
                                                                                       

УКРАЇНА  

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четвертої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання  

с. Крижанівка 

05 вересня 2018                                                                                        №758-VII 

 

 

Про надання дозволу на корегування проектно-кошторисної документації 
«Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі 
вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області. 
Корегування» 

 

           Розглянувши листа директора ТОВ «Будівельна виробнича компанія 
ПМК-226» №97 від 31.08.2018, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" Крижанівська сільська рада  
  

                                              В И Р І Ш И Л А:  

 

1.Дозволити корегування проектно-кошторисної документації 
«Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. 
Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області. 
Корегування». 
2. Сільському голові вжити заходів для замовлення коригування проектно-

кошторисної документації «Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя 
Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області. Корегування» та проходження експертизи. 
3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію 
Крижанівської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони 
дитинства, культури, молоді та спорту (Клюкас О.П.). 

 
 

 

 Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 



                                                                                       

УКРАЇНА  

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четвертої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання  

с. Крижанівка 

05 вересня 2018                                                                                        №759-VII 

 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторису витрат 
Програми захисту узбережжя території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2018 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 захисту 
узбережжя території Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на 2018 рік (додаток №1). 
2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію 
Крижанівської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони 
дитинства, культури, молоді та спорту (Клюкас О.П.).  

 

 

 

 Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 1  
до рішення ХХХІV  сесії Крижанівської сільської ради VII скликання  

№759-УІІ VII від  05.09.2018 року 

Кошторис витрат Програми 

захисту узбережжя території Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2018 рік 

 

Назва заходу виконання Програми Сума витрат 
виконання 
заходів 
Програми в 
гривнах 

Всього 

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

23200000,00  23400000,00 

грн. 

Виконання вишукувальних послуг: 
- топографо-геодезичних; 
- геолого-вишукувальних; 
- розрахунок стійкості схилу узбережжя 
вздовж вулиці Приморська в с. Крижанівка 

200000,00  

корегування проектно-кошторисної 
документації  «Берегоукріплювальні роботи 
вздовж узбережжя Чорного моря в районі 
вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського 
району Одеської області». 
Проходження експертизи  

500 000, 00  

 

 

 

 

 

 

     Секретар ради                                                            Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

У К Р А Ї Н А                     
КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  



 

Тридцять четвертої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«05» вересня 2018 року                                                                                              
№ 760-VIІ 

 

 «Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2018 рік» 

Відповідно до статті 26, статті 64 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, 
Крижанівська сільська рада вирішила: 

1. Внести зміни до рішення двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради  
№ 581-УІІ від 22.12.2017 року «Про сільський бюджет на 2018 рік» за рахунок 
вільного залишку коштів, що передаються із загального до спеціального фонду 
(бюджет розвитку), у загальній сумі 500000,00 грн. в тому числі: 

- За рахунок залишку коштів, що передаються із загального до спеціального 
фонду (бюджет розвитку) –  500000,00 грн.; 

2. Внести зміни до рішення двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради  
№ 581-УІІ від 22.12.2017 року «Про сільський бюджет на 2018 рік» в частині обсягу 
видатків бюджету на 2018 рік у загальній сумі 500000,00 грн., в тому числі: 

- До обсягу видатків спеціального фонду бюджету –  500000,00 грн.   
3. Викласти в новій редакції додатки: 2, 3, 5, 6 до рішення. 
4. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснювальна записка до рішення тридцять четвертої сесії 
Крижанівської сільської ради № 760-УІІ від 05.09.2018 року  

 

Видатки сільського бюджету зі змінами на 2018 рік за рахунок вільного 
залишку коштів, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджет 
розвитку) становлять в загальній сумі 500,000 тис.грн., в тому числі: за рахунок 
залишку коштів, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджет 
розвитку) – 500,000 тис.грн., з яких: 

За ТКВКБМС 8311 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» 
кошторис витрат програми «Захисту узбережжя території Крижанівської сільської 
ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік» збільшено на 500,000 

тис.грн., з яких: 

По спеціальному фонду доведений розрахунковий обсяг видатків згідно 

кошторису витрат програми «Захисту узбережжя території Крижанівської сільської 
ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік» за рахунок залишку коштів, 
що передаються із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) -  500,00 

тис. грн., а саме: 

КЕКВ 3122 Коригування проектно-кошторисної документації 
«Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. 
Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області на 2018 рік». 

Проходження експертизи. – 500,000 тис.грн. 

 

Заступник голови з економічних питань                                                             М.В. 
Дудник 

 

 

 

                                                                                       

УКРАЇНА  



КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА   

Р І Ш Е Н Н Я 

Тридцять четвертої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання  

с. Крижанівка 

05 вересня 2018                                                                                        №761-VII 

 

Про уточнення договірної ціни по об’єкту «Берегоукріплювальні роботи 
вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області. Коригування» 

 

     Розглянувши листа директора ТОВ «Будівельна виробнича компанія ПМК-

226» №96 від 31.08.2018, відповідно до п. 3.3. Договору №56 від 21.06.2018, на 
підставі п.24 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в 
капітальному будівництві», затверджених Постановою КМУ № 668 від 
01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання 
договорів підряду в капітальному будівництві»,  п.6.3.2.2. Правил визначення 
вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, керуючись ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні" Крижанівська сільська рада  

   

                                               В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Погодити вартість виконаних будівельних робіт (в тому числі матеріалів та їх 
транспортування) по об’єкту «Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя 
Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області. Коригування» згідно листа директора ТОВ «Будівельна 
виробнича компанія ПМК-226» №96 від 31.08.2018. 
2. Дозволити сільському голові прийняти та здійснити оплату виконаних (з 
урахуванням непередбачуваних) будівельних робіт (в тому числі матеріалів та 
їх транспортування) по об’єкту «Берегоукріплювальні роботи вздовж 
узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського 
району Одеської області. Коригування» відповідно до п.1 цього рішення.  
3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію 
Крижанівської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони 
дитинства, культури, молоді та спорту(Клюкас О.П.).  
 

           Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 


