
 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Двадцять третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 
                                                                                                       

28 вересня 2017 року                                                                                               №509-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 вирішила: 

1. Внести зміни та затвердити в новій редакції кошторису витрат Програми 
підтримки дітей та молоді в с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2017 рік (додаток №1). 

2. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис Програми виконання 
робіт та надання послуг з благоустрою на території Крижанівської сільської ради на 2017 
рік (додаток №2). 

3. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми захисту 
узбережжя території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 
на 2017 рік (додаток №3). 

4. Внести зміни та затвердити в новій редакції кошторис витрат Програми 

будівництва мереж водовідведення  на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2017рік (додаток №4). 

5. 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 проекту рішення ХХІII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання № 509-УІІ від  28.09.17 

 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторис витрат Програми 
підтримки дітей та молоді в с. Крижанівка та с. Ліски  Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік 

 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 

заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 

заходів 
Програми 

Всього 

Виплата стипендії голови Крижанівської 
сільської ради кращим учням Крижанівської 
ЗОШ. 

2017 25 000.00 грн. 285 000,00 

грн. 

Організація тематичних виставок, 
культурно-мистецьких, інформаційно-

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

2017 50 000.00 грн. 

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

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

2017 144900.00 грн. 

Оплата подарунків для дітей на Новорічні та 
Різдвяні свята 

2017 65 100.00 грн. 

   

Секретар ради                                                                                                  Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

до проекту рішення ХХІII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання № 509-УІІ від 28.09.17 

 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторис витрат Програми 
виконання робіт та надання послуг з благоустрою на території Крижанівської 

сільської ради на 2017 рік 

 

 

Назва заходів виконання Програми 

Термін 
виконання 

Сума в грн. 
для реалізації 

заходів 

Всього 

Оплата послуг з розрахунку 
коефіцієнта стійкості по «Будівництву 
господарсько-побутової каналізації в 
с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області.» 

2017 52000,00 грн  

 

 

 

 

 

1092000,00 

грн. 

Оплата послуг з розгляду та 
узгодження проекту «Будівництво 
господарсько-побутової каналізації в 
с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області.» 

2017 40000,00 грн 

«Будівництво пішохідної доріжки  
вздовж вул. Ярошевської с. 
Крижанівка Лиманського району 
Одеської області» 

2017 1 000 000,00 

грн. 

 

 

 

Секретар ради                                                                                                  Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №3 

до проекту рішення ХХІII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання №509-УІІ від  28.09.17 

 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторис витрат Програми 
захисту узбережжя території Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області на 2017 рік. 
 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 

заходів 
Програми 

Сума 
витрат 

виконання 
заходів 

Програми 

Всього 

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

2017 12 000 000, 

00 грн. 
12 515 000, 

00 грн. 

Експертиза проектно-кошторисної 
документації  

2017 15 000, 00 

грн. 
Будівництво протиерозійної споруди для 
покращення гідрологічної ситуації в 2-ій 
Крижанівській балці вздовж вулиці 
Проценко в с. Крижанівка Лиманського 
району Одеської області: 
- розробка проектно-кошторисної 
документації; 
- вишукувальні роботи: топографо-

геодезичні роботи, гідрологічні 
вишукування та розрахунки, інженерно-

геологічні вишукувальні роботи, 
проектні, ОВНС, погодження підземних 
інженерних мереж з експлуатуючими 
організаціями тощо. 
- проведення експертизи проектно-

кошторисної документації. 

2017 500 000, 00 

грн. 

 

 

Секретар ради                                                                                                  Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 4 

до проекту рішення ХХІII сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання № 509-УІІ від 28.09.17 

 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторис витрат Програми 

будівництва мереж водовідведення  на території  Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2017рік 

 

Назва заходу виконання 
Програми 

Термін 
виконання 

заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 

заходів 
Програми 

Всього 
витрат 

Програми 

- розробка (виготовлення, 
оновлення)  проектно-

кошторисної документації 

2017 479 146,29 

грн. 
6934098,29 

- розробка проекту 
автоматизованої системи 
пожаротушіння 

2017 54000,00 грн 

- оплата погодження та 
експертизи проектно-

кошторисної документації 

2017 60 000,00 грн. 

Будівництво господарсько-

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

2017 6340952,00 

грн. 

 

Секретар ради                                                                                                  Л.Л. Бондаренко 

 

 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Двадцять третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

28 вересня 2017 року                                                                                                        № 
510-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, на підставі проведеного аналізу виконання дохідної та 
видаткової частин бюджету Крижанівської сільської ради за 8 місяців 2017 року, з метою 
раціонального використання та додаткового виділення коштів керуючись ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» Крижанівська сільська рада  

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

грудня 2016 року «Про затвердження бюджету Крижанівської сільської ради на 2017 рік» 

за рахунок зменшення планових показників доходів на 2017 рік по загальному фонду 
бюджету, зменшення планових показників видатків по спеціальному фонду, розподілу 
вільного залишку коштів на початок року, перерозподілу коштів загального та 
спеціального фонду бюджету.  

2. Внести зміни до обсягу доходів загального фонду бюджету на 2017 рік у сумі           
-3000000,00 гривень. 

3. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2017 рік у загальній сумі                        
-2946000,00 грн.  

4. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2017 за рахунок доходів 
загального фонду - 3000000,00 грн 

5. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2017 за рахунок вільного 
залишку коштів, що передаються із загального до спеціального фонду 54000,00 грн. 

6. Внести зміни до помісячного розпису доходів, видатків загального та 
спеціального  фондів бюджету.   

10. Додатки та пояснювальна записка є невід’ємною частиною цього рішення 

11. Рішення набирає чинності з «28» вересня  2017 року. 
12. Викласти в новій редакції  Додатки 1,2,3,5,6,8 до Рішення; 

13. 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 і спорту.  (голова комісії 
Клюкас О.П.). 
 

 

Сільський голова                                                                                                           Н.Г. 
Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка 

 до проекту рішення № 510-УІІ від  28 вересня 2017 року 

1. На підставі проведеного аналізу виконання дохідної та видаткової частин 
бюджету Крижанівської сільської ради за 8 місяців 2017 року, з метою раціонального 
використання та додаткового виділення коштів для оплати видатків, пов’язаних з 
проведенням системи каналізації в с. Крижанівка, керуючись ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Крижанівська сільська рада вирішила внести 
наступні зміни до рішення сесії Крижанівської сільської ради  № 361-VIІ від 23 грудня 
2016 року «Про затвердження бюджету Крижанівської сільської ради на 2017 рік»: 

2. В зв`язку з непередбачуваним обставинами, у зв’язку із внесенням змін до 
Податкового кодексу України в частині надходжень акцизного податку, які були 
затверджені разом із Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», 



що не було враховано при складані та затвердженні бюджету Крижанівської сільської 
ради на 2017 рік, внести зміни до дохідної частини загального фонду бюджету та 
зменшити планові показники по кодам бюджетної класифікації доходів: 

- 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів» на 3 000 000,00 грн. 

3. Внести наступні зміни до видаткової частини бюджету: 
3.1 Відповідно до кошторису витрат «Програми захисту узбережжя території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік», у 
зв’язку із внесенням змін до дохідної частини бюджету (видатки заплановані за рахунок 
акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів), зменшити на 3 000 000,00 грн. видатки спеціального фонду по 
КПКВ 6090 «Берегоукріплювальні роботи», КЕКВ 3122. Разом з тим, так як надходження 
коштів від акцизного податку, по яким тепер зменшується дохідна частина загального 
фонду, планувалось на фінансування берегоукріплювальних робіт с. Крижанівка 
зменшуються планові показники  по коду 602400 «Кошти, що передаються із загального 
фонду до бюджету розвитку» на суму 3000000,00 грн.  

3.2.  Відповідно до кошторису «Програми підтримки дітей та молоді в с. 
Крижанівка та с. Ліски  Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області на 2017 рік», по загальному фонду по КПКВ 3160 «Оздоровлення та відпочинок 
дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 
оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)», 
внести зміни до річного розпису та кошторису по видаткам, КЕКВ 2730 зменшити на 
5100,00 грн. тому, що в 2017 році в даних асигнуваннях немає потреби. 

3.3.  У зв’язку зі зменшенням коштів на оздоровлення та відпочинок дітей (крім 
заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), залишок у розмірі  
5 100 грн., спрямувати на рахунок КПКВ 4200 «Інші культурно-освітні заклади та 
заходи» КЕКВ 2210 «Придбання предметів, матеріалів» на оплату новорічних 
подарунків для дітей на Новорічні та Різдвяні свята, згідно «Програми підтримки дітей 
та молоді в с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради». 

3.4. Згідно змін до кошторису «Програми будівництва мереж водовідведення 
на території Крижанівської сільської ради», внести зміни та виключити з програми 
видатки по КПКВ 6310 КЕКВ 3122 у загальній сумі 92000,00 грн., а саме: на розрахунок 
коефіцієнта стійкості у сумі 52000,00 грн., та на оплату погодження та експертизи 
проектно-кошторисної документації у сумі 40000,00 грн.  

3.5. Відповідно до «Програми будівництва мереж водовідведення на території 
Крижанівської сільської ради», згідно змін у проектно-кошторисній документації по 
будівництву господарсько-побутової каналізації в с. Крижанівка, Лиманського району 
Одеської області, виділити кошти на розробку проекту автоматизованої системи 
пожаротушіння по КПКВ 6310 КЕКВ 3122 у сумі 54000,00 грн. Кошти спрямувати за 
рахунок залишку на загальному фонді. 

3.6.  Згідно змін до кошторису «Програми будівництва мереж водовідведення 
на території Крижанівської сільської ради», внести зміни до кошторису «Програми 
виконання робіт та надання послуг з благоустрою на території Крижанівської сільської 
ради». Спрямувати кошти по КПКВ 6060 КЕКВ 2240 у розмірі 52000,00 грн. на оплату 
послуг з розрахунку коефіцієнта стійкості по «Будівництву господарсько-побутової 
каналізації в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області» 

3.7. Згідно змін до кошторису «Програми будівництва мереж водовідведення 
на території Крижанівської сільської ради», внести зміни до кошторису «Програми 
виконання робіт та надання послуг з благоустрою на території Крижанівської сільської 
ради». Спрямувати кошти по КПКВ 6060 КЕКВ 2240 у розмірі 40000,00 грн. оплату 



послуг з розгляду та узгодження проекту «Будівництво господарсько-побутової 
каналізації в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області» 

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

КПКВ КЕКВ Сума, грн. Напрями використання Примітка 

6090/07 3122 -3000000,00 Будівництво берегоукріплювальних 
робіт вздовж узбережжя Чорного 

моря в районі вулиці Приморська в с. 
Крижанівка Лиманського району 

Одеської області 

За рахунок доходів 

загального фонду 

3160/01 2730 -5100 Фінансування оздоровлення дітей та 
молоді села Крижанівка та села 

Ліски 

За рахунок доходів 
загального фонду 

4200/01 2210 5100 Оплата подарунків для дітей на 
Новорічні та Різдвяні свята 

За рахунок доходів 
загального фонду 

6310/07 3122 -52000 Розрахунок коефіцієнта стійкості За рахунок 
перерозподілу 

коштів, що 
передаються із 
загального до  

спеціального фонду 

6310/07 3122 -40000 Оплата погодження та експертизи 
проектно-кошторисної документації 

За рахунок 
перерозподілу 

коштів, що 
передаються із 
загального до  

спеціального фонду 

6310/07 3122 54000 Розробка проекту автоматизованої 
системи пожаротушіння 

За рахунок вільного 
залишку коштів, що 

передаються із 
загального до 

спеціального фонду 

6060/01 2240 52000 Оплата послуг з розрахунку 
коефіцієнта стійкості по 

«Будівництву господарсько-

побутової каналізації в с. 
Крижанівка Лиманського району 

Одеської області.» 

За рахунок 
перерозподілу 

коштів, що 
передаються із 
загального до  

спеціального фонду 

6060/01 2240 40000 Оплата послуг з розгляду та 
узгодження проекту «Будівництво 
господарсько-побутової каналізації 

в с. Крижанівка Лиманського 
району Одеської області» 

За рахунок 
перерозподілу 

коштів, що 
передаються із 
загального до  

спеціального фонду 

Всього  -2946000,00   

Додатки № 1,2,3,5,6,8 до рішення викласти в новій редакції. 
 

Головний бухгалтер                                                                                    Т.В. 
Михайлова 



 


