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  Звіт сільського голови Крижанівської сільської ради та голови            
                                   виконкому  за 2018 рік 

 

  Відповідно до п. 6 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» заслухавши та обговоривши звіт сільського голови Крижанівської 
сільської ради та голови виконкому Крупиці Н.Г. про свою діяльність за період 
2018 року сільська  рада відзначає, що у звітному періоді керівництво сільської  
ради, її виконавчий апарат, депутатський корпус були учасниками всіх подій, 
які відбувалися за цей період в житті сільської ради стосовно соціально-

економічного розвитку села, розвитку культури, освіти, медицини, 
соціального захисту незахищених верств населення, розвитку фізичної 
культури і спорту. Виконуючи повноваження, сільська рада, як орган 
місцевого самоврядування, наполегливо вирішувала питання місцевого 
значення у межах Конституції та законів України, на підставі 
вищезазначеного, Крижанівська сільська рада  

 

 В И Р І Ш И Л А: 

1. Звіт сільського голови Крижанівської сільської ради та голови 
виконкому про свою діяльність за  2018 рік, взяти до відома (додається). 
  

 

             Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 



Звіт Сільського голови Крижанівської сільської ради  та виконавчого 

комітету про свою діяльність за 2018 рік 

 

Шановні депутати ! 
Звіт  сільського голови – це звіт про діяльність депутатського корпусу та 

виконкому Крижанівської сільської ради, які діють згідно  до Конституції 
України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
статус депутатів місцевих рад» та Регламенту роботи сільської ради. 

Основною формою та результатом депутатської діяльності у УІІ 
скликанні є пленарні засідання сесій. За звітний період відбулося - 12 сесій 
сільської ради, з них - 6  позачергові, на яких вирішувалися питання, що 
виникали  у процесі діяльності сільської ради.  Робота сільської ради велась 
згідно  із затвердженим Регламентом. Її повноваження  реалізовувалися 
шляхом прийняття відповідних рішень, яких за звітний період ухвалено 252. 

Депутати мали можливість завчасно знайомитися з проектами рішень та 
довідковими матеріалами, що надавало можливості вносити свої пропозиції, 
належно готуватися до сесії. 

Питання порядку денного заздалегідь розміщуються на офіційному сайті 
в мережі Інтернет та на дошці оголошень в приміщенні сільської ради. Це дає 
можливість виборцям не лише дізнаватися про основні питання, які 
розглядатимуться, а разом із депутатами брати участь в аналізі порушених 
проблем, обмірковувати  проекти  майбутніх рішень. Всі думки, пропозиції 
узагальнюються, попередньо узгоджуються з постійними комісіями, 
обговорюються на пленарних засіданнях сесій, що в значній мірі підняло 
рівень відповідальності депутатів за прийняті рішення перед своїми 
виборцями.   

Проте аналіз стану справ у цій сфері свідчить, що нам  необхідно 
вдосконалювати механізм контролю за виконанням рішень сільської ради, 
зробити його більш дієвим, давати принципову оцінку  кожному випадку 
невиконання  рішень ради та рекомендацій постійних комісій в установлені 
терміни. На це мають бути спрямовані зусилля голів постійних комісій, 
секретаря ради, робочих груп, виконавчого комітету ради. 

Відповідно до норм законодавства України, постійні комісії сільської 
ради  попередньо розглядали проекти рішень з питань, які заздалегідь 
вносились на розгляд пленарних засідань, доручення голови ради та інші 
питання з власної ініціативи. Напружена робота всіх постійних комісій  
сільської ради, налагодження взаємодії, пошук взаємних компромісів, сприяли 
оперативному розгляду великої кількості різноманітних, але дуже складних та 
важливих питань, і в кінці кінців приймалися збалансовані  рішення в умовах 
реального бюджету. 

За звітний період відбулося  засідань постійних комісій 

- з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності 
та  регуляторної політики - 7 ; 

- з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 
медицини, соціального захисту, охорони дитинства, молоді та спорту - 14 



- з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
природи - 19; 

- з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
торгівлі, побутового обслуговування, зв’язку, транспорту, комунального та 
дорожнього будівництва -10 ; 

 

Шановні депутати ! 
Самим відповідальним напрямком діяльності сільського голови 

залишається робота по наповненню коштами місцевого бюджету та 
раціональному його використанню.  Бюджет 2018 року формувався на базі 
значних змін Бюджетного кодексу України та виключно на підставі думки та 
потреб громади. 

Фактичне виконання дохідної частини бюджету Крижанівської сільської 
ради за 2018рік склало 146,0 % від річного плану ( 35.4  млн. грн.), надійшло 
51.9 млн.грн.в тому числі до загального фонду бюджету надійшло 41.46 млн. 
грн., що складає 127.0 % до планових показників 32.75 млн.грн., та по 
спеціальному фонду при уточненому плані 2.68 млн.грн. , надійшло 10.42 
млн.грн. Результатом фінансової децентралізації бюджету стали надходження 
більше 18.98 млн. грн. акцизного податку. 

За 2018 рік надходження до спеціального фонду бюджету  склали більш 
ніж 10.42 млн. грн., в т.ч. надходження  коштів від пайової участі у розвитку 
інфраструктури території громади – 6,89 млн. грн., або 87,0 %. 

 

 Основні напрямки розвитку території Крижанівської сільської ради  на 
2018 рік, згідно  прийнятих програм, профінансовано в повному обсязі. Серед 
них пріоритетними  визначено : 

- раціональне використання земельних ресурсів та їх охорони, створення 
більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі 
економіки. 

- капітальний ремонт вуличного освітлення; 
- капітальний ремонт водоводу; 
- будівництво водовідведення; 
- капітальний ремонт доріг; 
-берегоукріплювальні роботи; 
- реконструкція будівлі сільськоі ради 

Особливу увагу в поточному році сільською владою було приділено 

соціальній і культурній сфері села. 
Для посилення соціального захисту і поліпшення життя незахищених 

верств населення,  сільською радою була прийнята та діє Соціальна Програма 
«Милосердя у дії» . Згідно з цією Програмою в 2018 році 1032 мешканців с. 
Крижанівка і с. Ліски отримали матеріальну допомогу на загальну суму 1303.7 

тис. грн; 
 

Підвищенню ефективності та надійності функціонування комунальної 
сфери, поліпшенню якості комунальних послуг, покращенню благоустрою 



території населених пунктів сприяла реалізація в 2018 р. Програми підтримки 
КП «Надія»; 

У звітному році комунальному підприємству «Надія» була виділена 
дотація на суму 4,18 млн. грн. 

Протягом 2018 року завдяки роботі комунального підприємства були  
вирішенні нагальні питання сільської громади: роботи по прибиранню 
території сільської ради загального користування, прибирання прибережної 
зони відпочинку «Фрегат», кладовища, висадка зелених насаджень ,постійно 
здійснювався моніторинг роботи вуличного освітлення та  заміна 
світильників, поточні ремонти водогонів, і таке інше.  

Також, КП «Надія» підтримує в належному стані парк «Чорноморець» 
та Меморіал захисникам ВВВ. 

  Крижанівка та сщЛіски повністю освітлені вуличним освітленням.  
   В 2018 році виконкомом сільської ради був зроблений капітальний 

ремонт асфальтного покриття на вулиця Лугова, Марсельська 
Безкоровайнова, Ветеранів з пішохідною доріжкою, и пров.Шкільний 
всього 1441 п.м.  
 

Шановні депутати! 
За звітний період при активній та безпосередній участі керівництва, 

апарату, депутатського корпусу сільської  ради, працівників Крижанівського 
будинку культури було підготовлено і проведені заходи до дня Перемоги, Дня 
захисту дітей, Дню рибака, Дня незалежності України, день села. 

Велика увага у звітному періоді приділялася роботі з населенням. 
Прийом громадян сільською радою здійснюється згідно затвердженому 
графіку. 
 Робота зі зверненнями громадян в Крижанівській сільській раді 
проводиться відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», 
Указу Президента України №109 від 07 лютого 2008 року «Про першочергові 
заходи щодо забезпечення реалізації гарантування конституційного права 
звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування» та інших актів чинного законодавства. 
 На апаратних нарадах, які проводяться головою виконкому сільської 
ради за участю всіх працівників, систематично заслуховуються питання про 
роботу зі зверненням громадян. Значна увага приділяється дотриманню 
термінів розгляду заяв, аналізується робота зі зверненнями громадян з метою 
виявлення причин, що їх породжують, розглядаються найбільш гострі 
проблеми, підняті в заявах, що потребують негайного вирішення. 
 Особистий прийом громадян проводиться сільським головою, 
секретарем та іншими відповідальними працівниками сільської ради за 
складеним графіком. Графік прийому доведений до відома мешканців усіх 
населених пунктів сільської ради. Заяви та скарги громадян знаходяться на 
постійному контролі з метою своєчасного реагування на них посадовими 
особами. 



 Щоквартально на засіданнях виконкому підводяться підсумки роботи зі 
зверненнями громадян. Протягом звітного періоду на адресу Крижанівської 
сільської ради надійшло 846 письмових звернень. 

Окрім звернень, що стосуються соціального захисту населення, чільне 
місце займають звернення щодо вирішення земельних питань, житлової 
політики, забезпечення законності, екології та природних ресурсів, культури 
та культурної спадщини, комунального господарства, інформаційні запити. 

Аналіз звернень свідчить, що мешканців села продовжують турбувати 
проблеми соціального захисту, земельних відносин, комунального та 
житлового господарства.  
 Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються 
інваліди війни та праці, інваліди, соціально незахищені категорії громадян. 
Виконкомом Крижанівської сільської ради приймаються необхідні заходи для 
кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного і своєчасного розгляду 
звернень інвалідів з метою оперативного вирішення порушених у них питань, 
задоволення законних вимог заявників. 

 Для забезпечення кваліфікованого, неупередженого та своєчасного 
розгляду звернень громадян, оперативного вирішення порушених у них 
питань, задоволення законних вимог заявників, реального поновлення 
порушених конституційних прав та запобігання у подальшому таких 
порушень, заяви, які надійшли, розглядаються на засіданнях виконкомів, 
сесій, апаратних нарадах. 

За звітний період видано 34 розпоряджень сільського голови з основної 
діяльності та - 164 кадрових. 

Також, за звітний період проведено 23 засідань виконкому, на яких 
розглянуто та прийнято 353 рішень. 

В 2018 році юридичною службою здійснювалося представництво 
сільської ради в судах в наступних справах: адміністративні-  48, господарські 
– 20, цивільні – 13,  всього – 81. 

У 2018році прийнято та затверджено для ЦНАП блок соціальних послуг, 
що надаються громадянам. ЦНАП надає 70 видів послуг. Розроблено та 
затверджено інформаційні та технологічні карти послуг, вся інформація 
відкрита для відвідувача. В 2018р. зареєстровано майнових прав 562 на суму 
93.0т.грн.,реєстрація в реєстрі ЕДРПОУ 44 на суму 4.0т.грн., оформлення 
паспортів 212 на суму 40.3т.грн., надання довідок, надання адрес, блок 
соціальних послуг. 

 

 

 

Шановні депутати ! 
В 2018 році діяла «Програма підтримки дітей та молоді в селі 

Крижанівка і селі Ліски Комінтернівського району Одеської області», що 
дозволило продовжити роботу у сфері турботи про підростаюче покоління в 
селі для створення соціальних, економічних, фінансових і організаційних 
передумов для життєвого самовизначення та самореалізації дітей та молоді.  



Відповідно до цієї  Програми для  підтримки дітей і молоді в 2018 році 
сільською владою було профінансовано:  

-   для літнього оздоровлення і відпочинку  с. Крижанівка і с. Ліски;  
- виділено для організації тематичних екскурсій ;  
- виплачена стипендія Сільського голови  кращим  учням Крижанівської  

середньої школи за успішні досягнення в навчанні. 
 

Робота сільської ради висвітлюється в інформаційному бюлетені 
Крижанівської сільської ради, на офіційному сайті Крижанівської сільської 
ради. 

Працівниками сільської ради, головним спеціалістом з соціальних 
питань Нагребецькою Н.С. разом з комісією по справах дітей велася 
робота над виконанням ряду соціальних програм. Продовжує 
поновлюватись банк даних молоді, неповнолітніх, сімей соціально 
незахищених категорій, дітей . 

Працівниками сільської ради, головним спеціалістом з соціальних 
питань  Нагребецькою Н.С. разом з комісією по справах дітей за участю 
дільничного інспектора проводяться рейди - перевірки умов проживання 
неповнолітніх, особливо тих, хто виховується в неблагополучних сім’ях та 
дітей-сиріт, які знаходяться під опікою. Головним спеціалістом з соціальних 
питань, директором КП «Надія», депутатами проводиться робота з біженцями, 
які мешкають на території сіл Крижанівка і Ліски. В 2018р. за рахунок 
місцевого і районного бюджету придбано квартиру сироті Шевель Л. 

На завершення свого звіту висловлюю щиру вдячність всім депутатам 
сільської ради, членам виконкому, працівникам виконавчого апарату ради за 
високу активність, принципову громадську позицію та справжнє вболівання за 
розвиток нашої Крижанівськоі громади. 

 

З повагою та вдячністю за підтримку 

Сільський голова                                                                           Крупиця Н.Г. 
 

 

  

 

У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 



Р І Ш Е Н Н Я   
 

Тридцять дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання  
С.Крижанівка 

   

«15» лютого 2019 року                                                                                № 857-

VIІ 
 

      

Про затвердження звіту про виконання бюджету Крижанівської сільської 
ради Лиманського району Одеської області за  2018 рік 

 

         Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, 
Крижанівська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області за  2018 рік. 
2. Пояснювальна записка є невід’ємною частиною цього рішення. 
3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка до звіту Про виконання бюджету  
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області за 

2018 рік 

 

До рішення тридцять дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради  
№ 857 -УІІ від 15.02.2019 року 

 

1. Інформація про стан соціально-економічного розвитку 
Крижанівської сільської ради за 2018 рік. 

  Результати економічного розвитку за 2018 рік. 

Основними напрямками розвитку території Крижанівської сільської ради 
у 2018 році згідно з прийнятими програмами визначено: 

-берегоукріплювальні роботи на узбережжі Чорного моря; 

- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення; 
- капітальний ремонт водопроводу, мереж водовідведення на території 

Крижанівської сільської ради; 
- поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, нанесення 

розмітки; 

- реконструкція будівлі Крижанівської сільської ради; 
- раціональне використання земельних ресурсів та їх охорони, створення 

більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі 
економіки; 

- придбання та встановлення камер відеоспостереження; 
- благоустрій села: висадження зелених насаджень на території с. 

Крижанівка та с. Ліски, придбання земснаряду для очищення води від 
водоростей; 

- придбання та встановлення спортивного обладнання на території 
стадіону; 

- особливу увагу в поточному році сільською владою було приділено 
соціальній і культурній сфері села, зокрема, проведення святкових заходів на 
території с. Крижанівка; 

- придбання квартири для дитини-сироти; 
- придбання обладнання та програм для забезпечення якісного 

обслуговування населення Центром надання адміністративних послуг 



Крижанівської сільської ради, зокрема, придбання обладнання для 
виготовлення паспортів. 

За 2018 рік заплановано видатків із загального фонду на утримання  
будинку культури 882,70 тис грн., профінансовано 829,49 тис грн. у тому числі 
на оплату праці працівників будинку культури  742,20 тис грн., оплату 
комунальних послуг 76,43 тис грн., придбання вогнегасників – 4,86 тис.грн., 
оплата послуг з проведення замірів опору ізоляції і перевірки спрацювання 
приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого 
замкнення у приміщенні сільського будинку культури – 6,00 тис.грн. 

- посиленню соціального захисту і поліпшення життя незахищених верств 
населення, сільською радою була прийнята Соціальна Програма «Милосердя 
у дії на 2018 рік», «Програма матеріальної допомоги пораненим воїнам 
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей». Програми 

сприяють посиленню  соціального захисту і поліпшення життя незахищених 
верств населення, наданню допомоги в лікуванні та реабілітації поранених 
воїнів учасників антитерористичної операції, за 2018 рік на загальну суму 
1303,66 тис. грн. 1022 мешканців с. Крижанівка і с. Ліски, 6 воїнів АТО отримали 

матеріальну допомогу, здійснено підписку на періодичні видання «Слава 
Хлібороба та «Ветеран України для 180 людей похилого віку у с. Крижанівка та 
с. Ліски, , з них: 

Воїни АТО – 6 громадян;  

На оздоровлення (діти війни) – 240 громадян;  

До ювілею –  51 громадян;  

Учасники бойових дій – 28 громадян;  

На лікування – 265 громадяни;  

Тяжке матеріальне становище – 81 громадян; 

Народження дитини – 60 громадян;  

Переселенці – 6 громадян;  

Учасникам АТО – 32 громадян;  

Ліквідаторам аварії на ЧАЕС – 10 громадян;  

До Дня пам’яті та примирення – 29 громадян;  



До Дня Захисту Дітей – 38 громадян;  

До професійних свят – 95 громадян;  

До Дня знань – 51 громадян;  

До Дня Інваліда – 29 громадян;  

На поховання – 2 громадяни; 

Постраждалим від пожежі – 5 громадяни; 

60 кращих учнів Крижанівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-ліцей-ДНЗ» отримали стипендію сільського голови у сумі 30,00 тис. 
грн. відповідно до «Програми підтримки дітей та молоді в с. Крижанівка та с. 
Ліски на 2018 рік».  

Придбано 20 путівок на оздоровлення дітей та молоді до дитячого 
спортивно-оздоровчого комплексу «Бригантина» та дитячого табору «Артек – 

Карпати-Буковель» на суму 196,19 тис.грн., організовано відпочинок, квести та 

екскурсії для дітей та молоді в с. Крижанівка та с. Ліски на суму 56,12 тис.грн. 

530 дітей Крижанівської сільської ради отримали новорічні подарунки на 
суму 74,99 тис.грн. 

6 вчителям Крижанівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

ліцей-ДНЗ» надана матеріальна допомога у розмірі 12,0 тис. грн. «Програма 
підтримки НВК Крижанівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей на 2018 рік». 

№ 
з/п 

Найменування міської програми 
Разом, 

(грн) 

1 

Програма ремонту та будівництва вуличного освітлення  на 
території Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2018 рік. 

3410,00 

2 

Програма Інформаційного, матеріально-технічного та 
інженерного забезпечення виконавчих органів та будівлі 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2018 рік 

4324,94 



3 

 Програма будівництва та капітального ремонту мереж 
водопроводу на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2018 рік 

2410,00 

4 
Програма реконструкції будівлі Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2018 рік 

8392,825 

5 
Програма «Милосердя в дії» Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2018 рік 

1288,41 

6 

Програма підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської 
ради Лиманського району   
Одеської області на 2018 рік 

75,00 

90,00 

196,19 

7 

Програма підтримки комунального підприємства «Надія» 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області на 2018 рік 

4990,855 

8 

Програма встановлення дорожніх знаків та інших засобів 
регулювання дорожнього руху на території  Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік 

100,00 

9 
Програма захисту узбережжя території Крижанівської сільської 
ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік 

23900,00 

10 

Програми підтримки Крижанівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-

ліцей-ДНЗ" Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2018 рік 

22,00 

11 

Програма підтримки комунального підприємства "Спортивний 
клуб «Крижанівський» території 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2018 рік 

352,20 

12 
Програма будівництва мереж водовідведення Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік 

562,205 

13 
Програма будівництва дитячого садка Крижанівської сільської 
ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік 

5000,00 



14 

Програма підтримки  сільського Будинку культури 
Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2018 рік 

  

15 

Програма фінансування заходів з відчуження (продажу) 
земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності 
територіальної громади на території села Крижанівка та селища 
Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2018 рік 

30,00 

16 

Програма ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг) 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2018 рік 

7298,00 

17 

Програма встановлення вуличного відеоспостереження 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2018 рік 

200,00 

18 
Програма з вилову безпритульних тварин Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік 

50,00 

19 
Програма підтримки спорту на території Крижанівської сільської 
ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік 

200,00 

20 

Програма виконання робіт та надання послуг з благоустрою 
території Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2018 рік 

160,00 

21 

Програма забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування житлом на території Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік 

300,00 

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» 

200,00 

22 

Програма придбання багаторічних насаджень на території 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2018 рік 

200,00 



23 

Програма благоустрою прилеглої території біля будівлі 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2018 рік 

500,00 

24 

Програма охорони громадського порядку в будівлі 
Крижанівської сільської ради та масових заходів на території 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області на 2018 рік 

200,00 

25 

Програма компенсації витрат на підключення до мереж 
водовідведення жителям вулиць Миколаївська, Сонячна, 
Бескоровайного, Осипова та провулка Шкільний села 
Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на 2018 рік 

200,00 

26 
 Програма матеріальної допомоги пораненим воїнам учасникам 
антитерористичної операції та членам їх сімей 

100,00 

27 
Програма організації та проведення культурних заходів на 2018 
рік 

100,00 

28 

Програма «Капітального ремонту огорожі Крижанівського 
навчально-виховного комплексу (загальної освітньої школи I-III 
ступенів ліцею дошкільного навчального закладу) Лиманської 
районної ради Одеської області за адресою провулок Шкільний 
1, с. Крижанівка Лиманського району Одеської області» 

564,40 

29 
Програма допомоги сімям загиблих воїнів АТО на території 
Крижанівської сільської ради на 2018 рік 

7,50 

30 
Програма з пожежної безпеки Крижанівської сільсокї ради на 
2018 рік 

10,00 

11,00 

31 
Програма компенсації витрат жителям на оплату послуг з вивозу 
сміття на 2018 рік 

52,00 

- Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної 
сфери, поліпшення якості комунальних послуг, покращення благоустрою 
території  населених пунктів,  тощо заплановано у Програмі підтримки КП 
«Надія» на 2018 рік. 



За  2018 рік комунальному підприємству «Надія» з загального фонду  
була виділена дотація на суму 3918,52 тис. грн., при планових призначеннях  
4990,9 тис. грн., з яких   

виплата заробітної плати – 2874,2 тис.грн.; бензин – 67,8 тис.грн.;  
орендна плата приміщення – 63,0 тис.грн.; оренда землі – 107,6 тис.грн.; 
оплата електроенергії – 25 тис.грн.;  очищення доріг від снігу та посипання 
піском – 39,2 тис.грн.; обслуговування камер відеоспостереження, інтернет – 

33,0 тис.грн.; ремонт автомобіля – 10,3 тис.грн.; послуги з вивезення сміття – 

144,2 тис.грн.; ремонт мереж освітлення – 257,8 тис.грн.; поточний ремонт 
мереж водопостачання – 49,9 тис. грн., відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 97,5 тис. грн., 
послуги за інтернет – 27,6 тис.грн. придбання виробничого інвентарю та 
матеріалів – 121,4 тис. грн. 

Протягом 2018 року, завдяки роботі комунального підприємства, були  
вирішенні  питання сільської громади: роботи по прибиранню території 
сільської ради загального користування, постійно здійснювався моніторинг 
роботи вуличного освітлення та  заміна світильників, поточні ремонти 
водогонів, спилювання дерев, обслуговування камер вуличного 
відеоспостереження, прибирання території від снігу та посипка піском, 
благоустрій території узбережжя с. Крижанівка та інші. 

Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери 

Головними проблемними питаннями економічного і соціального 
розвитку села Крижанівка є: 

- Здійснення берегоукріплювальних заходів в с. Крижанівка; 
- Необхідність будівництва, реконструкції та поліпшення технічного стану 

системи водопостачання та водовідведення с. Крижанівка; 
- Будівництво каналізації; 
- Будівництво дитячого садку; 
- Необхідність продовжити роботи по освітленню вулиць села; 
- Проведення робіт з асфальтування доріг; 

 

1.1.  Результати розгляду звіту про виконання бюджету за 2018 рік 

Доходи 



Бюджет Крижанівської сільської ради на 2018 рік затверджено, згідно 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішенням 
сільської ради від 22.12.2017 року № 581-VІІ «Про сільський бюджет  на 2018 
рік» по доходах  та видатках у сумі 34645914,00 грн., зі змінами по доходах 
35435314,00 тис.грн., по видатках 77137626,00 тис.грн. 

Доходна частина бюджету з урахуванням трансфертів за 2018 рік 

виконана на 146,00 % при уточненому плані 35435314,00 грн. надійшло 
51885782,00 грн., в тому числі: по загальному фонду при уточненому плані 
32752464,00 грн. надійшло 41465760,00 грн., що становить 127,00 % та по 
спеціальному фонду при уточненому плані 2682850,00 грн. надійшло 
10420022,00 грн., що становить 388,00 %. 

 

 

Загальний фонд 

Надходження до загального фонду сільського бюджету за  2018 рік були 
від наступних доходів: 

1. Податок на прибуток підприємств становить 7000,00 грн. (100 % від 
плану) 



Назва податку Затверджено Виконано 

% 

виконання  
плану 

Податок на прибуток підприємств  
та фінансових установ  

комунальної власності 
7000,00 7000,00 100 

2. Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок з 
вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції), акцизний податок з 
ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції), 
акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів (продукції) становлять 18989950,00 грн. (133,32 % від 
плану) 

Назва податку Затверджено Виконано 

% 

виконання  
плану 

Внутрішні податки на товари та 
послуги 

14243500,00 18989950,00 133,32 % 

3. Місцеві податки, а саме: податок на майно, транспортний податок з 
фізичних осіб, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний 
збір, єдиний податок становлять 20680080,00 грн. (120,93 % від плану)  

Назва податку Затверджено Виконано 

% 

виконання  
плану 

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які 
є власниками об`єктів житлової 
нерухомості 

17500,00 53891,97 307,95 

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є 

275000,00 814290,60 296,11 



власниками об`єктів житлової 
нерухомості 

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є 
власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 

3500,00 181232,30 5178,07 

Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які 
є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 

1206643,00 1764866,00 146,26 

Земельний податок з юридичних 
осіб 

2355000,00 2493936,00 105,90 

Орендна плата з юридичних осіб 6581260,00 7029125,00 106,81 

Земельний податок з фізичних осіб 200000,00 250827,60 125,41 

Орендна плата з фізичних осіб 2040000,00 2711173,00 132,90 

Транспортний податок з фізичних 
осіб 

25000,00 41666,67 166,67 

Збір за місця для паркування 
транспортних засобів 

1200,00 1240,00 103,33 

Туристичний збір 5000,00 20293,58 405,87 

Єдиний податок з юридичних осіб  1000000,00 1105228,00 110,52 

Єдиний податок з фізичних осіб  3390000,00 4212308,00 124,26 

6. Неподаткові надходження становлять 966154,20 грн. (182,44 % від 
плану) 

Назва податку Затверджено Виконано 

% 

виконання  
плану 



Адміністративні штрафи та інші 
санкції 

3000,00 110858,00 3695,27 

Плата за надання адміністративних 
послуг 

87161,00 140355,00 161,03 

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності 

8500,00 8780,18 103,29 

Державне мито 900,00 1496,00 166,22 

Інші надходження 430000,00 674023,40 156,75 

7. Офіційні трансферти від органів державного управління становлять 
818631,70 грн (93,91% від плану) 

Назва податку Затверджено Виконано 

% 

виконання  
плану 

Інші субвенції 871700,00 818631,70 93,91 

В структурі доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає 
акцизний податок, земельні податки та орендна плата, податок на нерухоме 
майно та єдиний податок. 



 

Спеціальний фонд 

За  2018 рік фактично до спеціального фонду сільського бюджету без 
урахування офіційних трансфертів надійшло коштів 10420022,00 грн., при 
плані  2682850,00 грн. (388,39 % від плану) 

Згідно Закону України «Про Державний бюджет на 2018 рік» до джерел 
формування спеціального фонду відносяться податкові надходження, 
неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом та офіційні 
трансферти, а саме: 

1. Екологічний податок становить 4037,00 грн. (96,12 % від плану) 

2. Неподаткові надходження становлять 8542403,00 грн. (452,16 % від 
плану) 

3.Субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 
становлять 761446,30 грн. (99,61% від плану) 

Видатки  

Законодавчою базою в ході виконання видаткової частини сільського 
бюджету на 2018 рік виступали: 

1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» 



2. «Бюджетний кодекс України». 

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

4. Бюджет Крижанівської сільської ради на 2018 рік затверджено, згідно 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішенням 
сільської ради від 22.12.2017 року № 581-VІІ «Про сільський бюджет на 2018 
рік» по доходах та видатках у сумі 34645914,00 грн., зі змінами по доходах 
35435314,00 тис.грн., по видатках 77137626,00 тис.грн. 

- обсяг видатків загального фонду бюджету – 19231789,00 грн. (зі змінами 
– 22525996,00 грн.); 

- обсяг видатків спеціального фонду – 15414125,00 грн. (зі змінами – 

54611630,00 грн.) 

 

На утримання установ заплановано за рахунок загального фонду 

місцевого бюджету, в тому числі: 

1. На утримання органів місцевого самоврядування КПКВ 0150 

заплановано 11577193,00 грн. направлено коштів в сумі 10721775,72 тис.грн., 
а саме: 

Код Показник Загальний фонд (тис.грн.) 



План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2111 Заробітна плата 7641,19 7639,23 99,97 

2120 
Нарахування на оплату 
праці 

1681,06 1601,69 95,28 

2210 
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

645,00 378,75 58,72 

2240 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 

1399,94 991,78 70,84 

2272 
Оплата водопостачання та 
водовідведення 

5,00 1,16 23,19 

2273 Оплата електроенергії 60,00 41,60 69,34 

2274 Оплата природного газу 60,00 30,21 50,35 

2800 Інші поточні видатки 85,00 37,35 43,94 

ВСЬОГО 11577,19 10721,78 92,61 

2. Відповідно до програми «Підтримки Крижанівського НВК "ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-ліцей-ДНЗ" Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2018 рік», по КПКВ 1162 Інші програми та заходи у сфері 
освіти заплановано 22000,00 грн., направлено коштів у сумі 12360,00 грн. 

Код Показник 

Загальний фонд (тис.грн.) 

План з урахуванням 
змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2240 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 

2,00 0,36 18,00 

2730 Інші виплати населенню 20,00 12,00 60,00 



ВСЬОГО 22,00 12,36 56,18 

3. Відповідно до «Програма підтримки дітей та молоді», по КПКВ 3112 
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту 
заплановано 90000,00 грн., направлено коштів у сумі 86120,00 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2240 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 

60,00 56,12 93,53 

2730 Інші виплати населенню 30,00 30,00 100,00 

ВСЬОГО 90,00 86,12 95,69 

4. Відповідно до Програми "Оздоровлення дітей Крижанівської сільської 
ради на 2018 рік" по КПКВ 3140 заплановано 196190,00 грн. направлено коштів 
в сумі 196190,00 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2730 Інші виплати населенню 196,19 196,19 100,00 

ВСЬОГО 196,19 196,19 100,00 

5. Відповідно до програми «Милосердя в дії Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2018 рік», програми «Матеріальної 
допомоги пораненим воїнам учасникам антитерористичної операції та членам 
їх сімей на 2018 рік», програми «Допомоги сімям загиблих воїнів АТО на 
території Крижанівської сільської ради на 2018 рік», програми «Компенсації 
витрат жителям на оплату послуг з вивозу сміття на 2018 рік» по КПКВ 3242 

заплановано 1647910,00 грн. направлено коштів в сумі 1132999,00 грн., а саме:   



Код Показник 

Загальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2240 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 

60,91 29,03 47,66 

2730 Інші виплати населенню 1587,00 1274,63 80,32 

ВСЬОГО 1647,91 1303,66 79,11 

6. На утримання будинку культури КПКВ 4060 заплановано 882700,00 грн., 
направлено коштів в сумі 829491,69 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2111 Заробітна плата 620,25 608,36 98,08 

2120 
Нарахування на оплату 

праці 
136,45 133,84 98,09 

2210 
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

5,00 4,86 97,20 

2240 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 

6,00 6,00 100,00 

2272 
Оплата водопостачання та 
водовідведення 

15,00 3,35 22,32 

2273 Оплата електроенергії 100,00 73,09 73,09 

ВСЬОГО 882,70 829,49 93,97 



7. Відповідно до «Програми підтримки дітей та молоді Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік», «Програми 

організації та проведення культурних заходів на 2018 рік» по КПКВ 4082 

заплановано 175000,00 грн., направлено коштів в сумі 89545,00 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2210 
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

75,00 74,99 99,99 

2240 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 

100,00 14,55 14,55 

ВСЬОГО 175,00 89,54 51,17 

8. Відповідно до програми «Підтримки комунального підприємства 
"Спортивний клуб «Крижанівський» території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2018 рік», на утримання СК 
«Крижанівський» КПКВ 5062 заплановано 352200,00 грн. направлено кошти в 
сумі 349460,62 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2610 

Субсидії та поточні 
трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 

352,2 349,46 99,22 

ВСЬОГО 352,2 349,46 99,22 

9. Відповідно до Програми «Підтримки комунального підприємства 
«Надія» Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 



2018 рік», на утримання КП «Надія» КПКВ 6020 заплановано 4990855,00 грн. 
направлено кошти в сумі 3918518,43 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2610 

Субсидії та поточні 
трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 

4990,86 3918,52 78,51 

ВСЬОГО 4990,86 3918,52 78,51 

10. Відповідно до програми «Виконання робіт та надання послуг з 
благоустрою території Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2018 рік», програми «Придбання багаторічних насаджень 
на території Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2018 рік», програми «Благоустрою прилеглої території біля будівлі 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018 
рік», програма «Охорони громадського порядку в будівлі Крижанівської 
сільської ради та масових заходів на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2018 рік», програми «Пожежної 
безпеки Крижанівської сільскої ради на 2018 рік», на благоустрій села по КПКВ 
6030 заплановано 1250000,00 грн. направлено 1034709,68  грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2210 
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 

100,00 0 0 



2240 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 

310,00 194,71 62,81 

2273 Оплата електроенергії 840,00 840,00 100,00 

ВСЬОГО 1250,00 1034,71 82,78 

11. Відповідно до програма «Ремонту та будівництва дорожнього 
покриття (доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області на 2018 рік» на оплату послуг з поточного ремонту та утриманням 
автомобільних доріг по КПКВ 7461 заплановано 500000,00 грн. направлено 
кошти в сумі 410,31 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2240 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 

500,00 410,31 82,06 

ВСЬОГО 500,00 410,31 82,06 

12. На інші заходи, пов'язані економічною діяльністюпо КПКВ 7693 

заплановано 292048,00 грн. направлено кошти в сумі 215417,26 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2111 Заробітна плата 198,40 198,37 99,99 

2120 
Нарахування на оплату 
праці 

43,65 17,05 39,05 



2240 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 

50,00 0,00 0,00 

ВСЬОГО 292,05 215,42 73,76 

13. На охорону та раціональне використання природних ресурсів КПКВ 
8311 заплановано 200000,00 грн., направлено 161360,86 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2240 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 

200,00 161,36 80,68 

ВСЬОГО 200,00 161,36 80,68 

14. На резервний фонд заплановано 150000,00 грн.. Кошти впродовж  
2018 року не були використані. 

15. На інші субвенції (кошти на поточний ремонт туалетів в Крижанівській 
ЗОШ- І-ІІІ ступенів) КПКВ 9770 заплановано 199900,00 грн., направлено 
199900,00 грн., а саме: 

Код Показник 

Загальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

2620 

Поточні трансферти 
органам державного 
управління інших рівнів 

199,99 199,99 100,00 

ВСЬОГО 199,99 199,99 100,00 



За  спеціальним  фондом затверджено  на  звітний  період – 54611630,00 

грн. Надійшло коштів за відповідний період – 41381794,25 грн., касові видатки 
склали – 41381794,25 грн. Виконання за  2018 рік становить 75,77 %: 

1.  Відповідно до програми «Інформаційного, матеріально-технічного та 
інженерного забезпечення виконавчих органів та будівлі Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік», програми 
«Реконструкції будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2018 рік», на органи місцевого самоврядування КПКВ 0150 

заплановано 10672,82 грн. направлено кошти в сумі 9434864,33 грн., а саме: 

Код Показник 

Спеціальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

3110 

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування 

2280,00 1130,85 49,60 

3142 
Реконструкція та 
реставрація інших об`єктів 

8392,82 8304,01 98,94 

ВСЬОГО 10672,82 9434,86 88,40 

2. Відповідно до програми «Підтримки спорту на території Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік» по КПКВ 
5062 заплановано 200000,00 грн. направлено кошти в сумі 198449,00 грн., а 
саме: 

Код      Показник 

Спеціальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

3110 

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування 

200,00 198,45 99,22 



ВСЬОГО 200,00 198,45 99,22 

3. Відповідно до програми «Будівництва мереж водовідведення 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018 
рік» по КПКВ 6013 заплановано 562205,00 грн., направлено кошти у сумі 
18105,00 грн., а саме: 

Код      Показник 

Спеціальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

3122 
Капітальне будівництво 
(придбання) інших об`єктів 

562,20 18,10 3,22 

ВСЬОГО 562,20 18,10 3,22 

4. Відповідно до програми «Ремонту та будівництва вуличного освітлення  
на території Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2018 рік», програма «Будівництва та капітального ремонту мереж 
водопроводу на території Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2018 рік», програми «Виконання робіт та надання послуг з 
благоустрою території Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2018 рік»,  програми «Придбання багаторічних насаджень 
на території Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2018 рік», програми «Благоустрою прилеглої території біля будівлі 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018 
рік», програми «Пожежної безпеки Крижанівської сільсокї ради на 2018 рік» 
на благоустрій населеного пункту по КПКВ 6030 заплановано 6580000,00 грн. 
направлено кошти в сумі 5156808,87 грн., а саме: 

Код      Показник 

Спеціальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 



3110 

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування 

360,00 359,63 99,90 

3132 
Капітальний ремонт інших 
об`єктів 

6220,00 4797,18 77,13 

ВСЬОГО 6580,00 5156,81 78,37 

5. Відповідно до Програми «Забезпечення дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування житлом на території Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік», Інших 
субвенцій з місцевого бюджету «Районна програма забезпечення житлом 
дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, осіб та молоді з їх 
числа на 2017-2018 роки» на придбання житла для дитини сироти по КПКВ 
6082 заплановано 300000,00 грн., направлено кошти в сумі 300000,00 грн., а 
саме: 

Код Показник 

Спеціальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

3121 
Капітальне будівництво 
(придбання) житла 

300,00 300,00 100,00 

ВСЬОГО 300,00 300,00 100,00 

6. Відповідно до програми «Фінансування заходів з відчуження (продажу) 
земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності територіальної 
громади на території села Крижанівка та селища Ліски Крижанівської сільської 
ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік» по КПКВ 7130 
заплановано 30000,00 грн., направлено кошти у сумі 26200,00 грн., а саме:  

Код Показник 

Спеціальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 



2281 

Дослідження і розробки, 
окремі заходи розвитку 
по реалізації державних 
(регіональних) програм 

30,00 26,20 87,33 

ВСЬОГО 30,00 26,20 87,33 

7. Відповідно до програми «Капітального ремонту огорожі Крижанівського 
навчально-виховного комплексу (загальної освітньої школи I-III ступенів ліцею 
дошкільного навчального закладу) Лиманської районної ради Одеської 
області за адресою провулок Шкільний 1, с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області» по КПКВ 7370 заплановано 5564400,00 грн., направлено 
кошти у сумі 561446,25 грн., а саме: 

Код Показник 

Спеціальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

3122 

Капітальне будівництво 
(придбання) інших 
об`єктів 

5000,00 0 0 

3132 
Капітальний ремонт інших 
об`єктів 

564,40 561,45 99,48 

ВСЬОГО 5564,40 561,45 10,09 

8. Відповідно до програми «Ремонту та будівництва дорожнього покриття 
(доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 
2018 рік» по КПКВ 7461, заплановано 6798000,00 грн. направлено кошти в сумі 
4579225,69 грн., а саме: 

Код Показник 

Спеціальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 



3132 
Капітальний ремонт інших 
об`єктів 

6798,00 4579,23 67,36 

ВСЬОГО 6798,00 4579,23 67,36 

9. Відповідно до програми «Встановлення вуличного відеоспостереження 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018 
рік» по  КПКВ 7693 заплановано 200000,00 грн., направлено кошти в сумі 
199587,00 грн., а саме: 

Код Показник 

Спеціальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

3110 

Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування 

200,00 199,59 99,79 

ВСЬОГО 200,00 199,59 99,79 

10. Відповідно до програми «Захисту узбережжя території Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018 рік» заплановано 
23700000,00 грн. направлено кошти в сумі 20907108,11 грн., а саме: 

Код Показник 

Спеціальний фонд (тис.грн.) 

План з 
урахуванням 

змін 

Виконання 
% 

виконання 

1 2 3 4 5 

3122 
Капітальне будівництво 
(придбання) інших об`єктів 

23700,00 20907,11 88,22 

ВСЬОГО 23700,00 20907,11 88,22 



Наведені вище показники свідчать про середній рівень виконання 
видаткової частини бюджету за 2018 рік, яке пояснюється відсутністю видатків 
по деяким програмам, зокрема по програмі будівництва дитячого садка. 

 

Детальний огляд капітальних видатків представлений нижче: 

Аванс 30%. Реконструкція будівлі Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області – 2026200,00 грн. 

Капітальний ремонт пожежних гідрантів та колодязів в селі Крижанівка 
Лиманського району Одеської області – 76604,70 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: пров. Джерельний, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область" – 

18500,00 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: вул. Добровольського, с. Ліски, Лиманський район, Одеська 
область» - 18500,00 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 



адресою: вул. Лісна, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область» - 18500,00 

грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: вул. Приморська, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область» - 

18500,00 грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. 
Приморська, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область – 164062,81 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: «Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Приморська, с. Ліски, 
Лиманський район, Одеська область» - 2518,00 грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: пров. 
Джерельний, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область – 99168,11 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: пров. Джерельний, с. Ліски, 
Лиманський район, Одеська область" – 1523,00 грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Лісна, 
с. Ліски, Лиманський район, Одеська область – 49706,53 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: «Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Лісна, с. Ліски, Лиманський 
район, Одеська область» - 762,00 грн. 

Придбання та встановлення спортивного обладнання на місцях його 
безпосередньої експлуатації на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області – 53469,00 грн. 

Придбання та встановлення спортивного обладнання на місцях його 
безпосередньої експлуатації на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області – 144980,00 грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. 
Добровольського, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область – 46071,76 

грн. 



Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: «Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Добровольського, с. Ліски, 
Лиманський район, Одеська область» - 1034,00 грн. 

Капітальний ремонт пожежних гідрантів та колодязів в селі Крижанівка 
Лиманського району Одеської області – 178744,30 грн. 

Придбання міні земснаряду HONDA GX 390 – 160000 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: вул. Морська, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область» - 

5500,00 грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: 
вул.Морська, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область – 25635,11 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: «Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Морська, с. Ліски, Лиманський 
район, Одеська область» - 393,00 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: вул. Чорноморська, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область» - 

18500,00 грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. 
Чорноморська, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область – 147923,45 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: «Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Чорноморська, с. Ліски, 
Лиманський район, Одеська область» - 2266,00 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: вул. Шевченко, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область» - 

18500,00 грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. 
Шевченко, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область – 94936,67 грн. 



Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: «Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Шевченко, с. Ліски, Лиманський 
район, Одеська область» - 1445,00 грн. 

Придбання багаторічних насаджень – 199630,00 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: вул. Южна, від вул. Шевченко до вул. Проектна, с. Ліски, Лиманський 
район, Одеська область» - 16500,00 грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою:вул. Южна, 
від вул. Шевченко до вул. Проектна, с. Ліски, Лиманський район, Одеська 
область – 360158,66 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: «Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Южна, від вул. Шевченко до вул. 
Проектна, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область» - 5521,00 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: вул. Шкільна, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область» - 

16500,00 грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. 
Шкільна, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область – 131136,17 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: «Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Южна, від вул. Шевченко до вул. 
Проектна, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область» - 2192,00 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: вул. Зелена, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область» - 

20500,00 грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. 
Зелена, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область – 313549,85 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: «Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Зелена, с. Ліски, Лиманський 
район, Одеська область» - 5302,00 грн. 



Реконструкція будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області (Коригування) – 449731,64 грн. 

Аванс 30% Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря 
в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області 
(Коригування) – 6266064,00 грн. 

Послуги з експертної грошової оцінки земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, що підлягає продажу – 26200,00 грн. 

Реконструкція будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області – 839554,22 грн. 

Капітальний ремонт водопроводу по вул. Осіпова в с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області (аванс 30%) – 255635,17 грн. 

Обладнання для організації каналу конфіденційного зв’язку в мережі 
Національної системи конфіденційного зв’язку (НСКЗ) – 79597,33 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по обєкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: вул. Южна від вул.буд. № 66 до вул. Паустовського, с. Ліски, 
Лиманський район, Одеська область." – 22500,00 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по обєкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: вул. Южна від вул. Шевченко до вул. Бочарова, с. Ліски, Лиманський 
район, Одеська область." – 22500,00 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по обєкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: вул. Паустовського від вул. Марсельська до вул. Заболотного 
(ліворуч), с. Ліски, Лиманський район, Одеська область." – 21500,00 грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Южна 
від вул.буд. № 66 до вул. Паустовського, с. Ліски, Лиманський район, Одеська 
область. – 155939,46 грн. 

"Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Южна 
від вул. Шевченко до вул. Бочарова, с. Ліски, Лиманський район, Одеська 
область." – 152184,55 грн. 



"Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. 
Паустовського від вул. Марсельська до вул. Заболотного (ліворуч), с. Ліски, 
Лиманський район, Одеська область." – 129436,80 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом обєкта: "Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Южна від вул.буд. № 66 до вул. 
Паустовського, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область." – 2391,00 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом обєкта: "Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Южна від вул. Шевченко до вул. 
Бочарова, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область." – 1968,00 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом обєкта: "Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Паустовського від вул. 
Марсельська до вул. Заболотного (ліворуч), с. Ліски, Лиманський район, 
Одеська область." - 2 338,00 грн. 

Сервер HP DL120 Gen9 NHP 4LFF CTO Server/ E5-1620v3/ 2x16GB DDR4/ 

2x512GB SSD/ 2x2TB/ 550W FIO Pwr/ HPE 1U Rail – 99870,00 грн. 

Реконструкція будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області – 983100,58 грн. 

Жорсткий диск HDD 8TB Verbatim (3,5", USB 3.0) – 7668,00 грн. 

Придбання, монтаж, пусконалагодження камер відеоспостереження на 
місцях безпосередньої експлуатації – 199587,00 грн. 

Авторський нагляд за об'єктом "Будівництвом господарсько-побутової 
уаналізації в с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область, 4 черга 
будівництва" – 18105,00 грн. 

Капітальний ремонт огорожі Крижанівського НВК (ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцею 
ДНЗ) Лиманської районної ради Одеської області за адресою провулок 
Шкільний, 1, с. Крижанівка Лиманського району Одеської області – 549720,25 

грн. 

Технічний нагляд за об'єктом "Капітальний ремонт огорожі 
Крижанівського НВК (ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцею ДНЗ) Лиманської районної ради 
Одеської області за адресою провулок Шкільний, 1, с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області" – 11726,00 грн. 



Роботи по приєднанню електроустановок до електричних мереж за 
адресою вул. Южна від буд.№66 до вул.Паустовського в с. Ліски, Лиманський 
район, Одеська область – 4968,00 грн. 

Реконструкція будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області – 565407,12 грн. 

Робоча станція для оформлення та видачі паспортів громадян України для 
виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм та пспортів громадян 
України у формі картки - 792 000,00 грн. 

Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі 
вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області 
(Коригування) – 984012,00 грн. 

Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі 
вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області 
(Коригування) – 3141637,20 грн. 

Технічний нагляд за обєктом "Берегоукріплювальні роботи вздовж 
узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області (Коригування)" – 56070,72 грн. 

Технічний нагляд за обєктом "Берегоукріплювальні роботи вздовж 
узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області (Коригування)" – 35965,56 грн. 

Технічний нагляд за обєктом "Берегоукріплювальні роботи вздовж 
узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області (Коригування)" – 18008,62 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та проходження 
експертизи на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Лугова 
від вул. Марсельська до вул. Южна в с. Ліски Лиманського району Одеської 
області – 15563,78 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та проходження 
експертизи на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці 
Марсельська від вул. Степова до вул. Одеська в с. Ліски Лиманського району 
Одеської області – 6000,38 грн. 



Розробка проектно-кошторисної документації та проходження 
експертизи на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці 
Ветеранів від вул. Ярошевської до вул. Бескоровайного  с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області – 26228,73 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та проходження 
експертизи на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці 
Бескоровайного в  с. Крижанівка Лиманського району Одеської області – 

22579,49 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та проходження 
експертизи на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці 
Українська від вул. Марсельська до вул. Заболотного в с. Ліски Лиманського 
району Одеської області – 19251,41 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та проходження 
експертизи на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці 
Сонячна в с. Крижанівка  Лиманського району Одеської області – 25648,92 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та проходження 
експертизи на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці 
Осипова  в с. Крижанівка  Лиманського району Одеської області – 14219,79 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та проходження 
експертизи на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття провулка 
Шкільний  в с. Крижанівка  Лиманського району Одеської області – 13311,42 

грн. 

Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі 
вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області 
(Коригування) – 5989072,80 грн. 

Технічний нагляд за обєктом "Берегоукріплювальні роботи вздовж 
узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області (Коригування)" – 46055,52 грн. 

Технічний нагляд за обєктом "Берегоукріплювальні роботи вздовж 
узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області (Коригування)" – 108664,67 грн. 



Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об'єкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: вул. Гонтаренко від буд. № 68 до узбережжя вздовж вул. 
Приморська,  с. Крижанівка,  Лиманський район, Одеська область" – 31224,00 

грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об'єкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: вул. Лугова,  с. Ліски,  Лиманський район, Одеська область" – 

31224,00 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по об'єкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: вул. Миколаївська дорога вздовж пішохідної доріжки,  с. 
Крижанівка,  Лиманський район, Одеська область" – 46224,00 грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Лугова,  
с. Ліски,  Лиманський район, Одеська область" – 298993,51 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом обєкта: "Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Лугова,  с. Ліски,  Лиманський 
район, Одеська область" – 4580,51 грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. 
Гонтаренко від буд. № 68 до узбережжя вздовж вул. Приморська,  с. 
Крижанівка,  Лиманський район, Одеська область – 156743,26 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом обєкта: "Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Гонтаренко від буд. № 68 до 
узбережжя вздовж вул. Приморська,  с. Крижанівка,  Лиманський район, 
Одеська область – 2412,09 грн. 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття провулка Шкільний  в с. 
Крижанівка  Лиманського району Одеської області – 728498,38 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом обєкта: "Капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття провулка Шкільний  в с. Крижанівка  
Лиманського району Одеської області" – 2171,00 грн. 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Бескоровайного 
в  с. Крижанівка Лиманського району Одеської області – 1169023,66 грн. 



Технічний нагляд за капітальним ремонтом обєкта: "Капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття вулиці Бескоровайного в  с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області" – 5400,00 грн. 

Роботи по приєднанню електроустановок до електричних мереж за 
адресою вул. Гонтаренко від буд. № 68 до узбережжя вздовж вул. Прморська, 
с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 25200,00 грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного 
висновку по обєкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за 
адресою: вул. Шевченко, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область." – 

31224,00 грн. 

Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі 
вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області 
(Коригування) – 1792945,20 грн. 

Технічний нагляд за обєктом "Берегоукріплювальні роботи вздовж 
узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області (Коригування)" – 32600,78 грн. 

Авторський нагляд за будівництвом об'єкта «Берегоукріплювальні роботи 
вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області. «Коригування» - 11700,00 грн. 

Роботи по приєднанню електроустановок до електричних мереж за 
адресою: вул.Лугова, с. Ліски, Лиманський район, Одеська область – 12600,00 

грн. 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Лугова від вул. 
Марсельська до вул. Южна в с. Ліски Лиманського району Одеської області – 

826106,06 грн. 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Марсельська від 
вул. Степова до вул. Одеська в с. Ліски Лиманського району Одеської області – 

255165,42 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом обєкта: "Капітальний ремонт  
асфальтобетонного покриття вулиці Лугова від вул. Марсельська до вул. Южна 
в с. Ліски Лиманського району Одеської області" – 2688,00 грн. 



Технічний нагляд за капітальним ремонтом обєкта: "Капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття вулиці Марсельська від вул. Степова до вул. 
Одеська в с. Ліски Лиманського району Одеської області" – 1077,00 грн. 

Капітальний ремонт водопроводу по вул. Осіпова в с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області – 596482,07 грн. 

Технагляд за кап.рем.об'єкта: "Капітальний ремонт водопроводу по вул. 
Осіпова в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області" – 10316,00 грн. 

Проектні роботи з коригування проектно-кошторисної документації: 
"Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. 
Приморська в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області. 
Коригування" – 128652,64 грн. 

Офісні меблі – 102420,00 грн. 

Реконструкція будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області – 2319999,19 грн. 

Реконструкція будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області (Коригування) – 296636,78 грн. 

Реконструкція будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області (Коригування) – 684555,47 грн. 

Придбання телевізорів – 49299,00 грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: 
вул.Миколаївська дорога вздовж пішохідної доріжки, с.Крижанівка, 
Лиманський р-н, Одеська область – 429012,37 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 
мереж вуличного освітлення за адресою: вул.Миколаївська дорога вздовж 
пішохідної доріжки, с.Крижанівка, Лиманський р-н, Одеська область" – 

6989,00 грн. 

Технагляд за реконструкцією об'єкта: "Реконструкція будівлі 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області" – 

138825,00 грн. 

Капітальний ремонт водопроводу по вул. Сонячна в с. Крижанівка 
Лиманського району Одеської області (аванс 30%) – 339966,66 грн. 



Придбання житла дитині сироті - 300000,00 грн. 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Ветеранів від 
вул. Ярошевської до вул. Бескоровайного  с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області – 1435621,25 грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом обєкта: "Капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття вулиці Ветеранів від вул. Ярошевської до вул. 
Бескоровайного  с. Крижанівка Лиманського району Одеської області" – 

10671,00 грн. 

Благоустрій прилеглої території до будівлі Крижанівської сільської ради 
по вул.Ветеранів, 5, с.Крижанівка, Лиманського району, Одеської області 
(капітальний ремонт) – 120432,13 грн. 

Технагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Благоустрій прилеглої 
території до будівлі Крижанівської сільської ради по вул.Ветеранів, 5, 
с.Крижанівка, Лиманського району, Одеської області (капітальний ремонт)" – 

1540,17 грн. 

Проектні роботи з коригування проектно-кошторисної документації: 
"Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. 
Приморська в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області. 
Коригування" – 239660,00 грн. 

Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі 
вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області 
(Коригування) – 2018624,40 грн. 

Експертиза кошторисної частини проекту будівництва щодо проекту 
будівництва "Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в 
районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області 
(Коригування)" – 37374,00 грн. 

 

 

 

 



 

 

Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість відсутня. 

Станом на 01.01.2019 року дебіторська заборгованість відсутня. 

 

 

Заступник 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 дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                     №858-УІІ 



 

       Звіти голів  постійних  комісій Крижанівської сільської ради УІІ         
                        скликання про роботу комісій в 2017 році 
 

Заслухавши звіти голів постійних комісій Крижанівської сільської ради 
УІІ скликання про роботу комісій в 2017 році, сільська рада відмічає, що 
комісії сприяли реалізації державної політики в галузях охорони здоров’я, 
освіти, культури, спорту, роботи з молоддю та соціального захисту населення 
на території сільської ради, опікувались проблемами підприємництва, 
земельних ресурсів, транспорту, зв’язку, житлово-комунального господарства 
та будівництва. Належна увага з боку постійних комісій приділялась 
здійсненню постійного контролю за виконанням рішень ради та Програм. 

Враховуючи вищевикладене ,відповідно до п.14 ст.47 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Крижанівська сільська рада  
                                            

В И Р І Ш И Л А : 

1.Звіти голів постійних комісії Крижанівської сільської ради VІІ 
скликання про роботу комісій в 2018 році взяти до відома (додаються). 

 
 

 Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 

                                               

 

 

                                                        Звіт 

Постійної депутатської комісії з питань прав людини, регламенту, 
депутатської діяльності, етики та законності та регуляторної політики   

 

Постійна депутатська комісія Крижанівської сільської ради з питань прав 
людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та 
регуляторної політики працює відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», до Регламенту роботи сільської ради та згідно 
плану роботи сільської ради. 

За звітний період постійної депутатської комісії Крижанівської сільської 
ради з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, 



законності та регуляторної політики  провела  7  засідань, де розглянуто 64 

сесійних питаня. Окрім сесійних питань, комісія розглядала на окремих 

засіданнях планові питання, проводили  правовий  аналіз  земельних питань 
винесених  на сесію, розглядали звернення громадян.  

 Протягом 2017 року комісія розглядала сесійні питання, обговорювала їх 
та виносила рекомендації. Велику  увагу   комісія  приділяли  питанням  
виконання бюджету та змін до бюджеті , проектам рішень по, земельним  
питанням,  винесених на сесію та програми до яких комісія виносила 
рекомендації ,а саме: 

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

- Про надання згоди на добровільне об'єднання территориальных громад та 
делегування представників до спільної робочої группи .  

 

-  Про затвердження плану роботи Крижанівської сільської  ради  на 2018 рік; 

-  Про затвердження плану регуляторних актів на 2018 рік; 

-  Про внесення змін в рішення п’ятдесятої сесії Крижанівської  сільської  ради 
№999-VI від 17.10.2014 року « Про встановлення нормативів для одиниці 
створеної потужності; 

 Також комісія здійснювала: 

-  відповідний контроль за виконанням програм соціально-економічного 
розвитку території Крижанівської сільської  ради ;  

- готувала за дорученням та додержанням норм депутатської етики, 
заслуховуванням радою питань про роботу депутатів у раді, про виконання 
ними рішень ради та її органів; 

-  здійснювали у межах своїх повноважень контроль за виконанням рішень 
сільської ради та виконавчого комітету; 

-  брали участь у підготовці висновків по проектах рішень ради, що стосуються 
гарантій депутатської діяльності депутатів сільської ради; 

-  брали участь у розробці і здійсненні заходів щодо забезпечення законності, 
охорони прав громадян, міжнаціональних і міжконфесійних відносин, 
міжнародних зв’язків та гласності; 



-  брали участь у перевірці забезпечення вимог законодавства щодо розгляду 
звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на 
підприємствах , установах та організаціях незалежно від форм власності; 

-  брали участь у роботі по роз’ясненню населенню прав ,свобод та обов’язків 
громадянина ,закріплених Конституцією України, чиним законодавством;  

-  розглядали депутатське звернення . 

 

За період своєї   постійної депутатської комісії з питань прав людини, 
регламенту, депутатської діяльності, етики та законності та регуляторної 
політики  і конфлікту  інтересів було розглянуто ряд питань ,які є важливими 
для соціально-економичного розвитку с. Крижанівка. Також тісно співпрацює 
з працівниками  Крижанівської  сільської  ради  ,виконавчим комітетом та 
дільничним інспектором поліції. 

 

   Голова комісії                            Спельник  С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт 

    Постійної  комісії  з питань планування фінансів, бюджету та соціально 
економічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони дитинства, 
культури, молоді та спорту. 
 

Члени бюджетній комісії: 



Голова – Клюкас.О.П. 
Секретар – Сичова Н.О. 
Члени комісії –Дорогань В.Г.,Прибильська В.В.,Бельченко С.М 

  

Постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету та соціально 
економічного розвитку медицини, соціального захисту і охорони дитинства, 
культури, молоді та спорту діє відповідно до Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Регламенту сільської ради, Положення про постійні 
комісії, плану роботи. 

За звітний період комісією проведено 14 засідань, де були розглянуті важливі 
питання, що стосуються питань планування  фінансів та бюджету, соціально 
економічного розвитку, медицини, соціального захисту та охорони дитинства, 
культури , молоді та спорту.  

Протягом звітного періоду комісія розглядала сесійні питання, приймала 
участь у підготовці рішень сесії, обговорювала їх, вносила свої пропозиції та 
виносила висновки та рекомендації на засідання сесії.   

Велику увагу комісія приділяла питанням формування бюджету, виконанню 
бюджету, внесенню змін до бюджету, соціальному захисту населення, роботі  з 
молоддю, медицині, спорту.  

Приймала активну участь у житті НВК «Крижанівська загальноосвітня-

школа- І-ІІІ ступенів- ліцей», зміцненню матеріально-технічної бази ,у підготовці та  
проведенні свят, які проводилися протягом року на території сільської ради.  

 Велика увага приділялась оздоровленню дітей у літній  період, сприяли 
підготовці школи до нового навчального року, виділенню коштів  для придбання 
новорічних подарунків та Дня знань.  

  Приймали  участь у роботі комісії у справах дітей по профілактиці 
правопорушень серед неповнолітніх.  

Також членами комісії спільно з апаратом сільської ради проводилась 
профілактична робота з неблагополучними  сім’ями. 

  Комісія працювала у постійному контакті з БК, надавала допомогу у 
підготовці культурно – масових заходів, організовувала екскурсії для мешканців 
села та дітей , відвідували підшефну військову частину.   

В центрі уваги членів комісії була реалізація Програми «Милосердя в дії», 
соціально-економічний розвиток села, підтримка молоді, підтримка у розвиток 
спорту  у селі . 

Також комісія здійснювала у межах своїх повноважень контроль за 
виконанням рішень сільської ради та виконавчого комітету.  

У своїй роботі комісія тісно співпрацює з апаратом Крижанівської сільської 
ради.  
 

Голова комісії                                                                                             Клюкас О.П.        

 

   Звіт  
постійної депутатської комісії 

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 
торгівлі, побутового обслуговування, зв’язку, транспорту, комунального 

и дорожнього будівництва  



за 2018 рік. 

 Робота комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального 
господарства, торгівлі, побутового обслуговування, зв’язку, транспорту, 
комунального і дорожнього будівництва працює відповідно до Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Крижанівської сільської 
ради та плану роботи постійної депутатські комісії.  

До складу постійної комісії входять 5 депутатів: Константинова С.В. 
(голова комісії), Лазова Т.М. (заступник голови комісії), Шарамета А.Б. 
(секретар комісії), Васильева О.Б., Горбєль О.Л. (члени комісії). 
 В період 2018 року було проведено 10 засідань постійної депутатської  
комісії. На засіданнях комісії були присутні депутати з інших постійних 
комісій Крижанівської сільської ради, працівники сільської ради та посадові 
особи, які готували проекти рішень на пленарні засідання сесій. Важливу увагу 
члени комісії приділяють  розгляду питань, які виносилися на розгляд сесії, а 
саме: 

-     затвердження та виконання бюджету Крижанівської сільської ради; 
-  внесення змін та доповнень до бюджетних програм розвитку 

Крижанівської сільської ради ; 
-  проводилися наради спільно з дільничним інспектором поліції для 

поліпшення  стану профілактичної роботи з попередження правопорушень на 
території сільської ради; 

-  проводилися наради голів постійних комісій спільно з працівниками 
сільської ради на яких обговорювалися питання підготовки установ та 
організацій, розташованих на території сільської ради до роботи в осінньо-

зимового періоду;  
- розгляд звернень та заяв громадян; 
- на засіданнях комісії розглядалися питання будівництва капітальних 

ремонтів водогону, асфальтування доріг, реконструкції будівлі сільської ради 
та інші; 

- на протязі року члени комісії приймали активну участь у проведені 
урочистостей з нагоди загальнодержавних та місцевих свят. 
 Постійна депутатська комісія з питань комунальної власності, житлово- 

комунального господарства, торгівлі, побутового обслуговування, зв’язку, 
транспорту, комунального і дорожнього будівництва, на протязі 2017 року для 
забезпечення належного функціонування, комплексного розвитку та 
благоустрою  населених пунктів Крижанівської сільської ради, активно 
співпрацює з постійними депутатськими комісіями сільської ради, 
комунальним підприємством «НАДІЯ», працівниками та виконавчим 
комітетом сільської ради. 
Голова комісії                                                                       Константинова С.В. 
 

                 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

постійної комісії 



з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони 
природи  

Крижанівської сільської ради 

за 2018 рік 

До складу постійної комісії з питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони природи Крижанівської сільської ради 
входять: голова комісії – Дерік Г.Н., заступник голови комісії – Нагребецька 
Н.С., секретар комісії – Романь А.С., члени комісії: Савчинська М.І., Немалов 
В.М. Робота постійної комісії ведеться відповідно до плану роботи 
Крижанівської сільської ради,   плану роботи комісії та окремих доручень 
голови ради. Основними принципами, якими керуються члени постійної 
комісії у своїй діяльності, є законність, гласність, толерантність, колективне 
обговорення питань. 

Постійна комісія з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони природи Крижанівської сільської ради у своїй діяльності 
керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», регламентом 
роботи Крижанівської сільської ради, положенням про постійні комісії, 
іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, бере участь у 
підготовці питань для розгляду на сесіях сільської ради відповідно до профілю 
комісії. 

Комісія працює згідно з планом роботи, також у разі потреби скликаються 
позапланові, виїзні засідання комісії. Засідання комісії скликаються в міру 
необхідності, де розглядаються і вирішуються питання у межах повноважень, 
визначених чинним законодавством.  

За звітний період було проведено 19 засідань постійної комісії з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи 
Крижанівської сільської ради з відзначенням розглянутих питань в 
відповідних протоколах. Комісія у звітному періоді розглядала питання, які 
були внесені в порядок денний сесії Крижанівської сільської ради, подавала 
зауваження і пропозиції до проектів рішень. Рішення комісією приймаються 
виважено, більшістю голосів після ретельного вивчення та обговорення того 
чи іншого питання. 

Засідання комісій проходило або в повному складі або в присутності 
більшості членів комісії. На засідання  комісії запрошуються   інші  особи, 
присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, 
аналізу  всіх можливих варіантів вирішення питання  та надання  
обговорюваному питанню прозорості та відкритості. Постійним учасником 
засідань комісії є землевпорядник Крижанівської сільської ради Бражникова 
А.З. На початку  слухань комісія проводить попередній аналіз напрямів 
вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує  для участі 



необхідних осіб. Отримана інформація використовується для підготовки 
проектів  документів ради  з питань, що належать до компетенції комісії.  

Робота комісії полягала в розгляді письмових заяв від громадян, 
фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб, державних структур та інших. 

На розгляд комісії були винесені заяви щодо оформлення права 
власності на земельні ділянки. Також питання стосовно передачі в оренду 
земельних ділянок або продовження чи скасування договорів оренди на 
землю. Розглядалися заяви щодо затвердження додаткових угод та внесення 
змін до договорів оренди земельних ділянок, внесення змін згідно 
нормативно-грошової оцінки землі. Були розглянуті та в подальшому винесені 
на сесії заяви про внесення змін до детального плану території села 
Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області. 

Також на розгляд сесії Крижанівської сільської ради були винесені 
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. Встановлено з 
01.01.2018 р. податок на майно, в частині плати за землю та пільг по 
земельному податку на території Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області. 

Було розглянуто багато звернень від громадян щодо надання їм дозволу 
на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
безоплатно у власність. 

Хочу звернути увагу, що обов’язковою умовою успішної роботи комісії 
є свідоме ставлення депутатів, членів комісії до виконання своїх обов’язків, 
активна позиція у здійсненні намічених завдань, наполегливість у виконанні 
рішень комісії. 

 

 

 Голова комісії Дерік Г.Н. 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 



 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                     №902-УІІ 

 

Звіт Комунального підприємства «НАДІЯ» про 

використання бюджетних коштів за 2018 рік 

 

           Заслухавши звіт директора Комунального підприємства «НАДІЯ»» про 
використання бюджетних коштів за 2018 рік, враховуючи те, що основною 
метою діяльності підприємства  є  покращення благоустрою території                          
с. Крижанівка та с. Ліски, його санітарного стану, забезпечення виконання 
робіт з обслуговування та ремонту водопроводу, відповідно до ст. 17 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада  

    

В И Р І Ш И Л А : 

1.Звіт директора Комунального підприємства «НАДІЯ» про 
використання бюджетних коштів за 2018 рік,  взяти до відома (додається). 

 

 

           Сільський голова Н.Г.Крупиця  

 

 

 

 

 

 

 

Звіт Комунального підприємства «НАДІЯ» 

                              про використання бюджетних коштів за 2018 рік 



КП «НАДІЯ» Крижанівської сільської ради знаходиться за юридичною 
адресою; с. Крижанівка, вул. Ветеранів,5, Комінтернівський район, Одеської 
області. 
   КП «НАДІЯ» Крижанівської сільської ради було зареєстровано у 
державному  
реєстрі підприємства та організації України 21.04.2011р. 
Присвоєно ідентифікаційний код 37681065. 
Основною метою діяльності Комунального Підприємства «НАДІЯ» є 

Покращення благоустрою території села Крижанівка та села Ліски, його 

Санітарного стану, забезпечення виконання робіт з  обслуговування та 
ремонту 

водопроводу в селі Крижанівка та селі Ліски, 
Повідомляємо Вам наступні дані; 

 

 

                 Директор                                                С.В.Константинова 

 

 

 

               ПОКАЗНИК 

 

    Код 

 

2017рік 

Сума,грн.. 

Видатки - усього        х 3918518,43 

                          Поточні видатки    1000 3918518,43 

Оплата праці працівників бюджетних установ    1110  

Заробітна плата    1111 2285794,72 

Нарахування на заробітну плату    1120 492844,00 

Придбання товарів і послуг: 
(оренда приміщення - 63000,00 ,електроєнергія- 

25000,00, оренда землі – 120298,49, ГСМ – 

67708,00 ремонту водовода – 49884,00, ремонт 
освітлення – 318425,77, прибирання снігу – 

39200,00,благоустр зони відпочинку    49589,40  
,вивоз смиття-144190,00,ремонт авто -
10260,00,надання портів для відєопостер.- 
67246,00, огорожа 28980,00,господарчі товари – 

50518,65,запчастини для авто 8048,40,с/х 
податок 97531,00. 

   1130 1139879,71 

Капітальні видатки    2410 - 

    2133  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                     №860-УІІ 

 

Звіт Комунального підприємства «СК «КРИЖАНІВСЬКИЙ» про 

використання бюджетних коштів за 2018 рік 

 

   Заслухавши звіт директора Комунального підприємства «СК 
«КРИЖАНІВСЬКИЙ» про використання бюджетних коштів за 2018 рік, 
враховуючи те , що основною метою діяльності підприємства  є  діяльність 
спортивного клубу, відповідно до ст. 17 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада  

     

                                          В И Р І Ш И Л А : 

1. Звіт директора Комунального підприємства «СК «КРИЖАНІВСЬКИЙ» 

про використання бюджетних коштів за 2018 рік,  взяти до відома  (додається). 

 

  

   Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт Комунального підприємства «СК «КРИЖАНІВСЬКИЙ» КСР 

                              про використання бюджетних коштів за 2018 рік 

 

КП «СК «КРИЖАНІВСЬКИЙ» Крижанівської сільської ради знаходиться за 
юридичною адресою; с. Крижанівка, вул. Ветеранів,5, Комінтернівський 
район, Одеської області. 
   КП «СК «КРИЖАНІВСЬКИЙ» Крижанівської сільської ради було 
зареєстровано у державному реєстрі підприємства та організації України 
23.04.2013р. 
Присвоєно ідентифікаційний код 38718808. 
 

Основною метою діяльності Комунального Підприємства «СК 
«Крижанівський» Крижанівської сільської ради є діяльність спортивного 
клубу. 
 

Повідомляємо Вам наступні дані; 
Щодо використання коштів у 2018 році. 

 

В.о.Директора                                                                           С.С.Третьяков 

 

 

               ПОКАЗНИК 

 

    Код 

 

2017рік 

Сума,грн.. 

Видатки - усього        х 349460,62 

                          Поточні видатки    1000  

Оплата праці працівників бюджетних установ    1110  

Заробітна плата    1111 159066,08 

Нарахування на заробітну плату    1120 42094,54 

Придбання товарів і послуг ( аренда) 
       

      Змагання по футболу м.Южний (транспортні 
послуги) 

   1130 90000,00  

 

  58300,00     

Капітальні видатки    2410        - 

Капітальний ремонт інших об’єктів     2133        - 



 

  

 

У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

Тридцять дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання  
  

с.Крижанівка 

   

«15» лютого 2019 року                                                                                    № 
861-VIІ 

 

 «Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 
2019 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  № 815-VІІ від 22.12.2018 року «Про бюджет Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік» за рахунок вільного залишку коштів на початок 
бюджетного року по загальному та спеціальному фонду бюджету у загальній 
сумі 31804000,00 грн. в тому числі: 

- За рахунок залишку коштів загального фонду – 1543500,00 грн.; 
- За рахунок залишку коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) – 

9890000,00 грн.; 
- За рахунок залишку коштів спеціального фонду – 400000,00 грн.; 

- За рахунок залишку коштів, що передаються із загального до 
спеціального фонду (бюджет розвитку) – 19970500,00 грн. 

2. Передати кошти із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
спеціального фонду в сумі  19970500,00 грн. 

4. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2019 рік у загальній сумі 
31804000,00 грн., у тому числі до обсягу видатків загального фонду бюджету 



у сумі 1543500,00 грн., та видатків спеціального фонду бюджету – 30260500,00 

грн.  
5. Викласти в новій редакції додатки: 2,3,5,6 до рішення. 
6. 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 

 

 

 

 

Пояснювальна записка до рішення  
Тридцять дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради  

№ 861-УІІ від 15.02.2019 року 

 

Видатки сільського бюджету зі змінами на 2019 рік за рахунок вільного 
залишку коштів на початок бюджетного року по загальному та спеціальному 
фонду бюджету у становлять загальній сумі 31804000,00 грн. в тому числі: 

- За рахунок залишку коштів загального фонду – 1543500,00 грн.; 
- За рахунок залишку коштів спеціального фонду (бюджет розвитку) – 

9890000,00 грн.; 
- За рахунок залишку коштів спеціального фонду – 400000,00 грн.; 
- За рахунок залишку коштів, що передаються із загального до 

спеціального фонду (бюджет розвитку) – 19970500,00 грн. 
1)  На «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у 
місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» передбачено 
придбання обладнання довгострокового користування – 225500,00 грн., згідно 
кошторису витрат програми інформаційного, матеріально-технічного та 
інженерного забезпечення виконавчих органів та будівлі Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік. 

2)  На «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та iнших клубних закладів» передбачено придбання 
предметів, обладнання та інвентарю - 25000,00 грн., придбання обладнання 
довгострокового користування - 25000,00 грн., згідно кошторису витрат 
програми підтримки сільського будинку культури Крижанівської сільської 
ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік. 

3)  На «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства» передбачено будівництво об’єктів - 3000000,00 грн., згідно 



кошторису витрат Програми будівництва мереж водовідведення 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 
рік;  

капітальний ремонт 2365000,00 грн., згідно rошторису витрат Програми 

будівництва та капітального ремонту мереж водопроводу на території 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 
рік. 

4)  На «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги» передбачено поточні трансферти органам державного управління 
інших рівнів - 918500,00 грн.,  
капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) - 400000,00 

грн., згідно кошторису витрат програми підтримки комунального 
підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 рік. 

5)  На «Організацію благоустрою населених пунктів» передбачено 

оплату послуг (крім комунальних) - 50000,00 грн., придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування - 4370000,00 грн., капітальний 
ремонт об’єктів - 600000,00 грн., капітальне будівництво - 4000000,00 грн., 
згідно кошторису витрат програми  виконання робіт та надання послуг з 
благоустрою території Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 рік;  

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 

200000,00 грн., згідно кошторису витрат Програми придбання багаторічних 
насаджень на території Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 рік;  

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 

200000,00 грн., на капітальний ремонт 4150000,00 грн., згідно кошторису 
програми ремонту та будівництва вуличного освітлення на території 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 
рік. 

6)  На «Здійснення  заходів із землеустрою» передбачено оплату послуг 
(крім комунальних) - 350000,00 грн., на дослідження і розробки, окремі заходи 
розвитку по реалізації державних (регіональних) програм - 200000,00 грн, 
згідно кошторису витрат програми використання земель на території 
Крижанівської сільської ради на 2019 рік; 

7) На «Реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій» передбачено будівництво - 5000000,00 грн., згідно кошторису 
витрат програми будівництва дитячого садка Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2019 рік. 

8) На «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» передбачено оплату 
послуг (крім комунальних) - 400000,00 грн., капітальний ремонт - 4100000,00 

грн., згідно кошторису витрат програми ремонту та будівництва дорожнього 



покриття (доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2019 рік. 

9)  На «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» передбачено 

придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 200000,00 

грн, згідно кошторису витрат програми встановлення вуличного 
відеоспостереження Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2019 рік. 

10) На «Охорону та раціональне використання природних ресурсів» 
передбачено капітальне будівництво - 1025000,00 грн., згідно кошторису 
витрат програми захисту узбережжя території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2019 рік. 

 

Головний бухгалтер                                                                             Т.В. 
Михайлова 

 

  

 

У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

Тридцять дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання  
с.Крижанівка 

   

«15» лютого 2019 року                                                                                № 862-VIІ 
      

Про внесення змін до рішення сесії № 821-VIІ  від 22.12.2018 року. 
 

З метою  посилення  матеріальної  зацікавленості  в  досягненні  високих  
результатів  діяльності директора та працівників Комунального Підприємства 
«Надія», керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" Крижанівська сільська рада 



ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в додаток № 1 до рішення сесії № 821-VIІ від 22.12.2018 
року «Штатний розпис комунального підприємства «Надія» Крижанівської 
сільської ради  на 2019 рік», доповнивши штатний розпис посадами та 
відповідними окладами, а саме: «водій автотранспортного засобу у кількості 
1 штатна одиниця з окладом у 4000,00 грн.; вантажники у кількості 2 штатні 
одиниці з окладом 4000,00 грн.; обліковець з вивозу твердих побутових 
відходів – 1 штатна одиниця з окладом 4000,00 грн». 

2. 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 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

Тридцять дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання 

   

«15» лютого 2019 року                                                                                № 863-

VIІ 
 



Про затвердження Програми використання земель на території 
Крижанівської сільської ради 2019 рік 

 

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

 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Програму використання земель на території Крижанівської 

сільської ради 2019 рік (додаток №1).  
2. Затвердити Кошторис витрат Програми використання земель на 

території Крижанівської сільської ради 2019 рік (додаток №2).  
3. 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 XXХІХ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 863-УІІ від 15.02.2019 року 

 

Програма використання земель на території Крижанівської сільської ради 
2019 рік 

 

Мета Програми 

фінансування заходів з проведення нормативної грошової оцінки земель с. 
Крижанівка та с. Ліски. 

Основними завданнями Програми є: 
фінансування заходів з проведення нормативної грошової оцінки земель с. 
Крижанівка та с. Ліски. 



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, землекористувачів, інвесторів тощо. 
Фінансування Програми з місцевого бюджету здійснюється відповідно до 
кошторису витрат, який є додатком до цієї Програми. 
Фінансування Програми може здійснюватися за рахунок авансових внесків 
землекористувачів. 

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми 

Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є: 
фінансування заходів з проведення нормативної грошової оцінки земель с. 
Крижанівка та с. Ліски. 

Очікувані результати Програми 

Виконання Програми надасть: залучення коштів до місцевого бюджету. 
 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. 
Бондаренко  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2  

до рішення XXХІХ сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання № 863-УІІ від 15.02.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми використання земель на території Крижанівської 
сільської ради 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 
Сума в гривнях 



Виготовлення (проведення) нормативно-

грошової оцінки земель с. Крижанівка та с. 
Ліски Лиманського району Одеської 
області; 
Встановлення та відновлення меж 
земельних ділянок в с. Крижанівка та с. 
Ліски; 
Інвентаризація земельних ділянок 
комунальної власності, на яких розміщені 
об’єкти енергогенеруючих підприємств і 
організацій на території Крижанівської 
сільської ради. 

2019 550000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. 
Бондаренко  

 

  

 

У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

Тридцять дев’ятої сесії Крижанівської сільської радиУІІ скликання   
с.Крижанівка 

   

«15» лютого 2019 року                                                                                № 864-

VIІ 
 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторисів витрат 
Програм Крижанівської сільської ради на 2019 рік 

 

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

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Кошторис витрат Програми Інформаційного, 

матеріально-технічного та інженерного забезпечення виконавчих органів та 
будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 
2019 рік. 



2. Затвердити Кошторис витрат Програми «Милосердя в дії» 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 
рік. 

3. Затвердити Кошторис витрат Програми підтримки комунального 
підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 рік. 

4. Затвердити Кошторис витрат Програми будівництва та капітального 
ремонту мереж водопроводу на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2019 рік. 

5. Затвердити Кошторис витрат Програми будівництва мереж 
водовідведення Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2019 рік. 

6. Затвердити Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва 
дорожнього покриття (доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області на 2019 рік. 

7. Затвердити Кошторис витрат Програми захисту узбережжя території 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 
рік. 

8. Затвердити Кошторис витрат Програми підтримки  сільського 
Будинку культури Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2019 рік. 

9. Затвердити Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва 
вуличного освітлення  на території Крижанівської сільської ради Лиманського 
району  Одеської області на 2019 рік. 

10. Затвердити Кошторис витрат Програми придбання багаторічних 
насаджень на території Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області на 2019 рік. 

11. Затвердити Кошторис витрат Програми будівництва дитячого садка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 
рік. 

12. Затвердити Кошторис витрат Програми  виконання робіт та надання 
послуг з благоустрою території Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області на 2019 рік. 

13. Затвердити Кошторис витрат Програми встановлення вуличного 
відеоспостереження Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2019 рік. 

14. 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 XXХІХ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 864-УІІ від 15.02.2019 року 

 

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

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна 
сума в грн. 

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

    2019 1611330,00 

Оплата послуг (крім комунальних) 

Придбання системи "Рада-голос" 

Придбання та встановлення стабілізаторів 
напруги 

Придбання спеціалізованого комп’ютерного 
обладнання для облаштування роботи ЦНАП з 
видачі водійських посвідчень 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. 
Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток № 2  
до рішення XXХІХ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 864-УІІ від 15.02.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми «Милосердя в дії»  
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 

рік 

Назва заходів виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна 
сума витрат, 

в грн. 

1) Надання адресної матеріальної грошової 
допомоги особам, які знаходяться  в складних 
життєвих обставинах, які перебувають на 
довготривалому лікуванні, онкологічним 
хворим, інвалідам, одиноким  пенсіонерам,  
малозабезпеченим та іншим - 1 раз на рік. 

2) Надання адресної матеріальної грошової 
допомоги багатодітним сім’ям, які виховують 
трьох і більше дітей (у віці до 18 років). 

3) Надання адресної матеріальної грошової 
допомоги учасникам антитерористичної 
операції (АТО) та учасникам бойових дій в 
Луганській та Донецькій області, бойових дій в 
Афганістані та інших країнах.  

4) Надання одноразової адресної матеріальної 
грошової ліквідаторам аварії на ЧАЕС, вдовам, 
вдівцям ліквідаторів аварії на ЧАЕС, 
ліквідаторам аварії II та III категорій до дня 
пам’яті та скорботи аварії на ЧАЕС. 

5) Надання адресної матеріальної грошової 
допомоги жителям села Крижанівка та села 
Ліски по досягненню 80, 85 років – по 1000 
грн., від 90 років – по 2000 грн. 

6) Надання адресної матеріальної грошової 
допомоги інвалідам війни, учасникам бойових 

2019 

 

1150000,00 

 



дій, вдовам, ветеранам та учасникам війни 
(Другої світової) до: 

- Дня пам’яті та примирення 8 травня; 

7) Надання адресної матеріальної грошової 
допомоги дітям війни  - особам, проживаючим 
на території Крижанівської сільської ради, які є 
громадянами України та яким на час закінчення 
(2 вересня 1945 року) Другої  світової  війни  
було менше 18 років – до дня народження – по 
1000 грн. 

8) Підтримка гуманітарної діяльності 
Крижанівською сільською радою у наданні 
гуманітарної та грошової допомоги для 
соціально-медичних послуг самотнім 
непрацездатним громадянам похилого віку, 
дітям сиротам, інвалідам, безпритульним, 
немічним та іншим соціально незахищеним 
верствам населення (безоплатна санітарна та 
медико-соціальна допомога тощо) 1 раз на рік.. 

9) Надання адресної матеріальної грошової 
допомоги громадянам України, які 
переміщуються з тимчасово окупованої 
території та районів проведення 
антитерористичної операції (АТО) в Луганській 
та Донецькій області. 

10) Надання адресної матеріальної грошової 
допомоги для проведення поховання самотніх 
та малозабезпечених громадян. 

11) Надання адресної матеріальної грошової 
допомоги інвалідам з дитинства, дітям-

інвалідам. 

12) Надання адресної матеріальної грошової 
допомоги сім’ям при народжені дитини – по 
2000 грн. 



13) Надання адресної матеріальної грошової 
допомоги працівникам соціальної сфери: 
освіти, охорони здоров’я, культури 
(бібліотеки), а також пенсіонерів з числа цих 
осіб - до професійних свят – по 1000 грн. 

14) Надання матеріальної грошової допомоги 
працівникам Крижанівського відділення пошти 
- до дня професійного свята – по 1000 грн. 

15) Фінансування передплати періодичних 
видань для населення. 

16) Надання адресної матеріальної допомоги до 
Дня Знань та Дня Захисту Дітей багатодітним 
сім’ям, малозабезпеченим сім’ям, сім’ям, які 
виховують дітей-інвалідів, дітям сімей 
учасників АТО, дітям-сиротам. 

17) Надання адресної матеріальної грошової 
допомоги громадянам постраждалим від 
стихійного лиха (буревій, пожежа, землетруси, 
зсуви, шторми, урагани, зливи, ожеледі, 
блискавка, цунамі, обвали, селі, лавини, повені, 
урагани, тайфуни, смерчі, смог, град, 
блискавки, лісова пожежа, снігопад, заморозок 
тощо). 

18) Щомісячна допомога на лікування 
психічнохворих жителів с. Крижанівка та с. 
Ліски. 

Поштові послуги 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. 
Бондаренко 

 

  



Додаток № 3  
до рішення XXХІХ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 864-УІІ від 15.02.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства «Надія» 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 

рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна 
сума витрат, 

в грн. 

Дотація КП «Надія» на заробітну плату та 
нарахування на заробітну плату. 

2019 
6798430,00 

Дотація КП «Надія» на придбання виробничого 
інвентарю та матеріалів.  

Дотація на придбання паливно-мастильних 
матеріалів 

Дотація на придбання предметів, матеріалів та 
виконання робіт (надання послуг) з 
обслуговування та ремонту мереж водопостачання 
та водовідведення в с. Крижанівка та с. Ліски. 

Дотація на придбання матеріалів та виконання 
робіт (надання послуг) з обслуговування та 
ремонту мереж вуличного освітлення в с. 
Крижанівка та с. Ліски. 

Дотація на відшкодування втрат 
сільськогосподарського та лісогосподарського 
виробництва 

Поточний ремонт та обслуговування 
відеоспостереження 

Дотація  КП «Надія» на потреби на виконання 
робіт (надання послуг) по очищенню 
автомобільних та пішохідних доріг від снігу та 
посипання піском на 2019 рік 

Дотація на обслуговування будівлі сільської ради 



Дотація КП «Надія» на сплату орендної плати та 
земельного податку за земельні ділянки 

Дотація КП "Надія" на ремонт автомобілів 

Дотація КП «Надія» на транспортні послуги з 
вивезення негабаритного сміття 

Дотація на благоустрій території узбережжя с. 
Крижанівка 

Дотація на підрізку дерев  
Дотація для спали податку на прибуток 

Дотація на оплату послуг з благоустрою території, 
прилеглої до спортивного майданчику 

Дотація на придбання та встановлення огорожі по 
вул. Приморська в с. Крижанівка (балясини, 
балюстради, перила, стовпи, тощо) 
Дотація на реконструкцію сцени в парку 
«Чорноморець» за адресою Одеська область, 
Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 24  

Дотація на боротьбу з амброзією 

Дотація на придбання та встановлення дорожніх 
знаків 

Дотація на охорону узбережжя с. Крижанівка 

Дотація на придбання та монтаж вбиральні та 
роздягальні за адресою Одеська область, 
Лиманський район, с. Крижанівка, провулок 
Шкільний, 1/1 

Дотація на розробку проектів будівництва 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. 
Бондаренко 

 

  



Додаток № 4  
до рішення XXХІХ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 864-УІІ від 15.02.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми будівництва та капітального ремонту мереж 
водопроводу на території Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна 
сума витрат, 

в грн. 

Капітальний ремонт 
водопроводу; 

Розробка (виготовлення, 
оновлення) проектно-

кошторисної документації; 

Оплата експертизи 
проектно-кошторисної 
документації; 

Погодження проектно-

кошторисної документації; 

Виконання робіт з 
капітального ремонту; 

Оплата авторського 
нагляду за виконанням 
робіт; 

Оплата технічного нагляду 
за виконанням робіт; 

вул. Сонячна,  

с. Крижанівка 

вул. Шкільна,  

с. Ліски 

вул. Бескоровайнова,  
с. Крижанівка, 

пров. 1-й Центральний,  

с. Крижанівка 
2019 

 

3175000,00 

 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. 
Бондаренко 

 

  



Додаток № 5  
до рішення XXХІХ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 864-УІІ від 15.02.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми будівництва мереж водовідведення 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 

рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна 
сума витрат, 

в грн. 

Розробка (виготовлення, 
оновлення)  проектно-

кошторисної документації; 

Оплата погодження та 
експертизи проектно-

кошторисної документації 

Оплата технічних умов; 

Будівництво мереж 
водовідведення; 

Оплата авторського 
нагляду за виконанням 
робіт; 

Оплата технічного нагляду 
за виконанням робіт. 

- вул. Набережна с. 
Крижанівка 

- вул. 
Бескоровайного с. 
Крижанівка 

- вул. Гонтаренко с. 
Крижанівка 

 

2019 

 

3450000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. 
Бондаренко 

 

  



Додаток № 6  
до рішення XXХІХ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 864-УІІ від 15.02.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва дорожнього покриття 
(доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 
витрат, в грн. 

Розробка 
(виготовлення, 
оновлення)  
проектно-

кошторисної 
документації; 

Оплата експертизи 
проектно-

кошторисної 
документації; 

Оплата авторського 
нагляду за 
виконанням робіт; 

Оплата технічного 
нагляду за 
виконанням робіт; 

Оплата служби 
замовника (дирекції 
будівництва) 

капітальний ремонт 
асфальтно-бетонного 
покриття вулиць 
(черговість визначається 
виконавчими органами 
ради):  

Осипова с. Крижанівка  
Сонячна с. Крижанівка 

Проектна від вул.. 
Марсельська до вул.. 
Заболотного в с. Ліски  
Українська від вул.. 
Марсельська до вул. 
Заболотного в с. Ліски 

Ветеранів с. Крижанівка 

Бескоровайнова с. 
Крижанівка 

Лугова с. Ліски 

2019 7740000,00 

поточний ремонт асфальтно-бетонного покриття 
вулиць та пішохідних доріжок: * (назва та 
черговість вулиць визначається виконавчими 
органами ради)   

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. 
Бондаренко 

 

  



Додаток № 7  
до рішення XXХІХ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 864-УІІ від 15.02.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми захисту узбережжя території Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна 
сума витрат, 

в грн. 
Будівництво берегоукріплювальних робіт вздовж 
узбережжя Чорного моря в районі вулиці 
Приморська в с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області (коригування); 

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

Оплата авторського нагляду за виконанням робіт; 

Оплата технічного нагляду за виконанням робіт. 

2019 10000000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. 
Бондаренко 

 

  



Додаток № 8  
до рішення XXХІХ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 864-УІІ від 15.02.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми підтримки  сільського Будинку культури 

Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 
витрат, в грн. 

Закупівля сучасної комп’ютерної техніки,  
інформаційних та комп’ютерних програм 

закупівля спеціалізованого обладнання та 
інвентарю. 
Придбання сценічного одягу. 

2019 50000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. 
Бондаренко 

 

  



Додаток № 9  
до рішення XXХІХ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 864-УІІ від 15.02.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва вуличного освітлення  на 
території Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 

області на 2019 рік. 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна 
сума 

витрат, в 
грн. 

Розробка 
(виготовлення, 
оновлення)  
проектно-

кошторисної 
документації; 
Оплата експертизи 
проектно-

кошторисної 
документації; 
Оплата авторського 
нагляду за 
виконанням робіт; 
Оплата технічного 
нагляду за 
виконанням робіт; 
Оплата служби 
замовника (дирекції 
будівництва) 

Капітальний ремонт 
вуличного освітлення:  

вул. Проектна в с. Ліски   
вул. Миколаївська вздовж 
автодороги Одеса Южний 
Крижанівка  
вул. Софіївська в с. 
Крижанівка 

Шевченко в с. Ліски 

провулок Лісний с. 
Крижанівка 

вул. Марсельська в с. Ліски 

вул. Українська в с. Ліски 

вул. Лесі Українки в с. Ліски  
вул. Одеська в с. Ліски 

вул. Паустовського в с. 
Ліски 

вул. Ветеранів с. 
Крижанівка 

вул. Гонтаренко с. 
Крижанівка 

Придбання та монтаж 
обладнанння для 
проведення диспетчеризації 
вуличного освітлення в с. 
Крижанівка та с. Ліски 

2019 4350000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. 
Бондаренко 

 

  



Додаток № 10  
до рішення XXХІХ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 864-УІІ від 15.02.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми 

придбання багаторічних насаджень на території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області на 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 
витрат, в грн. 

Придбання багаторічних насаджень (дерев, 
кущів, зелених насаджень) на території 
Крижанівської сільської ради. 
Висадження багаторічних насаджень (дерев, 
кущів, зелених насаджень) на території 
Крижанівської сільської ради. 

2019 200000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. 
Бондаренко 

 

 

  



Додаток № 11  
до рішення XXХІХ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 864-УІІ від 15.02.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми будівництва дитячого садка Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 
витрат, в грн. 

Розробка (виготовлення, прив’язка, 
оновлення) проектно-кошторисної 
документації; 
Оплата експертизи проектно-

кошторисної документації; 
Будівництво дитячого садка. 

2019 5000000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. 
Бондаренко 

 

 

  



Додаток № 12  
до рішення XXХІХ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 864-УІІ від 15.02.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми  виконання робіт та надання послуг з 
благоустрою території Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області на 2019 рік. 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна 
сума витрат, 

в грн. 
Капітальний ремонт пішохідної доріжки  
вздовж вул. Ветеранів с. Крижанівка. 

Благоустрій набережної вздовж узбережжя 
Чорного моря в районі вулиці Приморська в с. 
Крижанівка.(будівництво) 

Придбання сміттєвоза (автомобіля). 

Придбання трактору з навісним обладнанням. 

Придбання машини для прибирання пляжу. 

Демонтаж рекламних конструкцій. 

2019 9020000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. 
Бондаренко 

 

  



Додаток № 13  
до рішення XXХІХ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 864-УІІ від 15.02.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми 

встановлення вуличного відеоспостереження Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2019 рік 

Назва заходу виконання 
Програми 

Термін виконання 
Загальна сума 
витрат, в грн. 

Придбання обладнання та 
матеріалів відео 
спостереження; 

Оплата послуг з монтажу, 
налагодження обладнання та 
матеріалів відео 
спостереження. 

2019 200000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. 
Бондаренко 

 

 

 
 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                     №865-УІІ 

 



 

 

Про затвердження Плану підготовки 
проектів регуляторних актів на 2019 рік 

  

З метою здійснення сільською радою повноважень, визначених Законом 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності», недопущення прийняття економічно недоцільних та 
неефективних регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання 
господарських відносин на території району, відповідно до статті 7 цього 
Закону, пункту 6 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», за погодженням із постійними комісіями, 
Крижанівська сільська рада  

 

                                            В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
Крижанівської сільської ради  на 2019 рік. 

2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської 
діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів 

(Спельник С.В.). 

 

 

 

 

 Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 

до рішення XXXІХ сесії Крижанівсько 

сільської ради VII скликання №865-УІІ   

                                                                                        від 15.02.2019  

 

План підготовки регуляторних актів на 2019 рік  

 

 

№Вид 
проекту 
регулято
рного 
акту 

Назва проекту 
регуляторного акту 

Ціль 

прийняття 

Строк 
підгот
овки 

Відповідальні 
за 
розроблення 
регуляторного 
акта 

1 Рішення 
Крижані
вської 
сільсько
ї ради   

Про встановлення 
місцевих податків та 
зборів на 2020 рік 

Зміцнення 
матеріальної і 
фінансової бази 
місцевого 
самоврядуванн
я та  
поповнення 
доходної 
частини 

2019  Мельник О.М. 
заступник 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 



місцевого 
бюджету 

2 Рішення 
Крижані
вської 
сільсько
ї ради   

Про внесення змін в 
Порядок розміщення 
тимчасових споруд, 
торгівельних 
майданчиків та засобів 
для здійснення 
підприємницької 
діяльності на території 
Крижанівської сільської 
ради 

Зміцнення 
матеріальної і 
фінансової бази 
місцевого 
самоврядуванн
я та  
поповнення 
доходної 
частини 
місцевого 
бюджету 

2019 Мельник О.М. 
заступник 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 

3 Рішення 
Крижані
вської 
сільсько
ї ради   

Про внесення змін до 
правил благоустрою 

Зміцнення 
матеріальної і 
фінансової бази 
місцевого 
самоврядуванн
я та  
поповнення 
доходної 
частини 
місцевого 
бюджету 

2019 Мельник О.М. 
заступник 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 

4 Рішення 
Крижані
вської 
сільсько
ї ради   

Про затвердження 
Правил утримання 
домашніх тварин 

на 
території  Крижанівської 
сільської  ради 

Лиманського району 
Одеської області 

Вирішення 
питань 
благоустрою 

2019 Мельник О.М. 
заступник 
голови з 
питань 
діяльності 
виконавчих 
органів ради 

 

 

 

 Секретар ради                                   Л.Л.Бондаренко 

 



 

 

У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

                Тридцять дев’ятоїсесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

с. Крижанівка  

 

 « 15  » лютого 2019 року                                                                №866-VІІ 

 

             Про впорядкування організаційних питань роботи Центру 
надання      

                адміністративних послуг Крижанівської сільської ради  
 

З метою подальшого вдосконалення діяльності Центру 
надання адміністративних послуг Крижанівської сільської ради, 
розширення переліку надання адміністративних послуг та поліпшення 
їх якості, створення прозорих, зручних та доступних умов для 
отримання необхідних громадянам та суб’єктам господарювання 
адміністративних послуг, відповідно до ст. ст. 8, 12 Закону України «Про 
адміністративні послуги» 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, керуючись ст. ст. 26, 59 Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Крижанівська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

 



1.  Внести зміни до Переліку адміністративних послуг, які 
надаються через Центр надання адміністративних послуг 
Крижанівської сільської ради, затвердити перелік послуг в наступній 
редакції.(Додаток №1). 

2. Затвердити інформаційні та технологічні послугу з 
нонвовведених послуг(Додатки №2-7) 

3. Галянт В.В.-начальнику ЦНАП-адміністратору внести зміни 
до  переліку адміністративних послуг. 

                      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 – Спельника С.В. 

 

Сільський голова Н.Г.Крупиця 

        
 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

До рішення Крижанівської сільської ради 

№866-УІІ від «15» лютого 2018 року 

ПЕРЕЛІК 

(зміни) 
адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 

адміністративнихпослуг  

Крижанівської сільської ради 

№ 
з/п 

Найменування адміністративної послуги  Правові підстави для 
надання адміністративної 

послуги 

1 Надання викопіювання з містобудівної 
документації населених пунктів Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської 

області 

 Закон України «Про 
місцеве самоврядування 
в України», Закон України 
«Про адміністративні 
послуги», Закон України 



 «Про регулювання 
містобудівної 
діяльності», Закон 
України «Про 
архітектурну діяльність», 

2 Видача будівельного паспорта забудови 
земельної ділянки на території населених 

пунктів Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області 

 

- " - 

3 Надання містобудівних умов та обмежень для 
проектування об’єкта будівництва  на території 

населених пунктів Крижанівської сільської 
ради  Лиманського району Одеської області 

 

-«- 

4 Отримання паспорту прив’язки для 
розміщення стаціонарних тимчасових споруд 
та пересувних тимчасових споруд на території  
Крижанівської сільської ради 

 

-«- 

 

Секретар Крижанівської сільської ради                                            
Л.Л.Бондаренко   

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток № 2 

до рішення Крижанівської сільської ради 

від «15» лютого 2019 року №866-УІІ 

 



 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Надання викопіювання з містобудівної документації населених пунктів Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області 

(назва адміністративної послуги) 

 

Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру адміністративної послуги, в якому 
здійснюється обслуговування суб’єкта звернення 

Центр надання адміністративних 
послуг Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області 

1 Місцезнаходження ЦНАП Одеська область, Лиманський 
район, село Крижанівка, вулиця 

Ветеранів, буд. № 5 

2 Інформація щодо режиму роботи ЦНАП Понеділок-п’ятниця 

Прийом гром.:з 9-00 до 16-00 

Вівторок: з 9.00 до 20,00 

Вихідні дні: субота, неділя 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти  

та веб-сайт ЦНАП 

Тел.: (048) 796 18 64 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 



4 Закони України Закон України «Про місцеве 
самоврядування в України», 

Закон України «Про 
адміністративні послуги», Закон 

України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закон 

України «Про архітектурну 
діяльність»,  

5 Акти Кабінету Міністрів України - 

6 Акти центральних органів виконавчої влади - 

7 Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

8 Підстава для одержання адміністративної послуги Отримання матеріалів для 
проектування   

9 Перелік документів необхідний для отримання 
адміністративної послуги та вимоги до них 

1. Заява про надання 
викопіювання з 
містобудівної документації 
населених пунктів 
Крижанівської сільської 
ради Лиманського району 
Одеської області. 

2. Схема розміщення земельної 
ділянки або території 
викопіювання якої потрібно. 

3. Копія документу що 
засвідчує особу. 

 

ПРИМІТКА: У заяві необхідно 
вказати точну адресу та місце 
розташування земельної ділянки 
викопіювання якої замовляється. 

10 Порядок та спосіб подання документів необхідних для 
отримання адміністративної послуги 

Особисто або уповноваженою 
особою через ЦНАП    

11 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно 

У разі платності: 

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата - 

11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) 
за платну адміністративну послугу 

- 

11.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати - 

12 Строк надання адміністративної послуги 10 робочих днів 

13 Перелік підстав для відмову у наданні адміністративної 
послуги 

1. Не надання документів 
вказаних в п. 9; 

2. Відсутність містобудівної 
документації місця за 
вказаною адресою.  



14 Результат надання адміністративної послуги Викопіювання вказаного місця. 

15 Способи отримання результату адміністративної послуги Особисто або уповноваженою 
особою через ЦНАП    

16 Примітка - 

   

 

 

 

Начальник ЦНАП 

Крижанівської сільської ради                                                      В.В. Галянт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3 

до рішення Крижанівської сільської 
ради від «15»лютого  2019 року  

№866-УІІ 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ (ДОЗВІЛЬНОЇ) ПОСЛУГИ 

Надання викопіювання з містобудівної документації населених пунктів Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області 

 (назва адміністративної (дозвільної) послуги) 

Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

№ 
п/п 

Короткий опис дій на кожному етапі 
надання послуги 

Відповідальний 
виконавець 

Дія Спів-

виконавці 
Термін 

виконанняВ У П З 



(посадова особа, 
підрозділ) 

1 Передача вхідного пакету документів заявника 
представником ЦНАП уповноваженій особі 
відділу містобудування, архітектури та земельних 
відносин міської ради  

Адміністратор ЦНАП +    - протягом 1 дня

2 Перевірка повноти вхідного пакету документів Начальник відділу 
архітектури 
Крижанівської 
сільської ради  

+    - протягом 1 дня

3 Визначення відповідності намірів забудови 
земельної ділянки вимогам чинної містобудівній 
документації на місцевому рівні, державним 
будівельним нормам, стандартам і правилам 

Начальник відділу, 
спеціалісти відділу 
архітектури, 
Крижанівської 
сільської ради,  

+    - протягом 1 дня

4 У разі негативного результату направляється лист 
з зауваженнями та пакетом документів заявнику 
для доопрацювання. 

У разі позитивного результату - підготовка 
містобудівних умов і обмежень забудови 
земельної ділянки. 

Начальник відділу, 
спеціалісти відділу 
архітектури, 
Крижанівської 
сільської ради, 

 +   - протягом дня

5 Підготовка графічних частин містобудівних умов 
та обмежень 

Начальник відділу, 
спеціалісти відділу 
архітектури, 
Крижанівської 
сільської ради, 

+     протягом дн

6 Підготовка текстової частини містобудівних умов 
та обмежень  

Начальник відділу, 
спеціалісти відділу 
архітектури, 
Крижанівської 
сільської ради, 

+     протягом 1 
днів

7 Погодження містобудівних умов і обмежень Начальник відділу 
архітектури 
Крижанівської 
сільської радиї ради 

  +   протягом 1 дня

8 Реєстрація містобудівних умов і обмежень 
забудови земельної ділянки у журналі реєстрації 

Начальник відділу, 
спеціалісти відділу 
архітектури, 
Крижанівської 
сільської ради, 

+     протягом 1 дня

9 Передача вихідного пакету документів 
уповноваженій особі центру надання 
адміністративних послуг  

Начальник відділу, 
спеціалісти відділу 
архітектури, 
Крижанівської 
сільської ради, 

  +  - протягом 1 дня

Загальна кількість днів надання послуги 
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 

Начальник ЦНАП 



 

Крижанівської сільської ради                                                                В.В.Галянт 

 

 

Начальнику відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області 

                (найменування уповноваженого органу  

                       містобудування та архітектури)  

 

Каплінському В.Ю. 

                                             (П.І.Б.) 

 

___________________________________ 

                                     (П.І.Б. заявника) 

 

Паспорт: серія _____ № ______________ 

Адреса реєстрації: ___________________ 

___________________________________ 

 

ЗАЯВА 

про надання викопіювання з містобудівної документації населених пунктів 
Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області 

 



Прошу надання викопіювання з містобудівної документації земельної 
ділянки площею  _______ га, яка розташована _________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(місцезнаходження земельної ділянки, кадастровий номер) 

     До заяви додається:   ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(копія документу що засвідчує особу, схема розміщення земельної ділянки або території викопіювання якої потрібно ) 

 

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 
на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 
уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

___________________________                 _______________________________  

              (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                           (підпис) 

 

____ _______________ 20___ року  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №4 

до рішення Крижанівської сільської ради 

від «15» лютого 2019 року №866-УІІ 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки на території населених 
пунктів Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

(назва адміністративної послуги) 

 

Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру адміністративної послуги, в якому 
здійснюється обслуговування суб’єкта звернення 

Центр надання адміністративних 
послуг Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області 

1 Місцезнаходження ЦНАП Одеська область, Лиманський 
район, село Крижанівка, вулиця 

Ветеранів, буд. № 5 

2 Інформація щодо режиму роботи ЦНАП Понеділок-п’ятниця 

Прийом гром.:з 9-00 до 16-00 

Вівторок: з 9.00 до 20,00 



Вихідні дні: субота, неділя 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти  

та веб-сайт ЦНАП 

Тел.: (048) 796 18 64 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України «Про місцеве 
самоврядування в України», 

Закон України «Про 
адміністративні послуги», Закон 

України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закон 

України «Про архітектурну 
діяльність» 

5 Акти Кабінету Міністрів України - 

6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства  

регіонального розвитку,  
будівництва  

та житлово-комунального  

господарства України від 
05.07.2011  № 103  «Про 

затвердження Порядку видачі 
будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки» (далі – 

Порядок) 

7 Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

8 Підстава для одержання адміністративної послуги Наміри початку будівництва або 
реконструкції об’єкту 

будівництва   

9 Перелік документів необхідний для отримання 
адміністративної послуги та вимоги до них 

4. В разі нового будівництва: 
a. Заява на видачу 
будівельного паспорта зі згодою 
замовника на обробку 
персональних даних за формою, 
наведеною у додатку 1 Порядку; 

 

b. Засвідчена в 
установленому порядку копія 
документа, що засвідчує право 
власності або користування 
земельною ділянкою, або договір 
суперфіцію; 
 

1.3 Витяг з Державного 
земельного кадастру;  
 

1.4 Ескізні наміри забудови 
(місце розташування будівель та 



споруд на земельній ділянці, 
відстані до меж сусідніх 
земельних ділянок та 
розташованих на них об’єктів, 
інженерних мереж і споруд, 
фасади та плани поверхів 
об’єктів із зазначенням 
габаритних розмірів, перелік 
систем інженерного 
забезпечення, у тому числі 
автономного, що плануються до 
застосування, тощо); 
 

1.5 Проект будівництва (за 
наявності); 
 

1.6 Засвідчена в 
установленому порядку згода 
співвласників земельної ділянки 
(житлового будинку) на 
забудову; 
 

1.7 Копію документу що 
засвідчує особу (копія паспорта 
громадянина України, свідоцтво 
про проживання, ID-картка з 
витягом з Єдиного державного 
демографічного реєстру щодо 
реєстрації місця проживання);  

 

1.8 Копія картки ІПН 
(ідентифікаційний номер 
фізичної особи);  
 

5. В разі реконструкції:  
 

2.1 Перелік документів 
визначений п. 1; 

 

2.2 Засвідчена в установленому 
порядку копія документа, що 
засвідчує право власності або 
користування об’єкта 
нерухомого майна; 

 

6. В разі внесення змін до 
будівельного паспорту: 
 

a. Перелік документів 
визначений п. 1 та п. 2; 

b. Примірник будівельного 
паспорту забудови земельної 
ділянки; 



 

10 Порядок та спосіб подання документів необхідних для 
отримання адміністративної послуги 

Особисто або уповноваженою 
особою через ЦНАП    

11 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно 

У разі платності: 

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата - 

11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) 
за платну адміністративну послугу 

- 

11.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати - 

12 Строк надання адміністративної послуги 10 днів 

13 Перелік підстав для відмову у наданні адміністративної 
послуги 

3. Не подання документів 
визначених пунктом 9; 

4. Виявлення невідповідності у 
поданому пакеті документів; 

5. Невідповідність намірів 
забудови земельної ділянки 
вимогам містобудівної 
документації на місцевому 
рівні, детальним планам 
територій, планувальним 
рішенням проектів 
садівницьких та дачних 
товариств, державним 
будівельним нормам, 
стандартам і правилам; 

14 Результат надання адміністративної послуги Будівельний паспорт забудови 
земельної ділянки або відмова у 

надані паспорта забудови з  
відповідним обґрунтуванням.  

15 Способи отримання результату адміністративної послуги Особисто або уповноваженою 
особою через ЦНАП    

16 Примітка - 

   

 

 

 

 

Начальник ЦНАП 

Крижанівської сільської ради                                                      В.В. Галянт 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5_ 

до рішення Крижанівської сільської 
ради від «15» лютого  2019 року  

№866-УІІ 

 

 



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ (ДОЗВІЛЬНОЇ) ПОСЛУГИ 

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки на території населених 
пунктів Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

 (назва адміністративної (дозвільної) послуги) 

Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

№ 
п/п 

Короткий опис дій на кожному 
етапі надання послуги 

Відповідальний 
виконавець (посадова 

особа, підрозділ) 

Дія 
Спів-

виконавці 
Термін 

виконанняВ У П З 

1 Передача вхідного пакету 
документів заявника 
представником ЦНАП 
уповноваженій особі відділу 
архітектури сільської ради  

Адміністратор ЦНАП +    - протягом 1 
дня

2 Перевірка повноти вхідного 
пакету документів 

Начальник відділу, 
архітектури сільської 
ради/спеціаліст відділу 

+    - протягом 1 
дня

3 Визначення відповідності 
намірів забудови земельної 
ділянки вимогам чинної 
містобудівній документації на 
місцевому рівні, державним 
будівельним нормам, 
стандартам і правилам 

Начальник відділу, 
архітектури сільської 
ради/спеціаліст відділу 

+    - протягом 1 
дня

4 У разі негативного результату 
направляється лист з 
зауваженнями та пакетом 
документів заявнику. 

У разі позитивного результату - 

підготовка будівельного 
паспорту. 

Начальник відділу, 
архітектури сільської 
ради/спеціаліст відділу 

   + - протягом 1 
дня

5 Підготовка графічних частин 
будівельного паспорта 

Начальник відділу, 
архітектури сільської 
ради/спеціаліст відділу 

+    - протягом 2 
днів

6 Підготовка текстової частини 
будівельного паспорта 

Начальник відділу, 
архітектури сільської 
ради/спеціаліст відділу 

+    - протягом 1 
дня



7 Погодження будівельного 
паспорта 

Начальник відділу, 
архітектури сільської 
ради/спеціаліст відділу 

  +  - протягом 1 
дня

8 Реєстрація будівельного 
паспорту 

Начальник відділу, 
архітектури сільської 
ради/спеціаліст відділу 

+    - протягом 1 
дня

9 Передача вихідного пакету 
документів уповноваженій особі 
центру надання 
адміністративних послуг  

Спеціаліст відділу 
архітектури сільської ради 

+    - протягом 1 
дня

10 Видача пакету документів 
заявнику 

Адміністратор ЦНАП +     Протягом 
дня

Загальна кількість днів надання послуги 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 
Начальник ЦНАП 

Крижанівської сільської ради                                                                               В.В.Галянт 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до Порядку видачі 

будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки 

 

Начальнику відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області 

                (найменування уповноваженого органу  



                       містобудування та архітектури)  

 

Каплінському В.Ю. 

                                             (П.І.Б.) 

 

___________________________________ 

                                     (П.І.Б. заявника) 

 

Паспорт: серія _____ № ______________ 

Адреса реєстрації: ___________________ 

___________________________________ 

 

ЗАЯВА 

на видачу будівельного паспорта 

(внесення змін до будівельного паспорта) 

 

Прошу видати (внести зміни в) будівельний паспорт забудови земельної 
ділянки загальною площею _______ га, посвідченої_____________________ 
_________________________________________________________________ 

(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір 
суперфіцію) 

 

яка розташована __________________________________________________ 

________________________________________________________________ . 

(місцезнаходження земельної ділянки) 

     До заяви додається:   ____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(згідно із пунктами 2.1, 2.2 розділу ІІ Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки) 

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 
на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою 
інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог 
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності 
уповноваженого органу містобудування і архітектури. 

 

___________________________                 _______________________________  

              (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                           (підпис) 

 

____ _______________ 20___ року  

 

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства № 66 від 25.02.2013} 

 
Додаток № 6 

до рішення Крижанівської сільської ради 

від «15»лютого 2019 року №866-УІІ 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 



 

Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва  

на території населених пунктів Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області 

(назва адміністративної послуги) 

 

Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру адміністративної послуги, в якому 
здійснюється обслуговування суб’єкта звернення 

Центр надання адміністративних 
послуг Крижанівської сільської 

ради Лиманського району 
Одеської області 

1 Місцезнаходження ЦНАП Одеська область, Лиманський 
район, село Крижанівка, вулиця 

Ветеранів, буд. № 5 

2 Інформація щодо режиму роботи ЦНАП Понеділок-п’ятниця 

Прийом гром.:з 9-00 до 16-00 

Вівторок: з 9.00 до 20,00 

Вихідні дні: субота, неділя 

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти  

та веб-сайт ЦНАП 

Тел.: (048) 796 18 64 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України «Про місцеве 
самоврядування в України», 

Закон України «Про 
адміністративні послуги», Закон 

України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закон 

України «Про архітектурну 
діяльність» 



5 Акти Кабінету Міністрів України - 

6 Акти центральних органів виконавчої влади Наказ Міністерства  

регіонального розвитку,  
будівництва  

та житлово-комунального  

господарства України від 
31.05.2017 № 135 «Про 

затвердження Порядку ведення 
реєстру містобудівних умов та 

обмежень», Наказ Міністерства  

регіонального розвитку,  
будівництва  

та житлово-комунального  

господарства України від 
06.11.2017 №289 «Про 

затвердження Переліку об’єктів 
будівництва, для проектування 

яких містобудівні умови та 
обмеження не надаються». 

7 Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування 

Рішення виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  

Умови отримання адміністративної послуги 

8 Підстава для одержання адміністративної послуги Намір щодо забудови земельної 
ділянки або реконструкції 

об’єкту будівництва   

9 Перелік документів необхідний для отримання 
адміністративної послуги та вимоги до них 

1. Копія документа, що 
посвідчує право власності чи 
користування земельною 
ділянкою, або копія договору 
суперфіцію; 

 

2. Копія документа, що 
посвідчує право власності на 
об’єкт нерухомого майна, 
розташований на земельній 
ділянці, або згода його 
власника, засвідчена в 
установленому законодавством 
порядку (у разі здійснення 
реконструкції або реставрації); 

 

 

3. Викопіювання з топографо-

геодезичного плану М 1:2000; 
 

4. Витяг із Державного 
земельного кадастру; 

 

5. Містобудівний розрахунок, 
що визначає інвестиційні 
наміри замовника, який 
складається у довільній формі з 
доступною та стислою 



інформацією про основні 
параметри об’єкта будівництва; 

 

6. Копія документа що 
засвідчує особу (копія 
паспорту громадянина України, 
свідоцтво про проживання, ID-

картка з витягом з Єдиного 
державного демографічного 
реєстру щодо реєстрації місця 
проживання) – для фізичних 
осіб; 

Копія установчих документів 
(статут, статистична довідка, 
свідоцтво про державну 
реєстрацію) – для юридичних 
осіб; 

 

7. Копія картки ІПН 
(ідентифікаційний номер 
фізичної особи) - для фізичних 
осіб; 

8. Доручення/довіреність 
засвідчена в установленому 
законодавством порядку, якщо 
заява подається 
уповноваженою особою; 
 

ПРИМІТКА: В разі внесення 
змін до містобудівних умов та 
обмежень до пакету 
документів додається 
примірник раніше наданих 
містобудівних умов та 
обмежень; 
  

10 Порядок та спосіб подання документів необхідних для 
отримання адміністративної послуги 

Особисто або уповноваженою 
особою через ЦНАП    

11 Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги Безоплатно 

У разі платності: 

11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата - 

11.2 Розмір та порядок внесення плати (адміністративного збору) 
за платну адміністративну послугу 

- 

11.3 Розрахунковий рахунок для внесення плати - 

12 Строк надання адміністративної послуги 10 днів 

13 Перелік підстав для відмову у наданні адміністративної 
послуги 

6. Не подання документів 
визначених пунктом 9; 

7. Виявлення невідповідності у 
поданому пакеті документів; 



8. Невідповідність намірів 
забудови земельної ділянки 
вимогам містобудівної 
документації на місцевому 
рівні, детальним планам 
територій, планувальним 
рішенням проектів 
садівницьких та дачних 
товариств, державним 
будівельним нормам, 
стандартам і правилам; 

14 Результат надання адміністративної послуги Містобудівні умови та 
обмеження для проектування 

об’єкту будівництва  або відмова 
у надані містобудівних умов та 

обмежень з  відповідним 
обґрунтуванням.  

15 Способи отримання результату адміністративної послуги Особисто або уповноваженою 
особою через ЦНАП    

16 Примітка - 

   

 

 

 

 

Начальник ЦНАП 

Крижанівської сільської ради                                                      В.В. Галянт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальнику відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області 

                (найменування уповноваженого органу  

                       містобудування та архітектури)  

 

Каплінському В.Ю. 

                                             (П.І.Б.) 

 

___________________________________________ 

                                     (П.І.Б. заявника) 

 

Паспорт: серія _____ № ______________________ 

Адреса реєстрації: ___________________________ 

___________________________________________ 

 

ЗАЯВА 



на видачу містобудівних умов та обмежень для проектування  

об’єкту будівництва 

 

Прошу містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкту будівництва  на  
земельної ділянці загальною площею ____  га, посвідченої_____________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(документ, що посвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію) 

 

яка розташована _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(місцезнаходження земельної ділянки) 

      

для_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(вид будівництва (нове будівництво, реконструкція) назва будівництва) 

 

До заяви додається:   __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(відповідно до вимог ст 29 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») 

 

При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на 
обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційно-

телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, 



адміністративної та іншої інформації з питань діяльності уповноваженого органу містобудування 
і архітектури. 

 

 

________________________________                   ___________________________________ 

              (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                                 (підпис) 

 

____ _______________ 20___ р 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 7 

до рішення Крижанівської сільської 
ради від «15»лютого  2019 року  

№866-УІІ 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ (ДОЗВІЛЬНОЇ) ПОСЛУГИ 

Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки 

(назва адміністративної (дозвільної) послуги) 

Відділ містобудування, архітектури та земельних відносин міської ради 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

№ 
п/п 

Короткий опис дій на кожному етапі 
надання послуги 

Відповідальний 
виконавець 

(посадова особа, 
підрозділ) 

Дія 

Спів-

виконавці 
Термін 

виконання
В У П З 

1 Передача вхідного пакету документів заявника 
представником ЦНАП уповноваженій особі 
відділу містобудування, архітектури та земельних 
відносин міської ради  

Адміністратор ЦНАП +    - протягом 1 дня

2 Перевірка повноти вхідного пакету документів Начальник відділу 
архітектури 
Крижанівської 
сільської ради  

+    - протягом 1 дня



3 Визначення відповідності намірів забудови 
земельної ділянки вимогам чинної містобудівній 
документації на місцевому рівні, державним 
будівельним нормам, стандартам і правилам 

Головний 
спеціаліст,спеціаліст1 

категорії відділу 

архитектури 
Крижанівської 
сільської ради 

+    - протягом 1 дня

4 У разі негативного результату направляється лист 
з зауваженнями та пакетом документів заявнику 
для доопрацювання. 

У разі позитивного результату - підготовка 
містобудівних умов і обмежень забудови 
земельної ділянки. 

Начальник відділу 
містобудування, 
архітектури 
Крижанівської 
сільської 
ради/спеціаліст 
відділу 

 +   - протягом 1 дня

5 Підготовка графічних частин містобудівних умов 
та обмежень 

Спеціаліст відділу +     протягом 1 
днів

6 Підготовка текстової частини містобудівних умов 
та обмежень  

Спеціаліст відділу +     протягом 1 
днів

7 Погодження містобудівних умов і обмежень Начальник відділу 
архітектури 
Крижанівської 
сільської радиї ради 

  +   протягом 1 дня

8 Реєстрація містобудівних умов і обмежень 
забудови земельної ділянки у журналі реєстрації 

Спеціаліст відділу +     протягом 1 дня

9 Передача вихідного пакету документів 
уповноваженій особі центру надання 
адміністративних послуг  

Спеціаліст відділу   +  - протягом 1 дня

Загальна кількість днів надання послуги 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 

 

Начальник ЦНАП 

Крижанівської сільської ради                                                                В.В.Галянт 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток № 8 

до рішення Крижанівської сільської 
ради від «15» лютого  2019 року  

№866-УІІ 



 

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА 

адміністративної послуги 

 

Отримання паспорту прив’язки для розміщення стаціонарних тимчасових споруд та 
пересувних тимчасових споруд на території  Крижанівської сільської ради 

(назва послуги) 

 

Інформація про адміністративний орган, який надає адміністративну послугу 

Найменування суб’єкта 
надання адміністративної 
послуги 

 Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 
області 

Місцезнаходження суб’єкта 
надання адміністративної 
послуги 

67562 Одеська область Лиманський район село 
Крижанівка вулиця Ветеранів будинок №5 

Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Понеділок-п’ятниця 

Прийом гром.:з 9-00 до 16-00 

Вівторок: з 9.00 до 20,00 

Вихідні дні: субота, неділя 

Телефон/факс, адреса 
електронної пошти та веб-

сайт суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Тел.: (048) 7961864 

 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 



Найменування центру 
надан-ня адміністративних 
послуг 

Центр надання адміністративних послуг  

Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області 

Місцезнаходження центру 
надання адміністративних 
послуг 

67562 Одеська область Лиманський район село 
Крижанівка вулиця Ветеранів будинок №5 

Інформація щодо режиму 
роботи центру надання 
адміністративних послуг 

Понеділок - п’ятниця 

з 8-00 до 17-00 

Обідня перерва: з 13-00 - до 14-00 

Вихідні дні: субота, неділя 

Телефон/факс, адреса елек-

тронної пошти та веб-сайт 
центру надання адміністра-

тивних послуг 

Тел.: (048) 7961864 

 

Законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють порядок та умови надання  

адміністративної послуги 

Підстави надання послуги 
(закони, нормативно-

правові акти) 

1. Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» 

2. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України від 
21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності» 

3. Рішення Маріупольської міської ради від 28.09.2016 
№7/11-729 «Про затвердження Положення про порядок 
розміщення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності» 

Умови одержання адміністративної послуги 

Одержувачі адміністратив-

ної послуги 

Фізичні та юридичні особи 

Платність/безоплатність 
адміністративної послуги 

Безкоштовно 



Розмір та порядок внесення 
плати (адміністративного 
збору) за платну адміністра-

тивну послугу 

- 

Перелік документів, необ-

хідних для отримання 
адміністративної послуги 

І. Для видачі паспорту прив’язки розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприємницької діяльності: 

1. Заява замовника встановленого зразка на оформлення 
паспорту прив’язки  тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності 

2. Схема розміщення тимчасової споруди (з зазначенням 
площі земельної ділянки згідно з документами на 
землекористування, а також копію документа, що 
посвідчує право власності або користування земельною 
ділянкою) 

3. Ескізи фасадів тимчасових споруд у кольорі М 1:50 (для 
стаціонарних тимчасових споруд), які виготовляє суб’єкт 
господарювання, що має ліцензію на виконання проектних 
робіт, або архітектор, який має відповідний 
кваліфікаційний сертифікат) 

4. Схема благоустрою прилеглої території, складену або 
суб’єктом підприємницької діяльності, який має 
відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний 
кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів України» 

5. Технічні умови щодо інженерного забезпечення (за 
наявності) отримані замовником у балансоутримувача 
відповідних інженерних мереж 

ІІ. Для видачі паспорту прив’язки розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької 
діяльності відповідно затвердженої комплексної схеми: 

1. Заява замовника встановленого зразка на оформлення 
паспорту прив’язки  тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності 

2. Схема розміщення тимчасової споруди (з зазначенням 
площі земельної ділянки згідно з документами на 
землекористування, а також копію документа, що 



посвідчує право власності або користування земельною 
ділянкою) 

3. Архетип тимчасової споруди згідно із затвердженими 
архетипами. 

4. Схема благоустрою прилеглої території, складену або 
суб’єктом підприємницької діяльності, який має 
відповідну ліцензію, архітектором, який має відповідний 
кваліфікаційний сертифікат, відповідно до Закону України 
«Про благоустрій населених пунктів України» 

Порядок та спосіб  подання 
документів для отримання 
адміністративної послуги 

Особисто або за довіреністю: 

1. Зібрати необхідні документи 

2. Звернутися до Центру надання адміністративних послуг  

3. Подати необхідні документи та оформити заяву 
встановленого зразка  

Засобами поштового зв’язку: 

1. Зібрати необхідні документи та оформити заяву 
встановленого зразка 

2. Надіслати до Центру надання адміністративних послуг 
наданні адміністративної послуги) замовник отримує у 
Центрі 

Строк надання адміністра-

тивної послуги 

10 робочих днів  з дня находження відповідної заяви, 
згідно з п.27 Наказу Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 
України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності» 

Результат адміністративної 
послуги 

Паспорт прив’язки для розміщення стаціонарних 
тимчасових споруд та пересувних тимчасових споруд на 
території Крижанівської сільської ради 

Можливі способи 
отримання відповіді 
(результату) 

Особисто / за довіреністю або засобами поштового зв’язку 



Перелік підстав для відмови 
в наданні адміністративної 
послуги 

1. Підставою для відмови у видачі паспорту прив’язки є: 

- невідповідність до комплексної схеми розміщення 
тимчасових споруд; 

- невідповідність державним стандартам і правилам 

2. Відмова у видачі паспорту прив’язки тимчасових споруд 

надається у десятиденний строк з відповідним 
обґрунтуванням 

Порядок оскарження у разі 
відмови надання 
адміністра-тивної послуги 
або неякісного надання 
послуги 

Оскарження дій або бездіяльності осіб відповідальних за 
надання адміністративної послуги проводиться шляхом 
звернення до вищестоящого органу або в судовому 
порядку чи іншими засобами, встановленими 
законодавствам 

Відповідальність за пору-

шення законодавства у 
сфері надання 
адміністративних послуг 

Посадові особи несуть цивільну, адміністративну, 
кримінальну відповідальність за порушення 
законодавства 

Інформаційне забезпечення 
замовника адміністративної 
послуги 

Інформацію про послуги можна отримати в Центрі 
надання адміністративних послуг  

Примітка Паспорт прив’язки визначає вимоги до розміщення 
стаціонарних або пересувних тимчасових споруд, 

благоустрою та озеленення на земельній ділянці 

 

Інформаційну картку розроблено Центром надання адміністративних послуг 

 

Начальник ЦНАП 

Крижанівської сільської ради                                                              / В.В.Галянт/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 

процесу «Надання паспорту прив’язки на розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності» 

 

 

Виконавці                                   Вид діяльності                                           Терміни 

 

 

 

 

 

 

 

Адміністратор 

ЦНАП Отримання, реєстрація 
заяви з документами та 

передача адресату 

Подання 
заявником заяви з 

пакетом 
документів до 

Визначення 

відповідності намірів 

В день надходження 
або на наступний 
день

І етап  

еееее

ІІ етап 

ІІІ етап 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV етап 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментарі 

 

І етап 

 Замовник – суб’єкт господарювання, який має намір розмістити тимчасову споруду 
для провадження підприємницької діяльності (далі - ТС), звертається до Центру надання 
адміністративних послуг Крижанівської сільської ради (далі – ЦНАП) за адресою: 
с.Крижанівка вул Ветеранів 5 з відповідною заявою на ім’я міського голови з пакетом 
документів, що визначені п. 1 Розділу 3 «Перелік необхідних документів» інформаційної 
картки «Надання паспорту прив’язки  на розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності». Адміністратор ЦНАП реєструє заяву та подає її з пакетом 
документів  сільському голові.  

Термін – в день надходження заяви або на наступний день. 

 

ІІ етап 



Після повернення заяви з візою сільського голови, Адміністратор ЦНАП передає 
заяву та пакет документів до відділу містобудування та архітектури. Начальник відділу 
містобудування та архітектури визначає відповідність намірів замовника щодо місця 
розміщення ТС Комплексній схемі розміщення ТС (у разі наявності) та будівельним нормам. 

Термін – 10 днів. 

За результатом розгляду документів фахівці відділу містобудування та архітектури 
готують письмове повідомлення про погодження місця розміщення ТС або обґрунтовану 
відмову в реалізації намірів щодо розміщення ТС та передають адміністратору ЦНАП. 

Термін – 3 дні. 

 

ІІІ етап 

Для оформлення паспорту прив’язки замовник звертається до ЦНАП Крижанівської 
сільської ради с.Крижанівка вул.Ветеранів 5 із додатковою заявою на ім’я начальника 
відділу містобудування та архітектури про оформлення паспорту прив’язки ТС та пакетом 
документів, визначених у п. 2 Розділу 3 «Перелік необхідних документів» інформаційної 
картки «Надання паспорту прив’язки  на розміщення тимчасових споруд для провадження 
підприємницької діяльності».  

Адміністратор ЦНАП передає заяву до відділу містобудування та архітектури 
Крижанівської сільської ради. 

Термін – в день надходження заяви або на наступний день. 

 

ІV етап 

Після отримання заяви з пакетом документів начальник відділу містобудування та 
архітектури здійснює розгляд наданих документів та перевіряє достовірність відомостей 
зазначених у документах. 

За результатом розгляду документів фахівці відділу містобудування та архітектури 
оформлюють графічну і текстову частини та проводять реєстрацію паспорту прив’язки ТС, 
або готують обґрунтовану письмову відмову в його наданні та передають до ЦНАП 
Крижанівської сільської ради. 

 Термін – 10 днів. 

 

V етап 

Адміністратор ЦНАП повідомляє заявника про час і місце отримання результату 
послуги. 



Термін – протягом одного робочого дня або на наступний день. 

 

Оскарження результату надання адміністративної послуги 

Особа, яка звернулась з заявою про надання паспорту прив’язки на розміщення 
тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та незадоволена 
результатом отриманої послуги, може звернутися зі скаргою до заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів Крижанівської сільської ради або в 
установленому законодавством порядку. 

 

Начальник ЦНАП 

Крижанівської сільської ради                                                                      В.В.Галянт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                          №  867 -VII 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки громадянину України Грицай Вадиму Олександровичу 



 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Академіка Заболотного, 77б/13. 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу 
України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 
розглянувши заяву громадянина України Грицай Вадима Олександровича та 
подані матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 
області 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину України Грицай Вадиму Олександровичу для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, 
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  вул. Академіка Заболотного, 
77б/13. 

2. Передати громадянину України Грицай Вадиму Олександровичу 
безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0107 га за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. 
Крижанівка,  вул. Академіка Заболотного, 77б/13, кадастровий номер: 
5122783200:01:002:2507. 

3. Зобов’язати громадянина України Грицай Вадима Олександровича 
виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 
Земельного кодексу України. 

4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 



 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                         № 868 -VII 
 

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

місцевості) громадянам України Долгоненко Валерію Анатолійовичу, 
Шепеленко Ларисі Михайлівні для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська 

рада, с. Крижанівка, вул. Морська, 49. 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу 
України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 
розглянувши заяву громадян України Долгоненко В.А., Шепеленко Л.М. 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 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянам 
України Долгоненко Валерію Анатолійовичу, Шепеленко Ларисі Михайлівні 
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, 
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Морська, 49. 

2. Передати безоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку 

загальною площею 0,0753 га за адресою: Одеська область, Лиманський район, 
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Морська, 49, кадастровий 
номер: 5122783200:02:001:2888, громадянам: 
        Долгоненко Валерію Анатолійовичу 1/2 частка;  

Шепеленко Ларисі Михайлівні 1/2 частка. 
3. Зобов’язати громадян України Долгоненко Валерія Анатолійовича, 

Шепеленко Ларису Михайлівну виконувати обов’язки власників земельних 
ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного кодексу України. 

4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                     № 869 -VII 
 

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

місцевості) громадянину України Мастілову Олексію Олексійовичу для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски,  

пров. Джерельний, 4. 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу 
України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 
розглянувши заяву громадянина України Мастілова Олексія Олексійовича 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 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину 

України Мастілову Олексію Олексійовичу  для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, 
сщ. Ліски, пров. Джерельний, 4. 

2. Передати громадянину України Мастілову Олексію Олексійовичу 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1860 га за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, 
сщ. Ліски, пров. Джерельний, 4, кадастровий номер: 5122783200:01:002:2495. 

3. Зобов’язати громадянина України Мастілова Олексія Олексійовича 

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 
Земельного кодексу України. 

4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                      № 870 -VII 
 

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

місцевості) громадянину України Попову Геннадію Вікторовичу для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Ярошевської, 57. 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу 
України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 
розглянувши заяву громадянина України Попова Геннадія Вікторовича 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 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину 

України Попову Геннадію Вікторовичу для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. 
Крижанівка, вул. Ярошевської, 57. 

2. Передати громадянину України Попову Геннадію Вікторовичу 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0684 га за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. 
Крижанівка, вул. Ярошевської, 57, кадастровий номер: 
5122783200:02:001:2899. 

3. Зобов’язати громадянина України Попова Геннадія Вікторовича 

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 
Земельного кодексу України. 

4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                     № 871 -VII 
 

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

місцевості) громадянці України Солоїд Тетяні Юріївні для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Проценка, 37 «б». 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу 
України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 
розглянувши заяву громадянки України Солоїд Тетяни Юріївни 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 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці 
України Солоїд Тетяні Юріївні для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. 
Крижанівка, вул. Проценка, 37 «б». 

2. Передати громадянці України Солоїд Тетяні Юріївні безоплатно у 
власність земельну ділянку загальною площею 0,0373 га за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. 
Проценка, 37 «б», кадастровий номер: 5122783200:02:001:2898. 

3. Зобов’язати громадянку України Солоїд Тетяну Юріївну виконувати 
обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного 
кодексу України. 



4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                  № 872-VII 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. гр. Полєєву Олексію Юрійовичу, Павлову Роману Олеговичу 

в довгострокову оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років площею 
0,5929 га  для обслуговування та експлуатації складських приміщень, за 

адресою: вул. Паустовського, 13/5, с. Крижанівка, Крижанівська 
сільська рада, Лиманський район, Одеська область. 

 

Розглянувши заяву гр. гр. Полєєва Олексія Юрійовича, Павлова Романа 
Олеговича 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 
гр. гр. Полєєву Олексію Юрійовичу, Павлову Роману Олеговичу в 
довгострокову оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років загальною площею 
0,5929 для обслуговування та експлуатації складських приміщень за адресою: 



вул. Паустовського, 13/5, с. Крижанівка, Крижанівська сільська рада, 
Лиманський район, Одеська область. 

2. Передати гр. гр. Полєєву Олексію Юрійовичу, Павлову Роману 
Олеговичу в довгострокову оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років земельну 
ділянку, загальною площею 0,5929 га, кадастровий номер 
5122783200:02:002:0041, для обслуговування та експлуатації складських 
приміщень за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 
сільська рада, село Крижанівка. 

3. Гр. гр. Полєєву Олексію Юрійовичу, Павлову Роману Олеговичу укласти 
з Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за 
адресою: вул. Паустовського, 13/5, с. Крижанівка, Крижанівська сільська рада, 
Лиманський район, Одеська область. 

4. Гр. гр. Полєєву Олексію Юрійовичу, Павлову Роману Олеговичу 
зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної 
реєстрації.   

5. Зобов’язати гр. гр. Полєєва Олексія Юрійовича, Павлова Романа 
Олеговича 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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                     № 873-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю 

«ФОРЕКСТІН» в оренду орієнтовною площею 0,03 га терміном на 15 

(п'ятнадцять)  років для будівництва, обслуговування та ремонту 
об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів 
зв'язку та дорожнього господарства, розташованої за адресою: Одеська 



область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. 
Крижанівка. 

 

Розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ФОРЕКСТІН» Голушко В.Г. керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 

124, 125, 126, 134 Земельного кодексу України, п. 34 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. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  
земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «ФОРЕКСТІН» 
в оренду орієнтовною площею 0,03 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для 
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства із 
земель комунальної власності, які перебувають в запасі, розташованої за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. 
Крижанівка. 

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

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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                    № 874 -VII 

  

Про передачу у довгострокову оренду  терміном на 15 (п'ятнадцять) років 

Товариству з обмеженою відповідальністю «РІАЛ ІСТЕЙТ» земельної 
ділянки площею 0,0392 га для будівництва, обслуговування та ремонту 

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів 



зв'язку та дорожнього господарства,  за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, село Крижанівка, вулиця Сахарова академіка, 1Б/1. 

 

Розглянувши заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю 
«РІАЛ ІСТЕЙТ» Алексюк Т.С., керуючись ст. 31 Закону України «Про оренду 
землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 Земельного Кодексу України, ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Крижанівська 
сільська Лиманського району Одеської області  

                                                  

                                                  ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «РІАЛ ІСТЕЙТ» у 
довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку 
для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, 
транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього 
господарства, загальною площею 0,0392 га за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, село Крижанівка, вулиця Сахарова академіка, 1Б/1, 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2494. 

2.  Товариству з обмеженою відповідальністю «РІАЛ ІСТЕЙТ» укласти з 
Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вулиця 
Сахарова академіка, 1Б/1. 

3. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «РІАЛ ІСТЕЙТ» 
зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної 
реєстрації.   

4. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «РІАЛ ІСТЕЙТ» 

виконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 
103 Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію до 
земельної ділянки в належному стані. 

 

 



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

  6.  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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                      № 875 -VII 

 

Про передачу громадянці України Хачатрян Ганні Суренівні у 
довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку 

для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, 
транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього 

господарства, за адресою: Одеська область, Лиманський район, село 
Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1Б/1. 

 

Розглянувши заяву громадянки України Хачатрян Ганни Суренівни, 
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. Передати громадянці України Хачатрян Ганні Суренівні у довгострокову 
оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку, загальною 
площею 0,0382 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2493, для 
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. 
Сахарова академіка, 1Б/1. 



2. Громадянці України Хачатрян Ганні Суренівні укласти з Крижанівською 
сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1Б/1. 

3. Зобов’язати громадянку України Хачатрян Ганну Суренівну 

зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної 
реєстрації. 

4. Зобов’язати громадянку України Хачатрян Ганну Суренівну виконувати 
обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96,103 
Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію до земельної 
ділянки в належному стані. 

5. Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі 
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 

 

 

 

6. 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                    № 876 -VII 

 

Про передачу у довгострокову оренду  терміном на 15 (п'ятнадцять) років 

громадянці України Гуленко Валентині Василівні земельної ділянки 

площею 0,0021 га для реконструкції, експлуатації та обслуговування 
будівель та споруд, за адресою: Одеська область, Лиманський район, село 

Крижанівка, вулиця Приморська, 2а/33. 

 

Розглянувши заяву громадянки України Гуленко Валентини Василівни 

щодо передачі в оренду земельної ділянки площею 0,0021 га, кадастровий 
номер 5122783200:02:001:2722, для га для реконструкції, експлуатації та 
обслуговування будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Одеська 



область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Приморська, 2а/33, керуючись 
ст. 31 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 

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

                                                  ВИРІШИЛА: 

1. Передати громадянці України Гуленко Валентині Василівні у 
довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку 
для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель та споруд, 

загальною площею 0,0021 га за адресою: Одеська область, Лиманський район, 
село Крижанівка, вулиця Приморська, 2а/33, кадастровий номер 
5122783200:02:001:2722. 

2.  Громадянці України Гуленко Валентині Василівні укласти з 
Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вулиця 
Приморська, 2а/33. 

3. Зобов’язати громадянку України Гуленко Валентину Василівну 
зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної 
реєстрації.   

4. Зобов’язати громадянку України Гуленко Валентину Василівну 

виконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 
103 Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію до 
земельної ділянки в належному стані. 

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

  

 

 6.  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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                     № 877 -VII 

 

Про передачу у довгострокову оренду  терміном на 15 (п'ятнадцять) років 

Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-ТОРГСТРОЙ» земельної 
ділянки площею 0,5080 га для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі,  за адресою: Одеська область, Лиманський район, село 

Крижанівка, вулиця Паустовського, 31Д/2. 

 

Розглянувши заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю 
«АТБ-ТОРГСТРОЙ» Алексюк Т.С. щодо передачі в оренду земельної ділянки 
площею 0,5080 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2484, для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходиться за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 31Д/2, 

керуючись ст. 31 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 
134 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  Крижанівська сільська Лиманського району 
Одеської області  

                                                  ВИРІШИЛА: 

1. Передати Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-ТОРГСТРОЙ»  
у довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, загальною площею 0,5080 га 
за адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вулиця 
Паустовського, 31Д/2, кадастровий номер 5122783200:01:002:2484. 

2.  Товариству з обмеженою відповідальністю «АТБ-ТОРГСТРОЙ» укласти з 
Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вулиця 
Паустовського, 31Д/2. 



3. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-

ТОРГСТРОЙ» зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах 
державної реєстрації.   

4. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ-

ТОРГСТРОЙ» виконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки, 
згідно ст.ст. 96, 103 Земельного кодексу України та утримувати прилеглу 
територію до земельної ділянки в належному стані. 

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

  6.  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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                   № 878 -VII 

 

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від 07.11.2017 

року укладеного з гр. Юзбашян Христиною Артаківною за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Сахарова 

академіка, 1В/1.  

 

Розглянувши громадянки України Юзбашян Христини Артаківни щодо 
припинення дії договору оренди земельної ділянки від 07.11.2017 року, яка 

знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, 

вулиця Сахарова академіка, 1В/1, керуючись ст. 31 Закону України «Про 
оренду землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 Земельного Кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», , Крижанівська 
сільська Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки б/н від 07.11.2017 

року укладеного між Крижанівською сільською радою та громадянкою 
України Юзбашян Христиною Артаківною, зареєстрованого в державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно за номером 23282529 від 07.11.2011 
року, яка знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 
Крижанівка, вулиця Сахарова академіка, 1В/1, площею 0,0866 га, кадастровий 
номер 5122783200:01:002:2067. 



2.  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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                     № 879 -VII 

 

Про передачу громадянці України Юзбашян Каріне Ашотівні у 
довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну 

ділянку, для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів зв'язку та 
дорожнього господарства, за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, село Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1В/1. 

 



Розглянувши заяву громадянки України Юзбашян Каріне Ашотівни, 

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. Передати громадянці України Юзбашян Каріне Ашотівні у 
довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку, 
загальною площею 0,0866 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2067, 

для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів зв'язку та дорожнього 
господарства, за адресою: Одеська область, Лиманський район, село 
Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1В/1. 

2. Громадянці України Юзбашян Каріне Ашотіні укласти з Крижанівською 
сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1В/1. 

3. Зобов’язати громадянку України Юзбашян Каріне Ашотівну 

зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної 
реєстрації. 

4. Зобов’язати громадянку України Юзбашян Каріне Ашотівну виконувати 
обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96,103 
Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію до земельної 
ділянки в належному стані. 

5. Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі 
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 

6. 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                     № 880 -VII 

 

Про відкладення питання щодо надання дозволу ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 
КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРТИВ «ЮГСПЕЦСТРОЙ-77» 
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

загальною площею 0,3327 га в довгострокову оренду для проведення 
протизсувних і берегоукріплюючих робіт та розміщення об'єктів 

стаціонарної рекреації, за адресою: Одеська область, Лиманський район, 
Крижанівська сільська рада , с. Крижанівка, узбережжя Чорного моря. 

 

Розглянувши клопотання голови ОК «ЖБК «ЮГСПЕЦСТРОЙ-77» Капуш 
А.Д. та подані матеріали, керуючись ст. ст. 3, 12, 122 Земельного кодексу 
України, Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 26, 33 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні, Крижанівська сільська рада Лиманського 
району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Відкласти розгляд питання щодо надання дозволу ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 
КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРТИВ «ЮГСПЕЦСТРОЙ-77» на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
загальною площею 0,3327 га в довгострокову оренду для проведення 
протизсувних і берегоукріплюючих робіт та розміщення об'єктів стаціонарної 
рекреації, за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 
сільська рада, с. Крижанівка, узбережжя Чорного моря, з метою додаткового 
вивчення матеріалів клопотання. 



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 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                     № 881 -VII 
 

Про відкладення питання щодо надання дозволу ОБСЛУГОВУЮЧОМУ 
КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ 

«ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0364 га в 

оренду строком на 49 років, кадастровий номер 5122783200:02:001:2524, 
для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, 
транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та 

дорожнього господарства, за адресою: Одеська область, Лиманський 
район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 13 А. 

 Розглянувши заяву голови ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ 
«ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ»ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ» Новгородської А.О. та подані матеріали, керуючись 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 розгляд питання щодо надання дозволу 
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ 
КООПЕРАТИВ «ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на розроблення 



проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0364 га, 

кадастровий номер 5122783200:02:001:2524, в оренду строком на 49 років для 
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства за 
рахунок земель комунальної власності, за адресою: Одеська область, 
Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 13 А, до моменту 
остаточного вирішення питання по кримінальному провадженню 
№12017160330000426, яке перебуває на розгляді у СВ Комінтернівському ВП 
ГУНП. 

2. 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                     № 882 -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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 до рішення тридцять дев'ятої 

сесії VII скликання 

                                                                                         № 882-VII від 15 лютого 2019 року  

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 

 

Чобанян О.Д.  - 

Для будівництва і 
обслуговування 
індивідуального 
жилого будинку 

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

2. 

Крижанівська 
сільська рада 

 

Бабенко Т.А. 0,19 

Для будівництва і 
обслуговування 
індивідуального 
жилого будинку. 

господарських 
будівель і споруд 

Земельні ділянки, які зазначені у 
графічних матеріалах перебуває у 
приватній власності (користуванні) за 
адресою: сщ. Ліски, вул. Паустовського, 
25, Паустовського, 27. 

3. 

Крижанівська 
сільська рада 

 

Тельбухова Т.В. 0,10 
Для індивідуального 
дачного будівництва 

Земельна ділянка, яка зазначена у 
графічних матеріалах перебуває у 
приватній власності (користуванні) за 
адресою: сщ. Ліски, вул. Южна, 80. 

4. 

Крижанівська 
сільська рада 

 

Волкова Є.О. 0,19 

Для будівництва і 
обслуговування 
індивідуального 
жилого будинку 

Земельна ділянка, яка зазначена у 
графічних матеріалах перебуває у 
приватній власності (користуванні) за 
адресою: сщ. Ліски, вул. Будівельна, 27. 

5. 

Крижанівська 
сільська рада 

 

Ніколаєв М.М. - 
Для індивідуального 
дачного будівництва 

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

6. 

Крижанівська 
сільська рада 

 

Богаткіна А.Г. 0,19 

Для будівництва і 
обслуговування 
індивідуального 
жилого будинку 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: місце 
розташування земельної ділянки, яка 
зазначена у графічних матеріалах  не 
відповідає Генеральному плану сщ. Ліски 
та с. Крижанівка, , а саме земельна 
ділянка знаходиться на території 
Фонтанської сільської ради. 



7. 

Крижанівська 
сільська рада 

 

Радаєва Н.І. 0,19 

Для будівництва і 
обслуговування 
індивідуального 
жилого будинку 

Земельна ділянка, яка зазначена у 
графічних матеріалах перебуває у 
приватній власності (користуванні) за 
адресою: сщ. Ліски, вул. Заболотного, 15 
та вул. Заболотного, 17. 

8. 

Крижанівська 
сільська рада 

 

Палій С.О. 0,09 

Для будівництва і 
обслуговування 
індивідуального 
жилого будинку 

Земельна ділянка, яка зазначена у 
графічних матеріалах перебуває у 
приватній власності (користуванні) за 
адресою: сщ. Ліски, вул. Марсельська, 3 
та вул. Марсельська, 5. 

9. 

Крижанівська 
сільська рада 

 

Заноза О.І. - 
Для ведення 
садівництва 

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

 

 

 



10.

Крижанівська 
сільська рада 

 

Дорошенко Т.В. 0,25 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд  

(присадибна 
ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: місце 
розташування земельної ділянки, яка 
зазначена у графічних матеріалах  не 
відповідає Генеральному плану сщ. Ліски 
поєднаного з детальним планом 
території с. Ліски. 

11.

Крижанівська 
сільська рада 

 

Дорошенко Т.В. 0,25 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд  

(присадибна 
ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: місце 
розташування земельної ділянки, яка 
зазначена у графічних матеріалах  не 
відповідає Генеральному плану сщ. Ліски 
поєднаного з детальним планом 
території с. Ліски. 

12.

Крижанівська 
сільська рада 

 

Дорошенко Т.В. 0,25 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд  

(присадибна 
ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: місце 
розташування земельної ділянки, яка 
зазначена у графічних матеріалах  не 
відповідає Генеральному плану сщ. Ліски 
поєднаного з детальним планом 
території с. Ліски. 

13.

Крижанівська 
сільська рада 

 

Дорошенко Т.В. 0,25 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд  

(присадибна 
ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: місце 
розташування земельної ділянки, яка 
зазначена у графічних матеріалах  не 
відповідає Генеральному плану сщ. Ліски 
поєднаного з детальним планом 
території с. Ліски. 

 

Секретар сільської ради                                                         Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                   № 883-VII 
 

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

місцевості) громадянину України Хижку Павлу Анатолійовичу  для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Проценка, 37 «а». 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу 
України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 
розглянувши заяву громадянина України Хижка Павла Анатолійовича 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 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину 

України Хижку Павлу Анатолійовичу для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 



адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. 
Крижанівка, вул. Проценка, 37 «а». 

2. Передати громадянину України Хижку Павлу Анатолійовичу 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0316 га за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. 
Крижанівка, вул. Проценка, 37 «а», кадастровий номер: 
5122783200:02:001:2901. 

3. Зобов’язати громадянинаа України Хижко Павла Анатолійовича 

виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 
Земельного кодексу України. 

4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                  № 884-VII 
 

Про визнання рішення Крижанівської сільської ради таким, що 
втратило чинність 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 
в Україні», розглянувши заяву голови громадського об'єднання «Об'єднання 
Рибалок Крижанівка» Ханенко О.О.,  Крижанівська сільська рада 
Лиманського району Одеської області 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Рішення тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради від 
12.06.2018 року за №701- VII «Про надання дозволу Громадській організації 
«Об'єднання Рибалок Крижанівки» на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 25 

 (двадцять п'ять) років для будівництва, експлуатації та обслуговування 
протизсувних і протиселевих споруд, розташованої за адресою: Одеська 



область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка» 
визнати таким, що втратило чинність. 

2. 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                 № 885-VII 

 

Про надання дозволу Громадській організації «Об'єднання Рибалок 
Крижанівки» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 25 

 (двадцять п'ять) років для будівництва, експлуатації та 
обслуговування протизсувних і протиселевих споруд, розташованої за 

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

 

Розглянувши клопотання голови ГО «Об'єднання Рибалок Крижанівка» 
Ханенко О.О., 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 Громадський організації «Об'єднання Рибалок 

Крижанівки» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 25 (двадцять п’ять) 

років, орієнтовною площею 0,50 га, для будівництва, експлуатації та 
обслуговування протизсувних і протиселевих споруд, із земель комунальної 
власності, які не надані у власність або користування та перебувають у запасі 
Крижанівської сільської ради за адресою: Одеська область, Лиманський 
район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.  

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та 
подати на розгляд та 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                 № 886-VII 

 

Про надання дозволу на розробку проекту внесення змін до детального 
плану території селища Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області в частині кварталу 41 на земельній ділянці з 
кадастровим номером 5122783200:01:002:0941 

 



 Відповідно до статей 26, 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 8, 10, 16, 19, 20, 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 Пекліної С.Б. та подані матеріали, Крижанівська сільська 
рада Лиманського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту внесення змін до детального плану 
території селища Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області в межах кварталу 41 на земельній ділянці з  кадастровим 

номером 5122783200:01:002:0941. 

2. Доручити виконавчому комітету Крижанівської сільської ради замовити 

проект внесення змін до детального плану території селища Ліски 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в межах 
кварталу 41 на земельній ділянці з кадастровим номером 

5122783200:01:002:0941. 

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 дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                 № 887-VII 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки гр. Бабенко Миколі Дмитровичу в довгострокову оренду 

строком на 15 (п'ятнадцять) років площею 0,0328 га  для будівництва та 
експлуатації об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, за 

адресою: сщ. Ліски, Крижанівська сільська рада, Лиманський район, 
Одеська область. 

 

Розглянувши заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ІНАГРО ГРУПП» Павлюк О.С. 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 
гр. Бабенко Миколі Дмитровичу в довгострокову оренду строком на 15 

(п'ятнадцять) років загальною площею 0,0328 для будівництва та експлуатації 
об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, за адресою: вул. сщ. Ліски, 

Крижанівська сільська рада, Лиманський район, Одеська область. 

2. Передати гр. Бабенко Миколі Дмитровичу в довгострокову оренду 
строком на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку, загальною площею 0,0328 

га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2510, для будівництва та 
експлуатації об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, за адресою: 
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски. 

3. Гр. Бабенко Миколі Дмитровичу  укласти з Крижанівською сільською 
радою договір оренди земельної ділянки за адресою: сщ. Ліски, Крижанівська 
сільська рада, Лиманський район, Одеська область. 



4. Гр. Бабенко Миколі Дмитровичу  зареєструвати договір оренди 
земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

5. Зобов’язати гр. Бабенко Миколу Дмитровича 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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                 № 888-VII 

 

Про надання дозволу  на  інвентаризацію земельної ділянки,  

яка перебуває в комунальній власності для будівництва  та обслуговування 
інших будівель громадської забудови, розташованої  за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка 

(в межах населеного пункту). 

 

З метою впорядкування земельних ділянок на території Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області, керуючись ст. ст. 3, 12, 
122 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», 
постанова КМУ від 23.05.2012 року №513 «Про затвердження Порядку 
проведення інвентаризації земель», ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні, Крижанівська сільська рада Лиманського району 
Одеської області 

ВИРІШИЛА : 



 1. Надати дозвіл на інвентаризацію земельної ділянки, яка перебуває в 
комунальній власності для будівництва  та обслуговування інших будівель 
громадської забудови, загальною площею 0,1969 га,  розташованої  за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, 
село Крижанівка (в межах населеного пункту), кадастровий номер 
5122783200:02:001:2735. 

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 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                 № 889-VII 

 

Про надання дозволу на розробку проекту внесення змін до детального 
плану території села Крижанівка в межах 161 кварталу та  

селища Ліски в межах 161, 171, 181, 191, 201 кварталів Крижанівської 
сільської ради Лиманського району Одеської області  

 



 Відповідно до статей 26, 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 8, 10, 16, 19, 20, 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 директора ТОВ «Ліски Житлобуд» Гашкової Л.М. та подані 
матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА : 

1. Надати дозвіл на розробку проекту внесення змін до детального плану 
території села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області в межах 161 кварталу. 

2. Надати дозвіл на розробку проекту внесення змін до детального плану 
території селища Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області в межах 161, 171, 181, 191, 201 кварталів.   

3. Доручити виконавчому комітету Крижанівської сільської ради замовити 

проект внесення змін до детального плану території села Крижанівка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в межах 
161 кварталу.  

4. Доручити виконавчому комітету Крижанівської сільської ради замовити 
проект внесення змін до детального плану території селища Ліски 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в межах 
161, 171, 181, 191, 201 кварталів. 

5. 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 дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                 № 890-VII 

 

Про надання дозволу на розробку проекту внесення змін до детального 
плану території села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області в межах 31 кварталу 

 

 Відповідно до статей 26, 31 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 8, 10, 16, 19, 20, 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 директора ТОВ «АСПІС-БІЛД» Міщенко Р.В. та подані 
матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Надати дозвіл на розробку проекту внесення змін до детального плану 
території села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області в межах 31 кварталу. 

2. Доручити виконавчому комітету Крижанівської сільської ради замовити 

проект внесення змін до детального плану території села Крижанівка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в межах 31 

кварталу.  

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 дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                 № 891-VII 
 

Про надання згоди на прийняття до земель комунальної власності 
територіальної громади Крижанівської сільської ради земельних 

ділянок. 

 

Розглянувши заяви громадян України Андріци Захара Дмитровича, 

Кінінєєва Дмитра Івановича щодо добровільної  передачі права власності на 
земельні ділянки з кадастровими номерами 5122783200:01:002:2191, 

5122783200:01:002:2145 та подані матеріали, керуючись ст. ст. 12, 142, 

Земельного кодексу України,  ст. 347 Цивільного кодексу України, п. 34 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. Надати згоду на прийняття до земель комунальної власності 

територіальної громади Крижанівської сільської ради земельної ділянки 
загальною площею 0,4718 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2191, яка 
розташована в селі Крижанівка Лиманського району Одеської області. 

2. Надати згоду на прийняття до земель комунальної власності 
територіальної громади Крижанівської сільської ради земельної ділянки 



загальною площею 0,1952 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2145, яка 
розташована в селі Крижанівка Лиманського району Одеської області. 

3. Гр. Андріца Захару Дмитровичу укласти з  Крижанівською сільською 
радою договір про передачу права власності на земельну ділянку площею 
0,4718, кадастровий номер 5122783200:01:002:2191. 

4.  Гр. Кінінєєву Дмитру Івановичу укласти з  Крижанівською сільською 
радою договір про передачу права власності на земельну ділянку площею 
0,1952, кадастровий номер 5122783200:01:002:2145. 

5. Після державної реєстрації права власності використовувати земельні 
ділянки у відповідності до чинної містобудівної документації. 

6. 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                 № 892-VII 

 

Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки загальною площею 3,3000 га, яка 
перебуває в користування на умовах оренди Фізичної особи-підприємця 

Мазуренка Валентина Івановича, для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами, за 

адресою: Одеська область, Лиманський район,  

с. Крижанівка. 

 

Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Мазуренка 
Валентина Івановича та подані матеріали, керуючись ст. ст. 3, 12, 122, 186 



Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 26, 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Крижанівська сільська 
рада Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА : 

 1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 3,3000 га (кадастровий номер 
5122783200:01:002:0054), категорія земель за основним цільовим 
призначенням – землі водного фонду, цільове призначення: для експлуатації 
та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і 
каналами, вид використання: для рибогосподарських потреб, яка перебуває в 
користуванні на умовах оренди Фізичної особи-підприємця Мазуренка 
Валентина Івановича,  за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 
Крижанівка, на новосформовані земельні ділянки: площею 0,1488 га, 
кадастровий номер: 5122783200:01:002:2511 та площею 3,1512 га, 
кадастровий номер: 5122783200:01:002:2512.   

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 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                 № 893-VII 

 

Про погодження технічної документації із землеустрою 



щодо поділу земельної ділянки загальною площею 1,5357 га, яка 
перебуває в користування на умовах оренди Фізичної особи-підприємця 

Мазуренка Валентина Івановича  для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови, за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, с. Крижанівка. 

 

Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Мазуренка 
Валентина Івановича та подані матеріали, керуючись ст. ст. 3, 12, 122, 186 

Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 26, 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Крижанівська сільська 
рада Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА : 

 1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 1,5357 га (кадастровий номер 
5122783200:01:002:1294), категорія земель за основним цільовим 
призначенням – землі житлової та громадської забудови, цільове 
призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови, вид використання: для розміщення зони відпочинку, яка перебуває 
в користуванні на умовах оренди Фізичної особи-підприємця Мазуренка 
Валентина Івановича,  за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 
Крижанівка, на новосформовані земельні ділянки: площею 0,7260 га, 
кадастровий номер: 5122783200:01:002:2515 та площею 0,8097 га, 
кадастровий номер: 5122783200:01:002:2516.   

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 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 



 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                 № 894-VII 

 

Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки загальною площею 1,9632 га, яка 
перебуває в користування на умовах оренди Фізичної особи-підприємця 

Мазуренка Валентина Івановича  для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови, за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, с. Крижанівка. 

 

Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Мазуренка 
Валентина Івановича та подані матеріали, керуючись ст. ст. 3, 12, 122, 186 

Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 26, 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Крижанівська сільська 
рада Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА : 

 1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки загальною площею 1,9632 га (кадастровий номер 
5122783200:01:002:1293), категорія земель за основним цільовим 
призначенням – землі житлової та громадської забудови, цільове 
призначення: для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 
забудови, вид використання: для розміщення зони відпочинку, яка перебуває 
в користуванні на умовах оренди Фізичної особи-підприємця Мазуренка 
Валентина Івановича,  за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 
Крижанівка, на новосформовані земельні ділянки: площею 0,6798 га, 
кадастровий номер: 5122783200:01:002:2514 та площею 1,2834 га, 
кадастровий номер: 5122783200:01:002:2513.   



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 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                 № 895-VII 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в 

користування на умовах оренди Фізичної особи-підприємця Мазуренка 
Валентина Івановича загальною площею 0,1488 га, цільове призначення 

якої змінюється з «для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами та каналами» на «для будівництва та 

обслуговування індивідуальних зблокованих житлових будинків». 

 

Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Мазуренка 
Валентина Івановича та подані матеріали, керуючись ст. ст. 3, 12, 20, 93, 122, 

186 Земельного кодексу України, ст. 19, 22, 25 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА : 



 1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в користування на 
умовах оренди Фізичної особи-підприємця Мазуренка Валентина Івановича 
загальною площею 0,1488 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2511, 
цільове призначення якої змінюється з «для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами та каналами» на 
«для будівництва та обслуговування індивідуальних зблокованих житлових 
будинків». 

2. Проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                 № 896-VII 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в 

користування на умовах оренди Фізичної особи-підприємця Мазуренка 
Валентина Івановича загальною площею 1,2834 га, цільове призначення 

якої змінюється з «для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови» на «для будівництва багатоквартирних житлових 

будинків з підземним паркінгом». 



 

Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Мазуренка 
Валентина Івановича та подані матеріали, керуючись ст. ст. 3, 12, 20, 93, 122, 

186 Земельного кодексу України, ст. 19, 22, 25 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА : 

 1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в користування на 
умовах оренди Фізичної особи-підприємця Мазуренка Валентина Івановича 
загальною площею 1,2834 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2513, 

цільове призначення якої змінюється з «для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови» на «для будівництва багатоквартирних 
житлових будинків з підземним паркінгом». 

2. Проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                 № 897-VII 



 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в 

користування на умовах оренди Фізичної особи-підприємця Мазуренка 
Валентина Івановича загальною площею 0,7260 га, цільове призначення 

якої змінюється з «для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови» на «для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти». 

 

Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Мазуренка 
Валентина Івановича та подані матеріали, керуючись ст. ст. 3, 12, 20, 93, 122, 

186 Земельного кодексу України, ст. 19, 22, 25 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА : 

 1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в користування на 
умовах оренди Фізичної особи-підприємця Мазуренка Валентина Івановича 
загальною площею 0,7260 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2515, 

цільове призначення якої змінюється з «для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови» на «для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти». 

2. Проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                 № 898-VII 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в 

користування на умовах оренди Фізичної особи-підприємця Мазуренка 
Валентина Івановича загальною площею 0,8097 га, цільове призначення 

якої змінюється з «для будівництва та обслуговування інших будівель 
громадської забудови» на «для будівництва  

3-секційного жилого будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями 
громадського призначення і підземним паркінгом». 

 

Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Мазуренка 
Валентина Івановича та подані матеріали, керуючись ст. ст. 3, 12, 20, 93, 122, 

186 Земельного кодексу України, ст. 19, 22, 25 Закону України «Про 
землеустрій», ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА : 

 1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки комунальної власності, яка перебуває в користування на 
умовах оренди Фізичної особи-підприємця Мазуренка Валентина Івановича 
загальною площею 0,8097 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2516, 

цільове призначення якої змінюється з «для будівництва та обслуговування 
інших будівель громадської забудови» на «для будівництва 3-секційного 



жилого будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського 
призначення і підземним паркінгом». 

2. Проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 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 

 

Тридцять дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

15 лютого 2019 року                                                                 № 899-VII 

 

Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки МПП «ОРХІДЕЯ». 

 

Розглянувши заяву директора малого приватного підприємства 
«ОРХІДЕЯ» Чернецької Г.Г. та подані 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 у наданні МПП «ОРХІДЕЯ» у власність чи в користування на 
строк до 50 років земельної ділянки із земель комунальної власності, 
орієнтовною площею 3,0 га для розміщення житлової забудови, громадських 
будівель та споруд, інших об'єктів загального користування, з підстав 
невідповідності ст. 118 Земельного кодексу України, а саме: в клопотанні 
відсутні графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


