
                                                               
 

 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

  РІШЕННЯ 

 

 Сьомої сесії Крижанівської сільської ради 

                                                          VIІ скликання 

 

«_24_ » березня  2016 року                                                                       №201-VIІ 
 

 

 

Про внесення змін до Договору №7 від 25.07. 2014г 

 

 

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

                                          В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Договору №7 від 25.07. 2014 між Крижанівською 
сільською радою та ТОВ «АСГАРД ТЕХНО» збільшивши обсяг фінансування 
проектних робіт на 239 727,49 грн. 

2. Заступнику сільського голови з економічних питань – головному 
бухгалтеру Галянт В.В. – внести відповідні зміни до бюджету Крижанівської 
сільської ради на 2016 рік та до Кошторису Програми будівництва мереж 
водовідведення  на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського 
району Одеської області на 2016-2017 роки. 

3. Секретарю ради Бондаренко л.л. – укласти додаткову угоду до Договору 
№7 від 25.07. 2014 між Крижанівською сільською радою та ТОВ «АСГАРД 
ТЕХНО» збільшивши обсяг фінансування проектних робіт на 239 727,49 грн. 
терміном дії Договору до 30.07.2016 

4. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію 
Крижанівської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та 
соціально-економічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони 
дитинства, культури, молоді та спорту(Клюкас О.П.). 

 

В.о.сільськогоголови                                                                   Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 
 



 

 

Додаток № 4 

 до рішення   Крижанівської сільської ради  
  від 24 березня 2016 року №202-VIІ 

  

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів 
бюджету розвитку 

 

                                    (тис.грн.) 

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів 

Назва головного розпорядника 
коштів 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 

кошторисної документації; тощо 

Загальни
й обсяг 

фінансув
ання 

будівниц
тва  

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 
Код тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 

10116 
Апарат управління Придбання системи електронної системи 

голосування ПТК «ВІЧЕ» у ПРАТ 
«МІКРОСИСТЕМА» 

460,0  

100103 Дотація КП «Надія» Капітальний ремонт дороги на кладовищі в 
с.Ліски 

1303,4  

100207 

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

  19457,3 75% 

100207 

 Берегоукріплювальні роботи Протизсувні заходи з укріплювання схилів балки 
між вул.. Ювілейна та вул.. Проценко в с. 
Крижанівка: 

- розробка проектно-кошторисної 
документації; 

- проведення експертизи проектно-

кошторисної документації; 
- виконання робіт протизсувних заходів 

заходи з укріплювання схилів балки. 
 

   350,0  

170703 

Видатки на проведення робіт,пов 
язаних із будівництвом, 
реконструкцією,ремонтом та 
утриманням доріг 

капітальний ремонт асфальтно-бетонного 
покриття вулиць:  
- Марсельська від вул.. Українська до вул.. 
Бочарова,  
в с. Ліски 

- Степова від буд. № 45 до вул. Заболотного в с. 
Ліски, 
- Атаманюка від автодороги Одеса-Южний до 
буд. № 1а в с. Крижанівка 

- Южна від буд. № 66 до вул.. Паустовського в с. 
Ліски 

- Марсельська від буд. № 66 до вул.. 
Паустовського в с. Ліски; 
-.Проектна с.Ліски від буд. 16 до буд. 24а; 
- Морська від буд 76 до буд 78 

- будівництво асфальтно-бетонного покриття 
вулиць; 
- будівництво (реконструкція)пішохідних 

   5855,1  



доріжок; 
-капітальний ремонт пішохідних доріжок. 
 

160101 Землеустрій  

Заходи з відчуження (продажу) земельних ділянок 
с.Крижанівка та с.Ліски.                         
Виготовлення експертно-грошової оцінки 
земельних ділянок. 
Виготовлення іншої документації та виконання 
інших заходів, необхідних для реалізації цієї 
Програми. 
 

10,0  

250404 Інші видатки 

- придбання, монтаж та підключення до 
телекомунікаційних мереж  обладнання та 
матеріалів відео спостереження 

 

 

200,0  

150101 Капітальні вкладення 

Ремонт та будівництво вуличного освітлення вул. 
Заболотного в с.Ліски від кладовища до будинку 
№ 61                                                                                 
- розробка (виготовлення, оновлення)  проектно-

кошторисної документації; 
- експертиза проектно-кошторисної документації; 
- оплата авторського нагляду за виконанням 
робіт; 
- оплата технічного нагляду за виконанням робіт; 
- оплата служби замовника (дирекції будівництва) 

-  будівництво вуличного освітлення  

- капітальний ремонт вуличного освітлення  

   440,0  

150101 Капітальні вкладення 

Будівництво мереж водовідведення 
с.Крижанівка: 

- розробка (виготовлення, оновлення) 
проектно-кошторисної документації 
с.Крижанівка; 

- оплата експертизи проектно-

кошторисної документації; 
- будівництво мереж водовідведення 

 

   599,7 

 

    100,0 

Всього 28775,5  

 

Секретар                                                                                                                                                                                                    
Л.Л.Бондаренко                                          

Додаток 5 

до рішення  Крижанівської сільської ради 

від  24 березня 2016 року № 202-  VIІ  

 

Кошторис витрат Програми підтримки дітей та молоді в селі Крижанівка та селі Ліски 
Комінтернівського району Одеської області на   2016 рік 



 

Секретар                                                                                                                          Л.Л.Бондаренко 

 

№ Назва заходів виконання програми Термін 
виконання 

Сума в грн.,  
для реалізації 

заходів 

КФКВ 

1 Підтримка молодіжних та дитячих організацій.    

2 Започаткування та забезпечення проведення конкурсу проектів 
програм, розроблених молодіжними та дитячими 
громадськими організаціями стосовно дітей, молоді та сім’ї. 

   

3 Забезпечення участі активної молоді в районних, обласних 
форумах, конференціях, що спрямовані на вирішення 
актуальних молодіжних питань. 

   

4 Вирішення питання надання молодіжним та дитячим 
громадським організаціям у пільгове або безоплатне 
користування земельних ділянок, приміщень та будинків, 
необхідних для проведення їх статутної діяльності. 

   

5 Сприяння професійній підготовці дітей та молоді.    

6 Підтримка обдарованої молоді, сприяння творчому та 

інтелектуальному розвитку дітей та молоді. 
   

7 Заснування молодіжних премій кращим представникам молоді 
села Крижанівка та села Ліски. 

   

8 Заснування стипендії голови Крижанівської сільської ради 
кращим учням Крижанівської ЗОШ. 

2016 рік 25000,00 090802 

9 Організація конкурсів, фестивалів, олімпіад, виставок, оглядів 
тощо для творчо обдарованих дітей та молоді села Крижанівка 
та села Ліски. 

   

10 Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді в 
міжобласних, міжрайонних конкурсах, фестивалях, олімпіадах, 
виставках тощо. 

   

11 Проведення для дітей та молоді Новорічних та Різдвяних свят. 
(придбання новорічних подарунків) 

2016 рік  

 

30 000,00 110502 

12 Формування здорового способу життя та профілактика 
негативних явищ у молодіжному середовищі. 

   

13 Організація тематичних виставок, культурно-мистецьких, 
інформаційно-просвітницьких заходів, екскурсій, акцій тощо, 
які спрямовані на попередження негативних явищ серед 
молоді. 

2016 рік 25000,00 090802 

14 Здійснення моніторингу виконання діючих законодавчих актів у галузі 
попередження пияцтва, алкоголізму та наркоманії серед неповнолітніх. 

   

15 Впровадження навчальних програм проти СНІДу, які 
пропагують здоровий спосіб життя, відповідальне ставлення до 
власного здоров’я, профілактику шкідливих звичок та 
розповсюдження ВІЛ/СНІДу. 

   

16 Розробка та розповсюдження соціальної реклами з питань 
пропаганди здорового способу життя, профілактики 
негативних проявів у молодіжному середовищі, підготовки 
молоді до сімейного життя. 

   

17 Започаткування щорічного конкурсу соціальної реклами з 
питань пропаганди здорового способу життя, профілактики 
негативних проявів у молодіжному середовищі, підготовки 
молоді до сімейного життя. 

   

18 Проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби з 
тютюнопалінням, Всесвітнього дня боротьби з наркоманією та 
Дня боротьби зі СНІДом. 

   

19 Організація дитячо-юнацьких спортивних турнірів, матчів, 
туристсько-спортивних заходів (зльоти, олімпіади, першості, 
чемпіонати, інші види змагань) для дітей та молоді тощо. 

   

20 Сприяння створенню фізкультурно-оздоровчих клубів та 
секцій на базі закладів освіти та позашкільних навчально-

виховних закладів. 

   

21 Фінансування оздоровлення дітей та молоді села Крижанівка та 
села Ліски, а також дітей переселенців з зони прведення 
антитерористичної операції АТО в окремих районпх 
Луганської та Донецької області 

2016 рік 130000,00 091108 

22 Заснування премій переможцям районних, обласних та 
республіканських олімпіад, конкурсів, фестивалів, виставок 
тощо для дітей та молоді села Крижанівка та села Ліски. 

   

 Разом  210000,00  



Додаток 6 

до рішення  Крижанівської сільської ради 

від  24_березня  2016 року № 202 -VIІ  

 

 

Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства 
«Надія» Крижанівської сільської ради Комінтернівського району  

Одеської області на  2016 рік 
                                                          
 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

Всього 

Дотація КП «Надія» на заробітну плату.  
 

2016р. 797300,00 грн. 2708604,30 грн 

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

2016р. 63 550.00  грн. 

Дотація на придбання паливно-

мастильних матеріалів 

 

2016р. 17 250.00 грн. 

Дотація на придбання матеріалів та 
виконання робіт з обслуговування та 
ремонту мереж водопостачання та 
водовідведення в с. Крижанівка та с. 
Ліски.  
 

2016р. 50 000.00 грн. 

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

2016р. 302 800.00 грн. 

Дотація на оренду причалу 2016 р. 37117,30 грн. 
Дотація на капітальний ремонт 
дорожнього покриття на кладовищі 
с.Ліски Крижанівської сільської ради  

2016 р. 1303387,00 грн. 

Дотація на оплату послуг з розчистки 
снігу 

2016 р. 52200,00 грн 

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

2016р. 60000,00 грн. 

Дотація на оплату комунальних 
послуг(енергопостачання) 

2016 р. 25000,00 грн.  

Всього  2460217,30 грн  

 

Секретар                                                                                      Л.Л.Бондаренко 

 

Додаток 7 

до рішення  Крижанівської сільської ради 

від   «24» березня  2016 року №202 -VIІ  

  

 



Кошторис витрат 

до Програми «Милосердя в дії» Крижанівської сільської ради  
Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік 

 

 

№ 

 

Напрями витрат 

Термін 
виконання 

Сума в грн.. 
для 

реалізації 
заходів 

1 Надання адресної цільової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам 
населення Крижанівської сільської ради : 

1. Надання матеріальної допомоги на придбання продуктів харчування; 
2. Надання матеріальної допомоги у зв’язку із тяжким матеріальним 

становищем;  
3. Надання гуманітарної та грошової допомоги для соціально-медичних 

послуг самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, дітям 
сиротам, інвалідам, безпритульним, немічним та іншим соціально 
незахищеним верствам населення (надання матеріальної допомоги на 
придбання ліків та на лікування); 

4. Надання матеріальної допомоги сім’ям при народжені дитини; 
5. Надання адресної допомоги малозабезпеченим багатодітним сім’ям, 

які виховують трьох і більше дітей (у віці до 18 років); 
6. Надання адресної допомоги учасникам бойових дій в Афганістані та 

інших країнах; 
7. Надання одноразової грошової допомоги 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; 

8. Надання адресної цільової допомоги жителям села Крижанівка та 
села Ліски по досягненню 80,85,90,95 років. 

  9.    Надання адресної грошової допомоги інвалідам війни,                    
учасникам бойових дій, вдовам, ветеранам та учасникам війни (ВОВ) до: 

  - Нового року; 
  - Дня Перемоги; 

       10.  Надання матеріальної допомоги до: 
        - до міжнародного дня громадян похилого віку; 

- до міжнародного дня інвалідів. 
11. Придбання путівок для оздоровлення інвалідів з дитинства. 
12. Матеріальна допомога учасникам бойових дій ВОВ та інвалідам ВОВ; 
13. Проведення поховання самотніх та малозабезпечених громадян. 
14. Підписка періодичних видань малозабезпеченим верствам населення. 
15. Надання адресної допомоги громадянам постраждалим від стихійного 
лиха(буревій, пожежа, землетруси, зсуви, шторми, урагани,зливи, 
ожеледі, блискавка, цунамі, обвали, селі, лавини, повені,тайфуни,смерчі, 
смог, град, снігопад,заморозок тощо).  
16. Надання адресної допомоги громадянам які мають статус «Дитина 
війни». 
17.Надання  матеріальної допомоги працівникам соціальної сфери : 
освіти, охорони здоров’я, культури, а також пенсіонерів з числа цих осіб 
до професійних свят.  
18. Надання матеріальної допомоги інвалідам громадянам України, які 
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції в Луганській та Донецькій області. 
 

  

               

 

 

 

 

 

2016 рік 

(протягом 
року)      

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

               

1 120 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

30300,00 

 Разом:  1 150 300,00 

2 Поштові послуги  2016 рік 34 000,00 

 Всього за програмою:  1 184 300,00 

 

Секретар                                                                                                                                          Л.Л.Бондаренко 

Додаток 8 

до рішення  Крижанівської сільської ради 

від «24» березня  2016 року №202 -VIІ  
 

 

 

Ліміти споживання електроенергії та природного газу на 2016 рік 



по  Крижанівській сільській раді 

 

 

 

 

 

 

КФК  Найменування 

бюджетної установи 

 

Електроенергія Природний газ  Разом  

(тис. грн.) тис. квт/г (тис. 
грн.) 

тис. куб. (тис. грн.) 

010116  Органи місцевого 
самоврядування  

17,0 37,2 

 

10,69 138,3 175,5 

100203 Благоустрій 450 591,3 - - 591,3 

110204 Культура і мистецтво 33 72,3 - - 72,3 

 ІТОГО : 500 700,8 10,69 138,3 839,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Секретар                                                                                                                             Л.Л.Бондаренко 

                                                                       

Додаток 9 



до рішення  Крижанівської сільської ради 

від 24  березня 2016 року №202-VIІ  

 

 

Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства 
«Спортивний клуб  «Крижанівський» Крижанівської сільської ради» 

Комінтернівського району  
Одеської області на  2016 рік 

 

Секретар                                                                                      Л.Л.Бондаренко 

Додаток № 10 

Додаток до рішення Крижанівської  сільської ради 

                                                                                              

від «24» березня 2016р. №___ -VIІ 

 

 

 

 

№ Назва заходу, потреби для виконання 
програми 

Термін 
виконання 

Сума коштів 
в гривнах, 

які потрібні 
для 

реалізації 
заходів 

1 Дотація на заробітну плату комунальному 
підприємству « Спортивний клуб  
«Крижанівський» Крижанівської сільської 
ради  

  2016 рік 96000,00 

2 Дотація на оплату оренди поля 
Спортивного клубу «Дербі» «Спортивний 
клуб  «Крижанівський» Крижанівської 
сільської ради  

2016 рік 120000,00 

3 Дотація на фінансування спортивних 
заходів комунальному підприємству  
«Спортивний клуб  «Крижанівський» 
Крижанівської сільської ради », придбання 
спортінвентарю, спортивної форми, 
матеріалів 

2016 рік 50000,00 

3 Дотація на оплату транспортних послуг 

комунальному підприємству  
«Спортивний клуб  «Крижанівський» 
Крижанівської сільської ради  

2016 рік 20000,00 

Всього : 286000,00 



Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 

сільського бюджету  у 2016 році 

 

      Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків місцевих 
бюджетів 

Назва головного 
розпорядника коштів  Загальний фонд Спеціальний фонд 

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Найменування коду 
тимчасової класифікації 
видатків та кредитування 
місцевих бюджетів 

Найменування програми Сума Найменування програми

091108 

 

Крижанівська  сільська рада  

КЕКВ 2730 

 

Заходи з оздоровлення та 
відпочинку дітей та дітей 

працівників агропромислового 
комплексу та соціальної сфери,крім 

заходів з оздоровлення дітей,що 
здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян,які 
пострадали в наслідок 

Чорноб.катастр. 

130000,00  

100103 Крижанівська  сільська рада  

КЕКВ 2610 

Програма підтримки комунального 
підприємства «Надія»  

 

1405217,30 Капітальний ремонт дороги на 
кладовищі в с.Ліски КЕКВ 3110

100203 Крижанівська  сільська рада  

КЕКВ 2210 

Програма встановлення дорожніх 
знаків та інших засобів 
регулювання дорожнього руху на 
теріторії Крижанівської сільської 
ради Комінтернівського району 
Одеської області на 2016-2017 р.р. 

20000,00  

130112 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2610 

Розвиток фізичної культури та 
спорту програма  підтримки КП СК 
«Крижанівський» 

286000,00  

110502 

Крижанівська  сільська рада  

КЕКВ 2210 

Закупівля Новорічних подарунків 30000,00  

090412 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2730 

КЕКВ 2240 

Захист малозабезпечених верст 
населення 

1150300,00 

34000,00 

 

010116 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2240 

Програма інформаційного та 
матеріально-технічного 
забезпечення виконавчих органів 

199000,00  



010116 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2240 

Програма будівництва мереж 
водопроводу на території 
Крижанівської сільської ради 

50000,00  

010116 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2240   

Програма встановлення в будівлі 
Крижанівської сільської ради 
електронної системи голосування 
для автоматизації проведення 
сесій та оформлення їх підсумків

10116 

 

 

 

 

 

 

   

250404 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2240 

КЕКВ 3110 

 Програма встановлення вуличного 
відео спостереження (абонентська 
плата за користування 
телекомунікаційними мережами)   

  2500,00 
Програма встановлення 
вуличного відео спостереження 

150101 

 

  
Програма ремонту та будівництва 
вуличного освітлення  

150101 

 

  
Програма будівництва мереж 
водовідведення 

100207 

 
  

Програма захисту узбережжя
території 

170703 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2240 

Програма ремонту та будівництва 
дорожнього покриття (доріг) 

1305500,00 
Програма ремонту та будівництва 
дорожнього покриття (доріг)

160101 

 

  

Програма фінансування заходів з 
відчуження (продажу) земельних 
ділянок 

090802 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2240 

КЕКВ 2730 

Програма підтримки дітей та 
молоді ( екскурсії – 25,0, стипендія 
– 25,0) 

50000,00  

 

Секретар                                                                                                     Л.Л. Бондаренко  
 

 

 

 

 

 



                                                                    
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

  РІШЕННЯ 

                                Сьомої сесії Крижанівської сільської ради 

                                                     VIІ скликання 

 

«_24_ » березня  2016 року                                                                       №202-VIІ 

                      «Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2016 рік» 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 64 Закону України  „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, пункту 3 статті 23, пункту 8 статті 51 та пункту 8 статті 78 
Бюджетного кодексу України,   Крижанівська сільська рада  

                                               ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення  сесії Крижанівської сільської ради  № 152-VIІ від 14 січня 
2016 року  «  Про внесення змін і доповнень до рішення № 116-УІІ від 23 грудня 2015 
року «Про затвердження бюджету Крижанівської сільської ради на 2016 рік»», 

рішення №168-ІІ від 19.02.2016 р. , за рахунок вільного залишку коштів на початок 
бюджетного року по загальному  фонду бюджету.  

2. Передати кошти з загального фонду бюджету до спеціального фонду бюджету в сумі 
239727,49 гривень 

     3.  Внести зміни до обсягу видатків бюджету розвитку спеціального фонду  на 2016 рік у  
сумі – 239727,49 грн. 

     4.  Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету в частині збільшення 
видатків по КФК 150101 – капітальні видатки,  КЕКВ 3122  в сумі  239727,49 гривень. 

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

  6. Рішення набирає чинності з «25 березня»  2016 року. 

 7. Викласти в новій редакції  Додатки 2,3,4,10 до Рішення ; 

 

   9.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради (Клюкас 
О.П.). 
 

В.о.сільського голови                                                                      Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка до рішення  
 

Сьомої  сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«_24_» березня 2016 року                                                                          № 202-VIІ 
 

        «Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2016 рік» 

1. У зв’язку зі змінами до Договору №7 від 25.07.2014 року між Крижанівською сільською 
радою та ТОВ «АСГАРД ТЕХНО» та збільшенням обсягу проектних робіт збільшити 
Кошторис «Програми будівництва мереж водовідведення на теріторії Крижанівської 
сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016-2017 р.р.» на 
239727,49 гривень.  

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

КФК КЕКВ Сума, грн.. Напрями використання Примітка 

150101 3122 239727,49 Фінанасування проектних 
робіт  з будівництва мереж 
водовідведення на теріторії 
Крижанівської сільської ради 

За рахунок вільного 
залишку коштів 

загального фонду, що 
передається до бюджету 
розвитку спеціального 

фонду бюджету 

Всього  239727,49   

 

Додатки №. 2,3.4,10  до рішення   викласти в новій редакції. 

Заст.гол.з екон.пит. 
-головний бухгалтер                                                                        В.В.Галянт  

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 



РІШЕННЯ  

 

Сьомої  сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання  

с.Крижанівка 

        «_24 » березня  2016 року                                                            №203-УІІ    

 

Про зміни до штатного розпису посадових осіб, службовців, працівників 
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу 

  на 2016 рік. 

 

      Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006року №268 «Про 
упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та 
доповненнями, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 
20.05.2009 року №482, Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 
№1013, Листом Міністерства соціальної політики №19113/0/14-15/13, 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року №77,  Крижанівська 
сільська рада. 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити на 2016 рік штатний розпис Крижанівської сільської ради 
та її виконавчого органу зі змінами (додаток 1). 

2. Збільшити з 01.01.2016 року посадові оклади  спеціалістів, 
службовців на 25%. 

3. Заступнику голови з економічних питань - головному бухгалтеру 
Крижанівської сільської ради Галянт В.В. забезпечити перерахунок заробітної 
плати з 01.01.2016 року  відповідно до штатного розпису  та в межах 
затвердженого на 2016 рік  фонду оплати праці. 
         3.   Дане рішення вступає в силу з 25.03.2016р. і діє до прийняття нового 
рішення. 



         4.  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.) 

                                                                    

                      В.о.сільського голови Л.Л.Бондаренко 

 

 

Додаток 1 

До рішення сесії  
Крижанівської сільської ради 

№203-УІІ від 24.03.16 

 

 

Штатний розпис  

Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу  на 2016 рік 

 

№ 
з/п 

Назва посади Кількість одиниць Посадовий 
оклад, грн. 

1 Сільський голова 1 3127,50 

2 Заступник сільського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів 

1 2691,25 

3 Заступник  голови з правових 
питань  

1 2792,50 

    4 Заступник голови з економічних 
питань – головний бухгалтер 

                    1          2792,50 

5 Секретар 1 2458,75 

6 Керуючий справами 1 2458,75 

7 Спеціаліст І категорії – з 

земельних питань 

1 1722,50 

8 Спеціаліст І категорії –  

бухгалтер 

1 1722,50 



9 Спеціаліст І категорії –  з 
розвитку торгівлі та побутового 
обслуговування 

1 1722,50 

10 Інспектор з благоустрою 1 1722,50 

       

11 

Діловиробник 1 1722,50 

12 Начальник ВОС 1 1722,50 

13 Прибиральниця 1 1378,00 

14 Водій 1 1378,00 

15 Провідний спеціаліст-економіст 1 1722,50 

16 Спеціаліст 1 категорії-юрист 1 1722,50 

 

 

 

Секретар                                                                                          Л.Л. Бондаренко 
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

РІШЕННЯ  

 

             Сьомої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання  

с.Крижанівка 

       «24» березня  2016 року                                                         №204-УІІ     



 

Про внесення змін до штатного розпису Крижанівського центру соціальних 
служб  для  сім’ї, дітей та молоді  Комінтернівського району Одеської області  

на  2016  рік 

 

 Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006року №268 «Про 
упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та 
доповненнями, Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року 
№482, Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013, Листом 

Міністерства соціальної політики №19113/0/14-15/13 від 16.12.2015 р. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року №77,  Крижанівська 
сільська рада. 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити штатний розпис Крижанівського  центру соціальних служб  для  
сім’ї, дітей та молоді Комінтернівського району Одеської області  на  2016  рік зі 
змінами. (Додаток 1)  

 2. Збільшити з 01.01.2016 року посадовий оклад директора соціальних служб  
для  сім’ї, дітей та молоді Комінтернівського району Одеської області  на 25%. 

 3. Заступнику голови з економічних питань - головному бухгалтеру 
Крижанівської сільської ради Галянт В.В. забезпечити перерахунок заробітної 
плати з 01.01.2016 року  відповідно до штатного розпису  та в межах 
затвердженого на 2016 рік  фонду оплати праці. 

         2. Дане рішення вступає в силу з 25.03.2016р. 

         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.) 

 



В.о.сільського голови                                                                        Л.Л.Бондаренко 

 

Додаток 1 

До рішення сесії  
Крижанівської сільської ради 

№204-УІІ від. «24 березня 2016 

 

 

Штатний розпис Крижанівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Комінтернівського району Одеської області  на 2016 рік. 

 

№ 
з/п 

Назва посади Кількість одиниць Посадовий 
оклад, грн. 

 

1 

 

Директор 

 

1 

 

1722,50 

 

 

 

Секретар                                                                                          Л.Л. Бондаренко 
 

                                                                           
 

У К Р А Ї Н А                     
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  

 

Сьомої  сесії Крижанівської сільської ради  

VIІ скликання 

 

«24»березня  2016 року                                                                            №205-VIІ 

 

Про внесення змін до  штатного розпис  Відділу з питань надзвичайних 
ситуацій та охорони громадського порядку Крижанівської сільської ради  



  на 2016 рік 

     Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та 
Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» 
затвердженою  Наказом Державного казначейства України Міністерства 
фінансів України від 25 листопада 2008 р. за №79/16095 . Постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.05.2009 року №482, Постановою Кабінету Міністрів 
України від 09.12.2015 №1013, Листом Міністерства соціальної політики 
№19113/0/14-15/13,   Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 
року №77  Крижанівська сільська рада. 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити  штатний розпис Відділу з питань надзвичайних ситуацій 
та охорони громадського порядку Крижанівської сільської ради  на 2016 рік зі 
змінами (Додаток1). 

2.  Збільшити з 01.01.2016 року посадовий оклад начальнику  Відділу з 
питань надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку 
Крижанівської сільської ради  на 25%. 

3.    Заступнику голови з економічних питань - головному бухгалтеру 
Крижанівської сільської ради Галянт В.В. забезпечити перерахунок 
заробітної плати з 01.01.2016 року  відповідно до штатного розпису  та 
в межах затвердженого на 2016 рік  фонду оплати праці.  

4. Дане рішення вступає в силу з 25.03.2016 року і діє до прийняття 
нового рішення 

         5. 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.) . 

 

В.о.сільськогоголови                                                                            Л.Л.Бондаренко                   

 

Додаток 1 
до рішення сесії  

Крижанівської сільської ради 

№205 -VIІ від «_24_»березня 2016 року 

 

 

Штатний розпис  



Відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку 

Крижанівської сільської ради на 2016 рік. 

 

 

№ 
з/п 

Назва посади Кількість одиниць Посадовий 
оклад, грн. 

1 Начальник відділу 1 1722,50 

 

 

Секретар                                                                                          Л.Л. Бондаренко 

 

 


