
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

20 листопада 2018                                                                          № 808-VII 

 

 Про надання в оренду комунального майна 

    Розглянувши заяву «Приват банк», власником якого є держава в особі 
Міністерства фінансів України, керуючись постановою Кабінету Міністрів 
України від 4 жовтня 1995 року №786 «Про Методику розрахунку орендної 
плати за державне майно та пропорції її розподілу», Законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального 
майна», Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області  

                                           В И Р І Ш И Л А:   

1.Передати в оренду комунальне майно, а саме частину приміщення 
адміністративної будівлі площею 2 кв.м., що знаходиться на першому поверсі 
будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, 
яке розміщено за адресою:67562, вул.Ветеранів,5, с.Крижанівка, Лиманський 
район, Одеська область, та обліковується на балансі Крижанівської сільської 
ради.  

2.Затвердити примірний Договір оренди комунального майна передбаченого 
п.1 цього рішення згідно Додатку.  

3.Встановити,що для Приватбанк» розмір річної орендної плати за оренду 
нерухомого майна передбаченого п.1 цього рішення становить 1 гривню.  

4.Сільському голові укласти відповідний договір оренди комунального майна 
з «Приватбанк» 



5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної 
комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
торгівлі, побутового обслуговування, зв’язку, транспорту, комунального та 
дорожнього будівництва (Константинова С.В.) 

 Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

20 листопада 2018                                                                          № 809-VII 

 

 

Про внесення змін в рішення тридцять шостої сесії від 06 листопада 2018 
року № 805-VІІ 

 

 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 службову 
записку, заяву фізичної особи-підприємця Юзбашян А.Г. та подані матеріали, 

Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА : 

            1. Внести зміни в п.1, 2  та викласти в такій редакції: 



« 1. Надати дозвіл на внесення змін до детального плану території 

села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області, в частині земельної ділянки в межах кварталу 471, обмеженої 
вулицями Гонтаренко, Приморська, Проектуємий бульвар і Чорним морем». 

«2.Доручити виконавчому комітету Крижанівської сільської ради 
замовити проект внесення змін в детальний план території села Крижанівка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, в частині 
земельної ділянки в межах кварталу 471, обмеженої вулицями Гонтаренко, 
Приморська, Проектуємий бульвар і Чорним морем». 

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  
 

Тридцять сьомої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«20» листопад 2018 року                                                                             №810-

VIІ 
                        

Про внесення змін  до Регламенту Центру надання адміністративних 
послуг Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області 

 
 



З метою забезпечення надання адміністративних послуг, поліпшення 
якості їх надання, створення зручних та доступних умов для отримання 
необхідних громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних 
послуг, відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Розпорядження Кабінету 
Міністрів України №523-р від 16.05.2014 «Про деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг», Крижанівська сільська рада 

   

                                            В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Внести зміни до Рішення Дев’ятої сесії Крижанівської сільської 
ради УІІ скликання №248-УІІ від 03.06.2016 року, а саме п.п.2 п. 2.9 ІІ розділу 

Регламенту Центру надання адміністративних послуг Крижанівської сільської 
ради Лиманського району Одеської області викласти в наступній редакції 
(Додаток №1). 

2. Начальнику ЦНАП Крижанівської сільської ради Галянт В.В. 
внести відповідні зміни до інформаційних карток послуг, що затверджені та 
надаються ЦНАП Крижанівської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
сільського голови Крижанівської сільської ради Комінтернівського району 
Одеської області –  Мельника О.М. 
 

 

 

Сільський голова                                                                          Н.Г. Крупиця 
 

 

 

Додаток №1  

до рішення  Крижанівської сільської ради  

№810-УІІ від 20.11.2018 р. 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ  

Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 



Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської 
області 

 

 

ІІ Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр 

 

2.9 На інформаційних стендах та інформаційних терміналах розміщується 
інформація, зокрема, про: 

- найменування центру, його місцезнаходження, номери телефонів 
для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти; 

- графік роботи центру (прийомні дні та години, вихідні дні); 
 

Сектор паспортизації ЦНАП  

        Прийом громадян:      Вт-Пт з 9-00 до 16.00. 

        Видача документів:    Вт-Пт з 14.00 др 17.00. 

          

            ЦНАП          

   Прийом громадян:      Пн, Ср, Чт   з 9.00 до 16.30 

                    Вт   з 9.00 до 20.00 

                    Пт   з 9.00 до 15.30 

 

 

 

Секретар ради                                                                      Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 



У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИТЯГ З Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

20 листопада 2018                                                                          № 811-VII 

 

 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторису 
програми забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування житлом на 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 Програми  
забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 
житлом на 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 підпис Н.Г.Крупиця 

 

 

 Витяг вірний.Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



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

№ 811-УІІ від  20.11.2018 року 

 

Кошторис витрат Програми забезпечення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування житлом на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 
2018 рік 

Назва заходів виконання Програми 
Сума в грн.. для 

реалізації заходів 

Сума в грн., 
всього 

Забезпечення дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського 
піклування, осіб та молоді з їх числа 
у позачерговому порядку житлом; 
Придбання житла для дітей-сиріт, 
дітей позбавлених батьківського 
піклування, осіб та молоді з їх числа. 

100 000,00 300 000,00 

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» 

200 000,00 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

  

У К Р А Ї Н А                     
КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

Тридцять сьомої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«20» листопад 2018 року                                                                             №812-

VIІ 



                        

Про передачу будівлі сільської ради в обслуговування КП «Надія» 

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» Крижанівська сільська рада,  

   

                                            В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Передати будівлю сільської ради в обслуговування КП «Надія». 
2. Розмістити та визначити місцем роботи КП «Надія» приміщення в 

будівлі сільської ради за адресою Одеська область, Лиманський район, 
с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 5. 

3. Звільнити КП «Надія» від сплати орендної плати та сплати комунальних 
послуг за користування приміщеннями в будівлі сільської ради за 
адресою Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 
Ветеранів, 5. 

4. Виконавчому комітету Крижанівської сільської ради розробити та 
затвердити Порядок та умови експлуатації будівлі сільської ради та її 
інженерних мереж. 

5. Виконавчому комітету Крижанівської сільської ради вжити заходів для 
страхування будівлі сільської ради та коштовного майна. 

6. 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 
 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 



 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

20 листопада 2018                                                                          № 813-VII 

 

 

Про внесення зміни назви  «Програми забезпечення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування житлом на 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 в назву  «Програми забезпечення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування житлом на території Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік» та викласти 
її в наступній редакції: «Програма забезпечення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування житлом на території Лиманського 
району  Одеської області на 2018 рік». 
2. Дозволити сільському голові укладати договори про придбання (купівлю) 
житла на території Лиманського району Одеської області для дітей-сиріт, 
дітей позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх числа. 
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 

 

 


