

_____ 

                                      (документ, що підтверджує право власності) 
Особовий рахунок відкритий на ім’я 
______________________________________________________номер_____________ 

                                                                                            ПІБ 

Дім має 
зручності________________________________________________________________________

____ 

                       Газ, водопровід, каналізація, вид опалення, газовий водонагрівач, ванна, душ) 
Характеристика присадибної 
ділянки_________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________________

____ 

      (розмір поливної площі, наявність та розмір парників, теплиць, кількість домашньої 
худоби) 
На вказаній площі мешкають__________________________________________ членів сім’ї 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 
по батькові 

Рік 
народження 

Родинні 
відносини 

Дата Примітка 

реєстрація зняття з 
реєстрації 

   Основний 

квартиронаймач 

   

       



       

       

Кількість кімнат_______________________ 

Житлова площа______________________ 

Начальник ЦНАП Крижанівської сільської ради __________     ____________________ 

                                                                                           підпис                                (ПІБ) 
або Провідний спеціаліст адміністратор 

м.п. 
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                    № 435-VII 
 

 

Про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та 

делегування представників до спільної робочої групи 
 

Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад», розглянувши пропозицію депутатів 
Фонтанської сільської ради Лиманського району Одеської області щодо 
об’єднання територіальних громад, враховуючи результати громадських 
обговорень,  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  Крижанівська сільська  рада, 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад села 
Крижанівка, селища Ліски (Крижанівська сільська рада), села Олександрівка, 
селища Світле (Олександрівська сільська рада) села Фонтанка (Фонтанська 
сільська рада), Лиманського району Одеської області в Фонтанську  сільську  
громаду з центром у селі Фонтанка Лиманського району Одеської області.  

2. Делегувати до складу робочої групи з підготовки проектів рішень щодо 
добровільного об’єднання територіальних громад наступних представників 
Крижанівської сільської ради: 

- сільського голову Крупицю Н.Г.; 
- члена виконавчого комітету Поліщука А.О.; 



- заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мельника 
О.М.; 

- інспектора з питань благоустрою Подгорняка Г.М.; 
- заступника голови з економічних питань - головного бухгалтера 

Крижанівської сільської ради.; 

- секретаря Крижанівської сільської ради – Бондаренко; 
- голову постійної депутатської комісії Крижанівської сільської ради з 

питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, 
регуляторної політики та конфлікту інтересів; 

- голову постійної депутатської комісії Крижанівської сільської ради з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 
медицини, соціального захисту і охорони дитинства, культури, молоді та 
спорту; 

- голову постійної депутатської комісії Крижанівської сільської ради з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи; 

- голову постійної депутатської комісії Крижанівської сільської ради з 
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, торгівлі, 
побутового обслуговування, зв’язку, транспорту комунального та дорожнього 
будівництва; 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 
Крупицю Н.Г. 

 

 

Сільський голова                                                                              Н.Г. Крупиця 
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                        № 436-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 ремонту та будівництва вуличного освітлення  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. Внести зміни та затвердити в новій редакції 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 №3). 

4. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат 
Програми інформаційного та матеріально-технічного забезпечення виконавчих 
органів Крижанівської сільської ради на 2017 рік  (додаток №4). 

5. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат 
Програми підтримки Лиманського ВП ГУНП в Одеській області на 2017 рік 

(додаток №5). 
6. 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 ХХ сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання  №436-VII від 25.04.17р. 

 

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; 
- оплата технічного нагляду 

Капітальний ремонт 
(реконструкція) мереж 
вуличного освітлення: 
пров. Зоряний, с. Ліски; 
вул. Приморська, с. 
Крижанівка 

вул.  Гонтаренко, с. 
Крижанівка 

вул.  Ярошевської, с. 

 

 

2017 

 

 

1 500 000,00 

грн. 



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 

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

вул. Бескоровайнова пров. 
Шкільний с. Крижанівка 

вул. Сонячна с. 
Крижанівка 

вул. Рибача с. Крижанівка 

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 ради                                                                                           Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 

до рішення XХ сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання  №436-VII від 25.04.17р. 

 

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. 
4 640  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. 

2017р. 50 000,00 грн. 



Крижанівка та с. Ліски. 

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, провулок Шкільний,1/1" 

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 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. 
 

Дотація КП «Надія» на транспортні послуги з 
вивезення негабаритного 

2017 60000 грн. 
 

Дотація КП «Надія» на придбання малої 
архітектурної форми (МАФ) 

2017 200 000 грн. 
 

Дотація КП «Надія» на придбання триколісної 
мототехніки (вантажні мотоцикли)  

2017 200 000 грн. 
 

 

 

Секретар ради                                                                                          Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №3 

до рішення XХ Крижанівської сільської ради  
VII скликання  №436-VII від 25.04.17р. 

 

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 Забезпечення громадської безпеки, охорони 
правопорядку та громадського порядку на 

2017 рік 650 000.00 



території Крижанівської сільської ради  

 

 

 

Секретар ради                                                                                         Л.Л. Бондаренко 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 4 

до рішення XХ сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання  №436-VII від 25.04.17р. 

 

 

Кошторис витрат Програми інформаційного та матеріально-технічного 
забезпечення виконавчих органів Крижанівської сільської ради на 2017 рік 

 

№ Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 

Сума в 
гривнях  

Всього 

1 Закупівля та ремонт комп’ютерної 
техніки,  інформаційних та 

2017 200 000, 00 

грн. 
1 120 000, 00 

грн. 



комп’ютерних програм закупівля 
спеціалізованого обладнання та 
інвентарю, 

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 900 000,00 

грн. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                         Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №5 

до рішення ХХ сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання  №436-VII від 25.04.17р. 

 

Кошторис витрат 

Програми підтримки Лиманського ВП ГУНП в Одеській області на 2017 рік. 
 

№ Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 

Сума в 
гривнях  

1 Субвенція з місцевого бюджету 2017 100 000 грн. 



державному на виконання програм 
соціально-економічного та культурного 
розвитку регіонів для закупівлі паливно-

мастильних матеріалів для Лиманського 
ВП ГУНП в Одеській області. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                          Л.Л. Бондаренко 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                        № 437-VII 
 

 

Про  передачу у власність ПАТ “Одесаобленерго”  трансформаторної 
підстанції № 221-10/0,4 кВ 160 кВА, що знаходяться на території села Ліски 

Крижанівської сільської ради 

  

Керуючись ст. 26, 60 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, згідно Закону України “Про передачу об’єктів державної та 
комунальної власності”, та у зв’язку  з відсутністю в Крижанівській сільській 
раді фахівців по обслуговуванню ТП, з метою раціонального використання 
майна  та надання якісних послуг населенню села Ліски, враховуючи соціальну 
значимість об’єкту передачі, Крижанівська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Передати безкоштовно з комунальної власності Крижанівської сільської ради 
у власність ПАТ “Одесаобленерго” слідуючі об’єкти: 

 

№ 
з/п 

Найменування об’єкту Один. 
виміру 

Рік 
випуску 

 

Кількість 

1 2 3 4 5 

1 ПЛ-10кВ ф. Піонерлагер: 
- відпайка на ЩТП-221 дротом АС-50 

 

км 

 

2006 
0,027 



2 ЩТП № 221, с. Ліски, вул. Придорожня   1 

2.1 Обладнання ЩТП -221: 

- стояки залізобетонні 
- металоконструкція ЩТП 

- розрядники 10 кВ 

- шафа 0,4 кВ  
- роз’єднувач 10 кВ 

     

   шт. 
компл. 
компл. 
компл. 

шт. 

 

 

2006 

 

2 

1 

1 

1 

1 

2.2 Трансформатор силовий ТМ-160-10/0,4, 

зав. № 5498   

шт. 2006 
1 

3 ПЛ-0,4 кВ ЩТП 221 Л1 (вул. 
Придорожня), провід СІП 4х50 

км 2006 
0,15 

4 ПЛ-0,4 кВ ЩТП 221 Л2 (вул. 
Придорожня), провід СІП 4х50 

км 2006 
0,11 

 

2.Заступнику голови з економічних питань - головному бухгалтеру 
Крижанівської сільської ради Дудник М.В. оформити передачу вказаних 
об’єктів у власність ПАТ “Одесаобленерго”. 
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 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                        № 438-VII 
 

 

Про затвердження Програми з вилову безпритульних тварин на території 
Крижанівської сільської ради на 2017 рік 

 

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

1. Затвердити Програму з вилову безпритульних тварин на території 
Крижанівської сільської ради на 2017 рік (додаток №1).  



2. Затвердити Кошторис витрат Програми  з вилову безпритульних тварин 
на території Крижанівської сільської ради 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 ХХ сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання № 438-VII від 25.04.2017 

 

Програма 

з вилову безпритульних тварин на території Крижанівської сільської ради 
на 2017 рік 

 

Мета Програми 

Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних тварин на 
території Крижанівської сільської ради гуманними методами, що задовольнять 

як захисників тварин, так і їхніх супротивників. 
Основним завданням Програми є: 

Проведення стерилізації безпритульних тварин з поверненням їх до ареалу 
попереднього проживання; 

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) Вилов і транспортування безпритульних тварин. 
2) Проведення стерилізації та повернення їх до середовища проживання. 

3) Евтаназія, знешкодження та утилізація трупів тварин (відповідно до ст. 
Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»). 

Очікувані результати Програми 

Виконання Програми допоможе скоротити численність безпритульних тварин 
на території Крижанівської сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток № 2 

до рішення ХХ сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №  438-VII від 25.04.2017 

 

Кошторис Програми з вилову безпритульних тварин на території 
Крижанівської сільської ради на 2017 рік 

 

 

Назва заходів виконання Програми 

Термін 
виконання 

Сума в 
грн.. для 
реалізації 
заходів 

Вилов і транспортування безпритульних тварин. 
Проведення стерилізації та повернення їх до 
середовища проживання. 
Евтаназія, знешкодження та утилізація трупів 
тварин (відповідно до ст. Закону України «Про 
захист тварин від жорстокого поводження»). 
 

2017 50 000. 00 

грн. 

 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                      № 439-VII 

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту 

внесеним змін до генерального плану території села Крижанівка 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. ст. 8, 10, ч. 9 ст. 17 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Порядком розроблення містобудівної документації, 
затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального України від 16.11.2011 № 290, розглянувши заяву 
Шаболтаєва О.В. та Прудка О.В., Крижанівська сільська рада Лиманського 
району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Відмовити гр. Шаболтаєву О.В. та Прудку О.В. у наданні дозволу 

на розроблення проекту внесення змін до генерального плану території села 
Крижанівка. 

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



 

 

 

Сільський голова                                                                          Н.Г. Крупиця 
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                      № 440-VII 

 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту внесеним змін в 

детальний план території села Крижанівка Крижанівської сільської 
ради Лиманського району Одеської області в межах кварталу 471 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст. ст. 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Порядком розроблення містобудівної документації, 
затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального України від 16.11.2011 № 290, розглянувши заяву 
голови ГО «ДТРА Крижанівки». Причал №218 Крижанівська сільська рада 
Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 



3. Надати дозвіл на розроблення проекту внесення змін в детальний 
план території села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області межах кварталу 471. 

4. Доручити виконавчому комітету Крижанівської сільської ради 
замовити проект внесення змін в детальний план території села Крижанівка 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в межах 
кварталу 471. 

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

 

 

Сільський голова                                                                            Н.Г. Крупиця 

 
 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                   № 441-VII 

 



Про відмову громадянам України у наданні дозволу на розроблення проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок. 

 

Розглянувши заяви громадян України, а також інші додані до них 
документи та графічні матеріали, керуючись  ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 

121, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 20, 25 Закону України «Про 
землеустрій», Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 
області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити громадянам України у наданні дозволу на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно з переліком 

(додаток №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            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

громадян, яким відмовляється у наданні дозволу на розробку проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території Крижанівської 

сільської ради 

 

№
Адреса 

земельної 
ділянки 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Орієнтов
на 

площа 
земельн

ої 
ділянки 

Цільове 
призначення 

(використання) 
земельної ділянки 

Підстава 

1. 

Крижанівська 
сільська рада      
с. Крижанівка 

Євсєєва О.В.  0,25га 

Для будівництва і 
обслуговування 

індивідуального 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: відсутні графічні 
матеріали, на яких зазначено бажане 
місце розташування земельної ділянки. 

2. 
Крижанівська 
сільська рада      

Чернобай В.В. 
- 

 

- 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: в клопотанні не 
вказано цільове призначення та орієнтовні 
розміри земельної ділянки, відсутні 
графічні матеріали, на яких зазначено 
бажане місце розташування земельної 
ділянки. 

3. 

Крижанівська 
сільська рада      

с. Ліски 

Чумаченко А.П. 0,25га 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку 
господарських 

будівель і споруд 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: місця 
розташування земельної ділянки, яка 

зазначена у графічному матеріалі не 
відповідає Генеральному плану села Ліски 
поєднаного з детальним планом території 
села Ліски. 



4. 

Крижанівська 
сільська рада      

с. Ліски 

Чумаченко А.П. 0,25га 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку 
господарських 

будівель і споруд 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: місця 
розташування земельної ділянки, яка 

зазначена у графічному матеріалі не 
відповідає Генеральному плану села Ліски 
поєднаного з детальним планом території 
села Ліски. 

5. 
Крижанівська 
сільська рада      

Огли С.Л.  - 
Для будівництва 
жилого будинку 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: в клопотанні не 
вказано орієнтовні розміри земельної 
ділянки, відсутні графічні матеріали, на 
яких зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки. 

6. 

Крижанівська 
сільська рада      
с. Крижанівка 

Фронтовська Н.М. 0,10га 

Для будівництва і 
обслуговування 

житлового будинку, 
господарських 

будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

Земельна ділянка, яка зазначена у 
графічних матеріалах перебуває у 
приватній власності (користуванні), за 
адресою: с. Крижанівка, вул. Ярошевської, 
56а, 58а. 

7. 

Крижанівська 
сільська рада      
с. Крижанівка 

Фронтовська М.С. 0,10га 

Для будівництва і 
обслуговування 

житлового будинку, 
господарських 

будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

Земельна ділянка, яка зазначена у 
графічних матеріалах перебуває у 
приватній власності за адресою: с. 
Крижанівка, вул. Терешкової, 31а. 

8. 

Крижанівська 
сільська рада      
с. Крижанівка 

Фронтовська С.С. 0,10га 

Для будівництва і 
обслуговування 

житлового будинку, 
господарських 

будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

Земельна ділянка, яка зазначена у 
графічних матеріалах перебуває у 
користуванні за адресою: с. Крижанівка, 
вул. Рибача, 67. 

9. 
Крижанівська 
сільська рада 

Білоблоцький В. 
О. 

0,25 га - 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: в клопотанні не 
вказано цільове призначення земельної 
ділянки, відсутні графічні матеріали, на 
яких зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки. 



10 
Крижанівська 
сільська рада 

Дроздовська К.В. 0,15 

Для будівництва та 
обслуговування 

будинку 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: місця 
розташування земельної ділянки, яка 
зазначена у графічному матеріалі не 
відповідає Генеральному плану села Ліски 
поєднаного з детальним планом території 
села Ліски. 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                  № 442-VII 

 

Про надання дозволу громадянам України на розроблення технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі 
(на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованих на території Крижанівської 

сільської ради  Лиманського району Одеської області. 

 

Відповідно до ст. ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве  самоврядування», ст. ст. 
12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122  Земельного кодексу України, п. 3 розділу VII Закону 



України «Про державний земельний  кадастр», розглянувши заяви громадян та 
подані матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл громадянам України згідно з переліком (додаток №1) на 
розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) орієнтовною площею 
0,0577 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) розташованих на території Крижанівської сільської 
ради Лиманського району Одеської області.  

2. Зареєструвати  відповідні  земельні  ділянки у Державному  земельному  
кадастрі. 

3. Подати технічні документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на розгляд та 
затвердження сесії сільської ради у встановленому чинним законодавством порядку. 

4. 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 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1  

до рішення ХХ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання №442-VII від 25.04.2017   



 

 

Перелік  

громадян, яким надано дозвіл на розроблення технічних документацій із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості). 

 

 

 

№ 

Прізвище, ім’я та  

по батькові 

Адреса земельної 
ділянки 

Площа 
земельної 
ділянки, га  

Цільове призначення земельної 
ділянки 

1. 

Бабенко Ольга Данилівна  

Біляєв Олексій Вікторович 

Бабенко Юрій Вікторович   

с. Крижанівка,  

вул. Терешкової, 24.  
 

для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2. Гах Костянтин Петрович  
с. Крижанівка,  

вул. Ветеранів, 60  
 

для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

3. 

Сухарева Ольга Олексіївна 
Вадатурська Валентина 

Володимирівна  

Спельнік Валерій 
Валентинович  

с. Крижанівка,  

вул. Миколаївська, 11 

 

для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

4. 
Самойлюк Вікторія 

Геннадіївна 

с. Крижанівка,  

вул. Морська, 18 а 

 

для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

5. Смірнов Сергій Сергійович 

с. Крижанівка,  

вул. Морська, 18 

 

для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

     

Всього:    

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                   № 443-VII 

 

Про надання дозволу громадянці України Меркушовій Тетяні Михайлівні на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця 
Сонячна, 49 а.  

 

Розглянувши заяву громадянки України Меркушової Т.М. та подані 
матеріали, керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122, 134 Земельного 
кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 25 Закону України «Про землеустрій» Крижанівська сільська рада 
Лиманського району Одеської області 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 



1. Надати громадянці України Меркушовій Тетяні Михайлівні дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0307 га у власність для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, 
село Крижанівка, вулиця Сонячна, 49 а. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та 
подати на затвердження сільській раді у встановленому чинним 
законодавством порядку. 

3. 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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                   № 444-VII 



 

Про передачу громадянам України Бикову Сергію Івановичу, Мхітарян Олені 
Іванівні, Данилюк Тетяні Іванівні, Протоєрейській Жанні Іванівні безоплатно у 

спільну часткову власність земельної ділянки для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, 
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця Приморська, 35. 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування              

в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, Земельного кодексу 
України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 
розглянувши заяву громадян України Бикова С.І., Мхітарян О.І.,  Данилюк Т.І., 
Протоєрейської Ж.І. та подані матеріали, Крижанівська сільська рада 
Лиманського району Одеської області 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам України Бикову 
Сергію Івановичу, Мхітарян Олені Іванівні, Данилюк Тетяні Іванівні, 
Протоєрейській Жанні Іванівні для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село 
Крижанівка, вулиця Приморська, 35. 

2. Передати громадянам України Бикову Сергію Івановичу, Мхітарян Олені 
Іванівні, Данилюк Тетяні Іванівні, Протоєрейській Жанні Іванівні безоплатно у 
спільну часткову власність земельну ділянку загальною площею 0,0665 га, для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, 
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця Приморська, 35, 

к
а
д
а
с
т
р
о

3. Зобов’язати громадян України Бикова Сергія Івановича, Мхітарян Олену 

Іванівну, Данилюк Тетяну Іванівну, Протоєрейську Жанну Іванівну виконувати 
обов’язки власника земельної ділянки, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного кодексу 
України. 



4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Комінтернівському 
районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

5. Контроль за виконанням 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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                    № 445-VII 

 

Про затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки, які 
передані в оренду фізичним та юридичним особам на території с. Крижанівка 

та с. Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області. 

 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статтею 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 
році» № 1791-VІІI від 20.12.2016, Податковим кодексом України № 2755-VI від 
02.12.2010, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Рішення сімдесятої третьої сесії шостого скликання Крижанівської 
сільської ради № 1153-VI від 14.08.2015 «Про затвердження ставок орендної 
плати за земельні ділянки, які передані в оренду фізичним та юридичним 
особам на території с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради 



Комінтернівського району Одеської області вважати таким, яке втратило свою 
чинність.  

2. Встановити з 01.01.2017 на території Крижанівської сільської ради ставки 
орендної плати за земельні ділянки, які передані в оренду фізичним та 
юридичним особам на території с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області згідно додатку                № 
1 до рішення.  

3. Оприлюднити дане рішення у засобах масової інформації. 
4. Рекомендувати органам державної фіскальної служби інформувати 

Крижанівську сільську раду про сплату орендної плати за земельні ділянки на 
території Крижанівської сільської ради в розрізі земельних ділянок та власників 
земельних ділянок (землекористувачів). 

5. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку сільської ради (Клюкас О.П.). 
 

 

Сільський голова                                                                       Н.Г. Крупиця 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 

 до рішення ХХ сесії Крижанівської сільської ради 



 VII скликання №445-VII від 25.04.2017  

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

ставок орендної плати за земельні ділянки, які передані в оренду 
відповідно до їх виду використання  

 

№ 
п/п 

Вид використання земельних ділянок 
(цільового призначення земельних ділянок)  

Розмір ставки орендної 
плати за земельні 

ділянки,  

% (відсотків) від НГО   

1. Спортивно – оздоровчі бази 12 

2. обєкти автомобільного сервісу 5 

3. Автозаправні станції   12 

4. Літні кафе-бари 8 

5. Зони відпочинку громадян 8 

6. Туристично-оздоровчого комплексу 5 

7. Центральні садиби 12 

8. Виробничі бази, складські приміщення 5 

9. рибогосподарські потреби  7 

10. Прибережна зона 10 

11. Магазини 3 

12. Житлова та громадська забудова 4 

13. Інші види використання земельних ділянок  3 

 

  

Секретар ради                                                                        Л.Л. Бондаренко 

 



У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої  сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                     № 446-VII 

 

Про затвердження  технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки кадастровий 
номер 5122783200:02:001:2561 та перебуває у комунальній 
власності територіальної громади Крижанівської сільської 
ради, для розміщення виробничої бази яка розташована за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, 
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. 

Паустовського, 31 а.   
   

Розглянувши клопотання директора ТОВ «ІНАГРО КОМІНТЕРНІВСЬКЕ» 
Павлюк О.С. та подані матеріали, керуючись ст. ст. 12, 186 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Крижанівська сільська рада Лиманського 
району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки кадастровий номер 5122783200:02:001:2561 та перебуває у 
комунальній власності територіальної громади Крижанівської сільської ради, 
для розміщення виробничої бази, яка розташована за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,         с. Крижанівка, 
вул. Паустовського, 31 а.  

2. Крижанівській сільській раді зареєструвати право комунальної власності 
за земельними ділянкам, які утворені в результаті поділу, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2773, загальною площею 0,0047 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2772, загальною площею 0,0024 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2771, загальною площею 0,0026 га, кадастровий номер 



5122783200:02:001:2768, загальною площею 0,0024 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2770, загальною площею 0,0024 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2767, загальною площею 0,0026 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2769, загальною площею 0,0026 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2757, загальною площею 0,0515 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2758, загальною площею 0,0112 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2759, загальною площею 0,0102 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2760, загальною площею 0,0319 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2761, загальною площею 0,0124 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2762, загальною площею 0,0357 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2763, загальною площею 0,0026 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2764, загальною площею 0,0022 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2765, загальною площею 0,0026 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2766, загальною площею 0,0196 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2756, загальною площею 0,0141 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2755, загальною площею 0,0147 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2754, загальною площею 0,0084 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2753, загальною площею 0,0548 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2752, загальною площею 0,0357 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2751, загальною площею 0,0045 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2750, загальною площею 0,0101 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2749, загальною площею 0,0064 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2748, загальною площею 0,0100 га,  кадастровий номер 
5122783200:02:001:2747, загальною площею 0,0089 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2744, загальною площею 0,0031 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2745, загальною площею 0,0025 га, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2746, загальною площею 0,0072 га,  

 3. Контроль за виконанням 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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                   № 447-VII 

 

Про відкладення розгляду питання щодо надання громадянам України 

дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок. 

 

Розглянувши заяви громадян України, а також інші додані до них 
документи та графічні матеріали, керуючись  ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 
121, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 20, 25 Закону України «Про 
землеустрій», Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 
області 

 

В И Р І Ш И Л А: 



 

1.  Відкласти розгляд питання щодо надання громадянам України згідно з 
переліком (додаток №1) дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок, до затвердження меж населених пунктів с. 
Крижанівка та с. Ліски. 

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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення ХХ сесії Крижанівської сільської ради 

VII скликання №447  від 25.04.2017   

 

                                      

 

ПЕРЕЛІК                                 



громадян  щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок на території Крижанівської сільської ради 

 

   

Адреса 
земельної 

ділянки 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Орієнтовна 
площа 

земельної 
ділянки 

Цільове призначення 
(використання) земельної 

ділянки 

1. 

Крижанівська 
сільська рада      

с. Ліски 

Паненко 
Олександр 

Анатолійович 

0,5га 

Для будівництва і 
обслуговування житлого 
будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 

2. 

Крижанівська 
сільська рада 

с. Ліски 

Новицький Сергій 

Ігорович 

0,7га 

 

Для будівництва і 
обслуговування 

індивідуального жилого 
будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 

3. 

Крижанівська 
сільська рада      

с. Ліски 

Голота Сергій 
Джанович 

0,7га 

Для будівництва і 
обслуговування жилого 
будинку господарських 

будівель і споруд 

 

 

Секретар ради                                                                       Л.Л. Бондаренко 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 



 

25 квітня 2017                                                                                        № 448-VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянці Україні Саакян Надії Володимирівні для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, 
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця Заболотного 

Академіка, 77 А/5. 

Розглянувши заяву громадянки України Саакян Н.В. щодо затвердження 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки  в натурі (на місцевості), розроблену ТОВ «ІНАГРО 
КОМІНТЕРНІВСЬКЕ», керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 134  

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського району 
Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) громадянці 
Україні Саакян Надії Володимирівні для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною 
площею 0,0143 га за адресою: Одеська область, Лиманський район, 
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця Заболотного Академіка, 
77А/5, кадастровий номер 5122783200:01:002:2260. 

2. Передати громадянці України Саакян Надії Володимирівні у власність 
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 
0,0143 га за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 
сільська рада, село Крижанівка, вулиця Заболотного Академіка, 77А/5, 
кадастровий номер 5122783200:01:002:2260. 

3. Зобов’язати громадянку України Саакян Надію Володимирівну 
виконувати обов’язки власника земельної ділянки, згідно ст.ст. 91, 103 
Земельного кодексу України. 

4.  Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Комінтернівському районі 
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

5.  Контроль за виконанням 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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                        № 449-VII 

Про відкладення питання про  затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) громадянам Україні Нікітенко Ельзи Вікторівни, 

Оніщук Алли Володимирівни, Оніщука Олега Борисовича  для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця Морська, 1. 

Розглянувши заяву громадян України Нікітенко Е.В., Оніщук А.В., 
Оніщук О.Б. щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості), 
розроблену ТОВ «ІНАГРО КОМІНТЕРНІВСЬКЕ», керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 
40, 116, 118, 121, 122, 134  Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада 
Лиманського району Одеської області, 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Відкласти питання про затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) громадянам України Україні Нікітенко Ельзи 
Вікторівни, Оніщук Алли Володимирівни, Оніщука Олега Борисовича для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0646 га за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село 
Крижанівка, вулиця Морська, 1, кадастровий номер 5122783200:01:002:2777. 



5. Контроль за виконанням 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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                    № 450-VII 

 

Про надання дозволу  Крижанівській сільській раді Лиманського району 
Одеської області  на виготовлення проекту відведення земельної ділянки в 
постійне користування  орієнтовною площею 0,055 га для реконструкції та 
обслуговування будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області за адресою Одеська область, Лиманський район, с. 

Крижанівка, вул. Ветеранів, 5. 

 

 

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. Надати дозвіл  Крижанівській сільській раді Лиманського району Одеської 
області  на виготовлення проекту відведення земельної ділянки в постійне 
користування  орієнтовною площею 0,055 га для реконструкції та 
обслуговування будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району 



Одеської області за адресою Одеська область, Лиманський район,               с. 

Крижанівка, вул. Ветеранів,5. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та 
подати на розгляд та затвердження Крижанівській сільській раді у 
встановленому законом порядку.   

3. 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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017                                                                                    № 451-VII 
 

Про розгляд звернення громадян та вжиття відповідних заходів реагування 

Відповідно до ст. 26, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши колективне звернення мешканців вул. Атаманюка с. 
Крижанівка, з метою додержання законних прав та інтересів мешканців 
територіальної громади с. Крижанівка, Крижанівська сільська рада 
Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

6. Звернутися до Обслуговуючого кооперативу «Житлово – 

будівельний кооператив «Югспецстрой-77» із запитом про надання інформації 
та копій підтверджуючих документів з наступних питань: 

- інформацію та копії підтверджуючих документів щодо об’єкту 
будівництва на земельній ділянці переданій ПП «ЮГСПЕЦСТРОЙ-77» в 
оренду згідно договору оренди від 12.10.2010 та прилеглих земельних ділянках, 
що фактично використовуються кооперативом; 



- інформацію щодо проектно-кошторисної документації та 
розробників такої документації на підставі якої проводяться будівельні та/або 
інші роботи на земельній ділянці переданій ПП «ЮГСПЕЦСТРОЙ-77» в 
оренду згідно договору оренди від 12.10.2010 та прилеглих земельних ділянках, 
що фактично використовуються кооперативом; 

- копії погоджень компетентних органів та експертного звіту щодо 
відповідності вимогам чинного законодавства та будівельним нормам 
проектно-кошторисної документації та розробників такої документації на 
підставі якої проводяться будівельні та/або інші роботи на земельній ділянці 
переданій ПП «ЮГСПЕЦСТРОЙ-77» в оренду згідно договору оренди від 
12.10.2010 та прилеглих земельних ділянках, що фактично використовуються 
кооперативом; 

- копії дозвільних документів на проведення будівельних та/або 
інших робіт на земельній ділянці переданій ПП «ЮГСПЕЦСТРОЙ-77» в 
оренду згідно договору оренди від 12.10.2010 та прилеглих земельних ділянках, 
що фактично використовуються кооперативом; 

- інформацію щодо стадії проведення берегоукріплювальних робіт на 
земельній ділянці переданій ПП «ЮГСПЕЦСТРОЙ-77» в оренду згідно 
договору оренди від 12.10.2010; 

- інформацію щодо строків проведення та завершення 
берегоукріплювальних робіт на земельній ділянці переданій ПП 
«ЮГСПЕЦСТРОЙ-77» в оренду згідно договору оренди від 12.10.2010; 

- інформацію щодо будівництва вісімнадцятиповерхового будинку на 
земельній ділянці переданій ПП «ЮГСПЕЦСТРОЙ-77» в оренду згідно 
договору оренди від 12.10.2010 та прилеглих земельних ділянках, що фактично 
використовуються кооперативом. 

7. Звернутися до компетентних органів із відповідними заявами щодо 
проведення перевірки законності використання та забудови Обслуговуючим 
кооперативом «Житлово – будівельний кооператив «Югспецстрой-77» 
земельної ділянки переданої ПП «ЮГСПЕЦСТРОЙ-77» в оренду згідно 
договору оренди від 12.10.2010, а також інших прилеглих земельних ділянок, 
що фактично використовуються кооперативом. 

8. Відповіді Обслуговуючого кооперативу «Житлово – будівельний 
кооператив «Югспецстрой-77» та контролюючих органів отриманих за 
результатами розгляду зазначених звернень розглянути на сесії Крижанівської 
сільської ради для вжиття відповідних заходів реагування. 

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

 

 

 

Сільський голова                                                                            Н.Г. Крупиця 

Звіт  



Про виконання бюджету  Крижанівської сільської ради Лиманського 
району за І квартал 2017 року» 

До рішення Двадцятої  сесії  Крижанівської сільської ради  
VIІ cкликання 

 «25 » квітня 2017 року                                                                                  № 
431 - VIІ    

Бюджет сільської ради на 2017 рік затверджено рішенням сільської ради 
від 23.12.2016 року № 361-VІІ «Про сільський бюджет  на 2017 рік» по доходах  
та видатках у сумі 28378,8 тис. грн..,  

Зі змінами, внесеними за 2017 рік, затверджено обсяг доходів у сумі  
29181,8 тис грн. і видатків в загальній сумі 65555,1 тис. грн. 

В доход  бюджету за  І квартал 2017 рік надійшло 9719,4 тис. грн., що 
складає  33,31%,  від річного плану надходжень, в тому числі до загального 
фонду бюджету надійшло 7613 тис. грн. при плані 27272,6 тис. грн., що складає 
27,91%.  

По спеціальному фонду при плані 1909,2 тис. грн. фактично надійшло 
2106,4 тис. грн., що складає 110,33%.                               

Домінуючими серед надходжень загального фонду залишались податкові 
надходження – 7305,1 тис. грн ( 96,0%  від загальних надходжень). 

Структура податкових надходжень була наступною: 
- Найбільшими за обсягом в І кварталі 2017 року були надходження по 

місцевим податкам і зборам – 3925,8 тис. грн . (53,7% від загальної суми 
податкових надходжень), збільшились в порівнянні з попереднім роком на 
662,9 тис. грн. 

Структура надходжень по місцевим податкам і зборам в І кварталі  
2017 року була наступною: (найбільш істотні надходження) 

- податок на нерухоме  майно, відмінне від зем. діл. сплач. юр. особами , 
які є власниками –255,5 тис. грн. 

- земельний податок з юридичних осіб – 608,3 тис. грн.  
- орендна плата з юридичних осіб  - 1694,2 тис. грн. 
- земельний податок з фізичних осіб – 256,3 тис. грн. 
- орендна плата з фізичних осіб – 210,4 тис. грн. т. ін 

- Наступним за обсягом надходжень був  - Акцизний податок з 
ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) – 

1594,2 тис.грн., - частка в структурі податкових надходжень склала в І кварталі 
2017 року  21,82 %  

- Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1239,9 тис. грн., частка в структурі 
податкових надходжень склала в І кварталі 2017 року  16,97 %  



Неподаткові надходження склали 90,7 тис. грн. (1,19% від загальних 
надходжень).  

Надходження спеціального фонду бюджету. 
В  І кварталі 2017 року становили  2106,4 тис. грн. (Значну частку 

займають не податкові надходження – 2105,3 тис грн. – 99,95% від загальної 
суми надходжень). 

Основну суму  надходжень спеціального фонду в  І кварталі 2017 року 

склали надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту -  2104,2 тис. грн.; 

В  І кварталі  2017 року  не перераховувалось  субвенції до районного 
бюджету; 

На фінансування видатків в процесі виконання бюджету направлено 

2610,9 тис. грн. при планових показниках на  І квартал 2017 року 40644,6 тис. 
грн., що складає  6,4%, від планових призначень, в тому числі по загальному 
фонду бюджету направлено 2246,1 тис. грн. при плані за півріччя 6365,8 тис. 
грн., що складає  35,28 % до планових призначень за перший квартал 2017 року, 
по спеціальному фонду бюджету направлено 364,8 тис. грн., при плані  на 
перший квартал 34278,8  тис. грн., що складає 1,06%. 

         Наведені вище показники свідчать про дуже низький рівень 
виконання видаткової частини бюджету за перший квартал 2017 року,  

За період січень-березень поточного року використано бюджетні кошти 
по наступним напрямам: 

       У структурі видатків сільської ради за загальним фондом 
домінуючими є: 

- Поточні видатки 2246,1 тис. грн. – (100%) в т. ч.  
- видатки на соціальну сферу – 356,7  тис. грн: 

325,5тис.грн.(матеріальна допомога, поштові послуги); 
31,2 тис. грн ( утрим. ЦСССДМ.); 
- видатки на органи місцевого самоврядування – 895,1 тис. грн;  
- на благоустрій села -198 тис грн. (вуличне освітлення). 
- видатки на культуру – 146,2 тис. грн.; 
- дотація ЖКГ «Надія» – 560,1 тис. грн.; 
- дотація Спортивному клубу СК «Крижанівський» - 74,3 тис. грн; 

- інші видатки – 15,7 тис грн. 
Зі спеціального фонду місцевого бюджету на фінансування в процесі 

виконання бюджету за І квартал 2017 року направлено  364,8 тис. грн.,  в тому 
числі на: 

-  60,7 тис. грн. - капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення   вул. 

Приморська с. Крижанівка;  
-  32,2 тис. грн. - капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення пров. 

Зоряний с. Ліски;      



-  53,5 тис. грн. - капітальний ремонт мереж зовнішнього  освітлення вул. 
Гонтаренко, с. Крижанівка ;  

- 13,1 тис. грн. - експертиза проектно-кошторисної документації 
"Будівництво комплексу протизсувних споруд на аварійній ділянці по вул. 
Ювілейна в с. Крижанівка» 

- 11,7 тис. грн. - експертиза проекту "Реконструкція будівлі 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області" 

- 193,6 тис. грн. – придбання та монтаж кондиціонерів для 
Крижанівського будинку культури.                                                                                             

З метою розвитку території Крижанівської сільської ради у 2017 році було 
прийнято 20 програм та затверджено кошти для їх реалізації: 

Код 
ТПКВКМБ 

/ 

ТКВКБМС 

Найменування програми 

Сума - 
всього 

у т.ч.: 

по загальному 
фонду 

по спеціальному 
фонду 

0170 
Програма інформаційного та матеріально-технічного 

забезпечення виконавчих органів 
1720,00 220,00 1500,00 

6310 

Програма будівництва мереж водопроводу на 
території Крижанівської сільської ради 

2119,60 
 

2119,60 

0170 

Прогорама реконструкції будівлі Крижанівської 
сільської ради 

7217,50 
 

7217,50 

3400 Програма "Милосердя в дії" 1550,00 1550,00 

3400 

Програма матеріальної допомоги пораненим воїнам 
учасникам антитерорестичної операції та членам їх 

сімей 

250,00 250,00 
 

3112 

Програма підтримки дітей та молоді 

75,00 75,00 

4200 60,00 60,00 

3160 

150,00 150,00 
 

6030 

Програма підтримки комунального підприємства 
«Надія» 

4180,70 2680,70 1500,00 

6060 

Програма встановлення дорожніх знаків та 
інших засобів регулювання дорожнього руху на 

території Крижанівської сільської ради 

50,00 50,00 
 

6090 Програма захисту узбережжя території 
15015,0

0  
15015,00 

3400 

Програма допомоги на навчання учасникам 
антитерорестичної операції та інвалідам з дитинства 

30,00 30,00 
 

4200 

Програма підтримки Крижанівського НВК "ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-ліцей-ДНЗ" 

22,00 22,00 
 

5062 

Програма  підтримки комунального підприємства 
"Спортивний клуб «Крижанівський» 

357,10 357,10 
 

6310 

Програма ремонту та будівництва вуличного 
освітлення 

1500,00 
 

1500,00 

6310 Програма будівництва мереж водовідведення 6972,10  6972,10 

6310 Програма будівництва дитячого садка 7000,00  7000,00 

4090 Програма підтримки  СБК 200,00  200,00 

7310 

Програма фінансування заходів з відчуження 
(продажу) земельних ділянок, які перебувають в 5,00  5,00 



комунальній власності територіальної громади на 
території села Крижанівка та села Ліски 

6650 

Програма ремонту та будівництва дорожнього 
покриття (доріг) 

7740,20 1434,00 6306,20 

8600 

Програма встановлення вуличного 
відеоспостереження 

250,00 50,00 200,00 

0170 

Програма охорони громадського порядку в будівлі 
Крижанівської сільської ради та масових заходів на 

території Крижанівської сільської ради 

650,00 650,00  

Разом  57114,2

0 
7578,80 49535,40 

 

Основними напрямками розвитку території Крижанівської сільської ради  
у першому кварталі 2017 року 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 кварталі сільською радою було приділено 
соціальній і культурній сфері села.  

У  першому кварталі 2017 року заплановано видатків із загального фонду 
на утримання  будинку культури 225,2 тис грн., профінансовано 146,2 тис грн. у 
тому числі на оплату праці працівників будинку культури  133,2 тис грн., 
оплату комунальних послуг 13,0 тис грн.. 

З початку 2017 року спільно з працівниками Крижанівського будинку 
культури, Крижанівської ЗОШ, бібліотеки були проведені заходи: Новорічні 
свята, Різдвяні свята, урочистий концерт до свята 8 Березня, тощо. 

-  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  у першому кварталі 2017 року   261  

мешканець  с. Крижанівка і с. Ліски отримали матеріальну допомогу на 
загальну суму 320,3 тис. грн., з них: 

88 громадян  на лікування; 
47 громадян,  що попали в скрутні життєві умови; 
12 сімей  з приводу народження дитини; 

63 громадяни на оздоровлення; 
6 до ювілею; 
1 громадянка, переселенець; 

2 учасники АТО; 
34 громадяни, інваліди І та ІІ групи, переселенці зони АТО 

8  до Дня виводу військ з Афганістану.  
Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної 

сфери, поліпшення якості комунальних послуг, покращення благоустрою 



території  населених пунктів,  тощо (програма підтримки КП «Надія» на 2016 -

2017рік); 
В першому кварталі 2017 року комунальному підприємству «Надія» з 

загального фонду  була виділена дотація на суму 560,1 тис. грн., при планових 
призначеннях  1444,7 тис. грн..(тобто заощаджена 884,6 тис. грн.) в т. ч на 
оплату праці працівникам КП «Надія» 297,9 тис. грн,  придбання бензину – 15,1 

тис грн.,  обслуговування та ремонт вуличного освітлення – 115,2 тис. грн., 
орендна плата – 21 тис. грн.,оренда причала – 10,7 тис.грн., оплата 
електроенергії – 18,5 тис.грн., господарчі товари – 29,5 тис.грн., очищення доріг 
від снігу (посипання піском) – 49,0 тис. грн., обслуговування камер 
відеоспостереження – 3,2 тис.грн. 

  Протягом  І кварталу 2017 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, обслуговування камер 
відеоспостереження. 

 Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2017 року відсутня. 

Заступник голови з економічних питань 

-головний бухгалтер:                                                                                              
М.В.Дудник 

 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Двадцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

25 квітня 2017 року                                                                                   № 427-VII 

 

 «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 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

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  фонду бюджету в загальній сумі 318600,00 грн. 

2. Внести зміни до обсягу видатків  загального фонду  на 2017 рік у  сумі – 

318600,00 грн. 
3. Внести зміни до помісячного розпису видатків загального  фонду 

бюджету.   
4. Додатки та пояснювальна записка є невід’ємною частиною цього 

рішення 

5. Рішення набирає чинності з «25» квітня 2017 року. 
6. Викласти в новій редакції  Додатки 3,5,6,10 до рішення. 
7.  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 №427-УІІ від 25 квітня 2017 року 

 

1. Відповідно до частини третьої статті 6 та підпункту 2 пункту 9-1 розділу У 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у 
зв’язку з розширенням повноважень органів місцевого самоврядування,  з метою 
уніфікованого підходу до процедури утворення держархбудконтролю міських рад та 
визначення їх структури, створенням інспекції державного архітектурно-будівельного 
контролю Крижанівської сільської ради Лиманського арйону Одеської області, штат 
Крижанівської сільської ради з квітня 2017 року збільшено на 2 одиниці. З метою 
забезпечення нарахування та виплати заробітної плати начальнику інспекції 
держархбудконтролю та головному спеціалісту інспекції, збільшити кошторис видатків по 
КПКВ 0170 (Апарат місцевої ради) в загальній сумі 158600,00 грн, з них: КЕКВ 2111 
(заробітна плата) – 130000,00 грн., КЕКВ 2120 (нарахування на заробітну плату) – 28600,00 

грн; 
2. Відповідно до кошторису витрат програми з вилову безпритульних тварин на 

території Крижанівської сільської ради на 2017 рік, збільшити видаткову частину загального 
фонду КПКВ 8600 (Інші видатки) КЕКВ 2240 (Оплата послуг) на заходи з вилову і 
транспортування безпритульних тварин, проведення стерилізації та повернення їх до 
середовища проживання, евтаназія, знешкодження та утилізація трупів тварин (відповідно до 
ст. Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження») на суму 50000,00 грн. 
шляхом розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету на початок року. 

3. Керуючись Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України  № 603  від 25.12.2013 року, «Про 
затвердження норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для 
робітників при утриманні будинків,  споруд і прибудинкових територій, Галузевою угодою 
між Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального 
господарства України та Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій роботодавців 



підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців ЖКГ», Постановою КМУ 
«859 від 19.05.1999 р. (зі змінами від 18.02.2016 р.), виділити Дотацію КП «НАДІЯ»: 

3.1. Збільшити кошторис витрат «Програми підтримки комунального підприємства 
«Надія», на транспортні послуги з вивезення негабаритного сміття, згідно програми на суму 
60000,00 грн. по КПКВ 6030/01 (дотація житлово-комунальному господарству) КЕКВ 2610 
(субсидії та поточні трансферти підприємствам установам, організаціям). Кошти 
передбачити за рахунок розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету на 
початок року.  

3.2. Збільшити кошторис витрат «Програми підтримки комунального підприємства 
«Надія», на благоустрій рекреаційної зони, згідно програми на суму 50000,00 грн. по КПКВ 
6030/01 (дотація житлово-комунальному господарству) КЕКВ 2610 (субсидії та поточні 
трансферти підприємствам установам, організаціям). Кошти передбачити за рахунок 
розподілу вільного залишку коштів загального фонду бюджету на початок року.  

3.3. Зняти раніше заплановані кошти по КПК 0170 (Апарат місцевої ради) КЕКВ 3110 

(Придбання предметів довгострокового користування) у сумі 200000,00 грн, спрямувати на 
дотацію КП «Надія» КПК 6030 на придбання малої архітектурної форми (МАФ) 3210 
(Капітальні трансферти) для розвитку рекреаційної зони. 

3.4. Зняти раніше заплановані кошти по КПК 0170 (Апарат місцевої ради) КЕКВ 3110 
(Придбання предметів довгострокового користування) у сумі 200000,00 грн, спрямувати на 
дотацію КП «Надія» КПК 6030 на придбання триколісної мототехніки (вантажні мотоцикли) 
3210 (Капітальні трансферти). 

4. Зняти раніше заплановані кошти, згідно програми «Підтримки ВПГУМП в 
Одеській області» Закупівля паливно-мастильних матеріалів з КПК 0170 (Апарат місцевої 
ради) КЕКВ 2210 (Предмети, матеріали) у сумі 100000,00 грн., спрямувати на КПК 8370 
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- 

економічного та культурного розвитку регіонів КЕКВ 2620 Поточні трансферти органам 
державного управління інших рівнів. 

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

КПК КЕКВ Сума, грн.. Напрями використання Примітка 

8600 2240 50000,00 Заходи з вилову 
безпритульних тварин 

За рахунок залишку коштів 
загального фонду 

0170 2111 130000,00 Заробітна плата За рахунок залишку коштів 
загального фонду 

0170 2120 28600,00 Нарахування на заробітну 
плату 

За рахунок залишку коштів 
загального фонду 

6030 2610 60000,00 Дотація КП «Надія» на 
транспортні послуги з 

вивезення негабаритного 
сміття 

За рахунок залишку коштів 
загального фонду 

0170 2210 -100000,00 Закупівля паливно-

мастильних матеріалів, 
підтримка Лиманського 

ВПГУМП в Одеській 
області 

За рахунок залишку коштів 
загального фонду 

8370 2620 100000,00 Субвенція з місцевого 
бюджету державному на 

виконання програм 
соціально-економічного та 

культурного розвитку 
регіонів 

За рахунок залишку коштів 
загального фонду 

0170 3110 -400000,00 Придбання трактора і 
вантажного автомобіля 

За рахунок залишку коштів, 
що передаються із загального 

до спеціального фонду 

6030 3210 200000,00 Дотація КП «Надія» на За рахунок залишку коштів, 



придбання малої 
архітектурної форми 

(МАФ) 

що передаються із загального 
до спеціального фонду 

6030 3210 200000,00 Дотація на придбання 
триколісної мототехніки 

(вантажні мотоцикли) 

За рахунок залишку коштів, 
що передаються із загального 

до спеціального фонду 

6030 2610 50000,00 Дотація  КП «Надія» на 
благоустрій рекреаційної 

зони 

За рахунок залишку коштів 
загального фонду 

  318600,00   

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

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


