
 
У К Р А Ї Н А                     

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Тридцять п’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«09» жовтня 2018 року                                                                                    № 

762-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 на початок бюджетного року по загальному фонду, залишку коштів, що 
передаються із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку), доходів бюджету 
у загальній сумі 200000,00 грн., в тому числі: 

- За рахунок залишку коштів загального фонду –  200000,00 грн.; 
- За рахунок залишку коштів, що передаються із загального до спеціального 

фонду (бюджет розвитку) – -200000,00 грн.; 
- За рахунок доходів – 200000,00 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 розмірі 200000,00 грн., в тому числі: 

- До обсягу видатків загального фонду бюджету у сумі 200000,00 грн.; 
- До обсягу видатків спеціального фонду -200000,00 грн; 
- До обсягу видатків спеціального фонду 200000,00 грн. 

3. Викласти в новій редакції додатки: 1, 2, 3, 4, 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 (Клюкас О.П.). 
 

Сільський голова                                                                                                    Н.Г. 
Крупиця  

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснювальна записка до рішення тридцять п’ятої сесії Крижанівської 
сільської ради № 762-УІІ від 09 жовтня 2018 року 

Видатки сільського бюджету зі змінами на 2018 рік за рахунок вільного залишку 
коштів на початок бюджетного року по загальному фонду бюджету, залишку коштів, що 
передаються із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку),  за рахунок 
доходів, збільшити в загальній сумі на 200,00 тис. грн., в тому числі:  

за рахунок залишку коштів загального фонду – 200,000 тис.грн.; за рахунок 
залишку коштів, що передаються із загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) 
– -200,000 тис. грн., за рахунок доходів за КДК 41053900 інші субвенції з місцевого 
бюджету  – 200,00 тис. грн., з яких: 

1)  За ТКВКБМС 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, сільської рад» здійснено перерахунок раніше 
запланованих коштів по спеціальному фонду на загальний фонд, перерахунок між 
кодами економічної класифікації по загальному фонду бюджету, відповідно до 
кошторису витрат «Програми інформаційного, матеріально-технічного та інженерного 
забезпечення виконавчих органів та будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського 
району  Одеської області на 2018 рік», з яких: 

По спеціальному фонду доведений розрахунковий обсяг видатків згідно 
кошторису витрат «Програми інформаційного, матеріально-технічного та інженерного 
забезпечення виконавчих органів та будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського 
району  Одеської області на 2018 рік» за рахунок залишку коштів, що передаються із 
загального до спеціального фонду (бюджет розвитку) -  -200,00 тис. грн., а саме: 

КЕКВ 3110 здійснено зняття раніше запланованих коштів по спеціальному фонду 
на придбання і встановлення локальної обчислювальної мережі в будівлі сільської ради 
у розмірі -  -200,000 тис. грн. 

По загальному фонду доведений розрахунковий обсяг видатків згідно 
кошторису витрат «Програми інформаційного, матеріально-технічного та інженерного 
забезпечення виконавчих органів та будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського 
району  Одеської області на 2018 рік» за рахунок залишку коштів загального фонду - 
200,00 тис. грн., а саме: 

КЕКВ 2240 перераховано кошти на оплату послуг з монтажу, встановлення 
локальної обчислювальної мережі в будівлі сільської ради – 200,000 тис. грн. 

КЕКВ 2240 оплата послуг з виготовлення та встановлення інформаційних вивісок 
- -100,00 тис. грн. 

КЕКВ 2210 придбання та встановлення інформаційних вивісок - 100,00 тис. грн. 
2) За ТКВКБМС 6082 «Придбання житла для окремих категорій населення 

відповідно до законодавства» збільшено витрати за рахунок субвенції з місцевого 
бюджету «Районна програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених 
батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа на 2017-2018 роки» на 200,00 тис. 
грн., з яких: 

По спеціальному фонду доведений розрахунковий обсяг видатків за рахунок 

доходів за КДК 41053900 інші субвенції з місцевого бюджету «Районна програма 



забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб та 
молоді з їх числа на 2017-2018 роки» – 200,000 тис. грн., а саме: 

КЕКВ 3121 забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування, осіб та молоді з їх числа – 200,00 тис. грн. 

 

Заступник сільського голови з економічних питань                                           М.В. 
Дудник 

 

 

У К Р А Ї Н А                     
КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Тридцять п’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«09» жовтня 2018 року                                                                                 
№763-VIІ 
                        

Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, 
меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і 
утримання мобільних телефонів Крижанівською сільською радою, а 

також установами та організаціями, які утримуються за рахунок 
місцевого бюджету на 2018-2020 роки 

 

З метою впорядкування витрат місцевого бюджету, відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного 
кодексу України,  п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 102  від 4 
лютого 2016 р., Крижанівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання автомобілів, 
меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, 
комп’ютерів Крижанівською сільською радою на 2018-2020 роки». 

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 XXXV сесії  Крижанівської сільської ради 

VII скликання №763 від 09.10.2018 року 

 

 

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ 

на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, придбання і 
утримання мобільних телефонів Крижанівською сільською радою, а також установами та організаціями, 

які утримуються за рахунок місцевого бюджету 

 

Сума, гривень  
за одиницю 

 

автомобілі для органів виконавчої влади бюджетних установ і організацій 

що утримуються за рахунок місцевого бюджету                                                                1 500 000 

 

Мобільний телефон: 
Придбання                                                                                                                                                  5500 

Утримання (на місяць)                                                                                                                              1500 

 

Ноутбук, 
Персональний комп'ютер (сист. блок, монітор, клавіатура, "миша", інше)                           50000 

 

Комплект меблів:                                                                                                                          80000 

                                                           

Меблі для обладнання робочих місць працівників: 
 

Стіл                                                                                                                                              10000 

Крісло офісне для персоналу                                                                                                                    4000                       

Крісло керівника                                                                                                                                       10000  

Тумба, приставка для столу                                                                                                                       4000  

Ресепшн                                                                                                                                       15000  Стілець
                                                                                                                                  1500 

Шафа офісна                                                                                                                                   8000 

Шафа для одягу                                                                                                                                          8000 

Шафа для паперів                                                                                                                                       8000 

 

Інше 

 

Сейф металевий                                                                                                                                        15000 

Телерадіоапаратура                                                                                                                                  50000 

Музичні інструменти                                                                                                                               30000 

Система для голосування                                                                                                                       600000 

Обладнання для виготовлення документів                                                                                          500000 

Системи відеонагляду                                                                                                                            500000 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                               Л.Л. Бондаренко 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять п’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«09» жовтня 2018 року                                                                            № 764-

VIІ 
 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції  
кошторису витрат Програми інформаційного, матеріально-технічного 

та інженерного забезпечення виконавчих органів та будівлі 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

на 2018 рік 

 

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

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат 

Програми інформаційного, матеріально-технічного та інженерного 
забезпечення виконавчих органів та будівлі 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.  
 

Сільський голова                                                                                   Н.Г. 
Крупиця 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 

до рішення ХХХV сесії Крижанівської сільської ради  VII скликання  
№ 764-УІІ від 09.10.2018 року 

 

Кошторис витрат Програми Інформаційного, матеріально-технічного та 
інженерного забезпечення виконавчих органів та будівлі Крижанівської сільської 

ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік 

№ Назва заходу виконання Програми Сума в 
гривнях 

Всього 

1 Закупівля сучасної комп’ютерної техніки,  інформаційних 
та комп’ютерних програм, операційних систем закупівля 
спеціалізованого обладнання та інвентарю, тощо 

200 000 4324940,00 грн. 

2 Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 320 000 

3 Оплата послуг (крім комунальних) 239 940 

4 Оплата інженерних послуг 100 000 

5 Придбання меблів 200 000 

6 Придбання жалюзі та ролет 100 000 

7 Послуги з підключення будівлі сільської ради до 
електроенергії 

50 000 

8 Послуги з підключення будівлі сільської ради до мереж 
водозабезпечення та водовідведення 

60 000 

9 Придбання обладнання для виготовлення паспортів 1 500 000 

10 Придбання програмного забезпечення для надання 
адміністративних послуг 

200 000 

11 Придбання програмного забезпечення, послуги зі 
встановлення та налаштування програмного забезпечення 
для надання адміністративних послуг (Передача у 
власність вироблених або придбаних у третіх осіб 
примірників комп'ютерних програм (примірник 
комп’ютерної програми «ЦНАП-SQS»)) 

150 000 

12 Придбання серверного обладнання для ЦНАП і сільської 
ради 

200 000 

13 Придбання фірмового одягу для ЦНАП 25 000 

14 Доступ до інформації Єдиного державного демографічного 
реєстру (Послуги з передавання даних і повідомлень, а 
саме користування захищеним цифровим каналом; Послуги 
з проектування, монтажу, налаштування обладнання для 
організації каналу конфіденційного зв’язку в мережі 
Національної системи конфіденційного зв’язку (далі – 

НСКЗ); послуги зі створення комплексної системи захисту 
інформації автоматизованої системи  взаємодії ЦНАП) 

200 000 

15 Оплата послуг з монтажу, встановлення автоматичної 
системи пожежогасіння в будівлі сільської ради  

200 000 

16 Оплата послуг з монтажу, встановлення системи охоронної 
сигналізації в будівлі сільської ради 

180 000 

17 Оплата послуг з монтажу, встановлення локальної 
обчислювальної мережі в будівлі сільської ради 

200 000 



18 Придбання телевізорів та відеомоніторів 80 000 

19 Послуги з розробки проектів 20000 

20 Придбання та встановлення інформаційних вивісок 100000 

 

Секретар сільської ради                                                                                      Л.Л. 
Бондаренко 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

09 жовтня 2018                                                                                 № 766-VII 
 

Про затвердження містобудівної документації – проекту внесення змін 

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

 в частині кварталу 41 на земельній ділянці  
кадастровий номер 5122783200:01:002:2375 

 

  

         Розглянувши проект внесення змін в детальний план території села 
Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області в частині кварталу 41 на земельній ділянці кадастровий номер 
5122783200:01:002:2375, керуючись ч. 8 ст. 19 Закону України «Про 
регулювання містобудівної діяльності», ст. 25, 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

        1. Затвердити проект внесення змін в детальний план території села 
Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області в частині кварталу 41 на земельній ділянці кадастровий номер 
5122783200:01:002:2375. 

 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 

 

Тридцять п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

09 жовтня 2018                                                                                 № 765-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» в довгострокову оренду терміном на 
15 (п'ятнадцять) років площею 0,4994 га  для експлуатації та 

обслуговування об'єктів нерухомого майна, за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село 

Крижанівка. 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» 
Ткачука А.Б. та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
довгострокову оренду, розроблений ТОВ «ІНАГРО ГРУПП», керуючись 
ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве  самоврядування», ст.ст. 12, 122, 

123, 124, 134, 186 Земельного кодексу України, Крижанівська сільська рада 
Лиманського району Одеської області 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної      
ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» в довгострокову оренду терміном на 15 

(п'ятнадцять) років загальною площею 0,4994 га для експлуатації та 
обслуговування об'єктів нерухомого майна, за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка. 

2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» в довгострокову оренду терміном на 15 

(п'ятнадцять) років земельну ділянку, загальною площею 0,4994 га, 



кадастровий номер 5122783200:01:002:2443, для експлуатації та 
обслуговування об'єктів нерухомого майна, за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка. 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» укласти з Крижанівською сільською 
радою договір оренди земельної ділянки за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, Крижанівська  сільська  рада, село Крижанівка.  

4. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» зареєструвати 
договір оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

5. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» виконувати 
обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 

Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію до 
земельної ділянки в належному стані. 

6.  Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 
7.    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 

 

ВИТЯГ  З  Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять п'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

09 жовтня 2018                                                                                 № 765-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» в довгострокову оренду терміном на 
15 (п'ятнадцять) років площею 0,4994 га  для експлуатації та 

обслуговування об'єктів нерухомого майна, за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село 

Крижанівка. 
 

Розглянувши заяву директора ТОВ «КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» 
Ткачука А.Б. та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
довгострокову оренду, розроблений ТОВ «ІНАГРО ГРУПП», керуючись 
ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве  самоврядування», ст.ст. 12, 122, 

123, 124, 134, 186 Земельного кодексу України, Крижанівська сільська рада 
Лиманського району Одеської області 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної      
ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» в довгострокову оренду терміном на 15 

(п'ятнадцять) років загальною площею 0,4994 га для експлуатації та 
обслуговування об'єктів нерухомого майна, за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка. 

2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» в довгострокову оренду терміном на 15 



(п'ятнадцять) років земельну ділянку, загальною площею 0,4994 га, 
кадастровий номер 5122783200:01:002:2443, для експлуатації та 
обслуговування об'єктів нерухомого майна, за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка. 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» укласти з Крижанівською сільською 
радою договір оренди земельної ділянки за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, Крижанівська  сільська  рада, село Крижанівка.  

4. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» зареєструвати 
договір оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

5. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» виконувати 
обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 

Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію до 
земельної ділянки в належному стані. 

6.  Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 
7.    Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та 
охорони природи (Дерік Г.Н.). 

 

Сільський голова                          (підпис)                              Н.Г. Крупиця 

Витяг вірний 

секретар сільської ради                                                      Л.Л. Бондаренко 
 


