
 
 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 206-VІI 

 

Про внесення змін до Регламенту Крижанівської сільської ради VII 

скликання 

 

Керуючись ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської 
області 

  

                                           В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Внести зміни до ст. 23, 24 Регламенту Крижанівської сільської ради 
VII скликання та викласти їх в новій редакції: 

«Стаття 23. Рішення ради приймаються відкритим поіменним 
голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, 
пунктами 1, 29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення приймаються таємним 
голосуванням. Результати поіменного голосування розміщуються на 
офіційному веб-сайті ради в день голосування і зберігаються протягом 
необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною 
частиною протоколу сесії ради.  

«Стаття 24. Голосування здійснюється депутатами особисто в залі 
засідань через електронну систему голосування, або в бюлетені для 
поіменного голосування. Форма бюлетеня для поіменного голосування 
затверджується сільською радою». 

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

Сільський голова                                                                         Н.Г.Крупиця 



 

 
 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 207-VІI 

 

Про затвердження форми бюлетеня поіменного голосування депутатів 
/сільського голови Крижанівської сільської ради Комінтернівського 

району Одеської області 
 

Керуючись ст. 26, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської 
області   

 

                                          В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Затвердити форму бюлетеня поіменного голосування депутатів 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області 
(додаток №1). 

2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну 
комісію Крижанівської сільської ради 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 VІІІ сесії  
                                                                                                                                  Крижанівської сільської ради  

                                                                                                                                VII скликання №207-УІІ від                                   
                                                                                                                                      26.04.2016 року  

 

Форма бюлетеня поіменного голосування депутатів/сільського голови 

 Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області 
 

 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Бюлетень  

поіменного голосування депутатів/сільського голови Крижанівської сільської ради  

Комінтернівського району Одеської області 

Номер сесії сільської ради  Дата сесії сільської ради 

Проект рішення: назва питання порядку денного 

ПІБ депутатів 
сільської ради/ 

сільського голови 

Голосування за прийняття 
проекту рішення за основу 

Голосування за прийняття проекту 
рішення в цілому 

Підпис 

За Проти Утримав
ся 

Не 
голосував 

За Проти Утримав
ся 

Не голосував  

          

          

          

          

 

Підсумки 
голосування 

        Підпис 
секретаря ради 

 

Секретар ради                                                       Підпис                                       ПІБ  

 

Примітка – голосування відбувається шляхом ставлення знаку + один раз по кожному виду голосування напроти свого прізвища під тим 
голосуванням, яке підтримує депутат/сільський голова та засвідчується особистим підписом.  

В разі відсутності депутата/сільського голови напроти прізвища ставиться напис «відсутня(ій)». 

 

 



 

 
 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 208-VІI 

 

«Про затвердження звіту про виконання бюджету Крижанівської 
сільської ради Комінтернівського району за І квартал 2016 року». 

 

Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, 
заслухавши  звіт  за І квартал 2016 року, Крижанівська сільська рада 
Комінтернівського району Одеської області   
 

В И Р І Ш И Л А : 
  

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Крижанівської сільської 
ради Комінтернівського району Одеської області за І квартал 2016 року. 

2. Звіт «Про виконання бюджету Крижанівської сільської ради 

Комінтернівського району за І квартал 2016 року» є невід’ємною частиною 
цього рішення. 

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

 

Сільський голова                                                                         Н.Г.Крупиця 

 
 

УКРАЇНА 

 



КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 209-VІI 

 

Про внесення змін до Програми підтримки дітей та молоді в                            
с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради 

Комінтернівського району Одеської області на 2016-2017 роки 

 

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської 
області   

   

                                        В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Внести зміни до Програми підтримки дітей та молоді в с. 
Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради Комінтернівського 
району Одеської області на 2016-2017 роки та викласти її в новій редакції 
(додаток№1). 

2. Затвердити Кошторис витрат підтримки дітей та молоді в с. 
Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради Комінтернівського 
району Одеської області на 2016-2017 роки (додаток №2). 

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

 

Сільський голова                                                                         Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 
 

                                                                                                   Додаток № 1 

                                                                                  до рішення VІІІ сесії 
Крижанівської   

                                                                       сільської ради  VII скликання   
                                                                       №209-УІІ від  26.04.2016 року 



 

«Про внесення змін до Програми підтримки дітей та молоді в с. 
Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради Комінтернівського 

району Одеської області на 2016-2017 роки» 

 

Програма 

підтримки дітей та молоді в с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської 
сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016-

2017 роки  

Мета Програми 

Створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та 
організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації 
дітей та молоді в селі Крижанівка та селі Ліски Крижанівської сільської 
ради Комінтернівського району Одеської області. 

Основними завданнями Програми є: 
сприяння ініціативі та активності дітей та молоді в усіх сферах 

життєдіяльності суспільства; 
підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій у реалізації 

програм, спрямованих на вирішення проблем молоді; 
профілактика негативних явищ та формування здорового способу 

життя у дитячому та молодіжному середовищі; 
створення системи стимулювання інтелектуально і творчо 

обдарованих дітей та молоді, педагогічних працівників, які їх навчають.  
Виконавці Програми 

Виконання даної програми покладається виконавчі органи та 
виконавчий комітет Крижанівської сільської ради.  

Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 
бюджету, а також інших джерел – коштів інвесторів. 

Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до 
кошторису витрат, який є додатком до цієї Програми. 

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми 

Підтримка молодіжних та дитячих організацій. 
Започаткування та забезпечення проведення конкурсу проектів 

програм, розроблених молодіжними та дитячими громадськими 
організаціями стосовно дітей, молоді та сім’ї. 

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

Сприяння професійній підготовці дітей та молоді. 
Підтримка обдарованої молоді, сприяння творчому та 

інтелектуальному розвитку дітей та молоді. 
Виплата молодіжних премій кращим представникам молоді села 

Крижанівка та села Ліски. 



Виплата стипендії голови Крижанівської сільської ради кращим учням 
Крижанівської ЗОШ. 

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

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

Фінансування заходів з проведення для дітей та молоді Новорічних та 
Різдвяних свят. 

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

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

Фінансування оздоровлення дітей та молоді села Крижанівка та села 
Ліски, а також дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до 
п.19 частини першої ст. 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту, дітей, один із батьків яких загинув(пропав безвісти) у 
районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних 
конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 
одержаних в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій 
чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в 
період участі в антитерористичній операції. Діти, один із  батьків яких 
загинув під час масових акцій громадського протесту, діти, зареєстровані 
як внутрішньо переміщені особи. 

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

Оплата подарунків для дітей на Новорічні та Різдвяні свята 

Очікувані результати Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 
надавати організаційну, фінансову, матеріальну та іншу допомогу 

дітям та молоді; 
здійснювати фінансування  тематичних виставок, культурно-

мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, екскурсій, акцій тощо, 
які спрямовані на попередження негативних явищ серед молоді; 

здійснювати фінансування оздоровлення дітей та молоді с. 
Крижанівка та с. Ліски 

 

залучати молодь до соціально-економічного, політичного та 
культурного життя; 

стимулювати молодіжні та дитячі громадські організації до активної 
участі у вирішенні соціальних проблем дітей, молоді та сім’ї; 

ефективно реалізовувати творчий потенціал дітей та молоді; 
формувати морально-правову культуру дітей та молоді, здійснювати 

профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі; 



здійснювати духовний і фізичний розвиток дітей та молоді, 
виховувати почуття громадянської самосвідомості та патріотизму; 

розвивати та поглиблювати міжрайонні, міжобласні та міжрегіональні 
дитячі та молодіжні контакти. 

 

 Секретар          Л.Бондаренко 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 

до рішення VІІІ сесії Крижанівської 
сільської ради VII скликання 

№209-УІІ від  26.04.2016 року 

 



«Про внесення змін до Програми підтримки дітей та молоді в с. 
Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради Комінтернівського 

району Одеської області на 2016-2017 роки» 

Кошторис витрат 

Програми підтримки дітей та молоді в с. Крижанівка та с. Ліски 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської 

області на 2016 рік 

 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума 
витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

Всього 

Виплата стипендії голови Крижанівської 
сільської ради кращим учням Крижанівської 
ЗОШ. 

2016 25 000.00 

грн. 
210 000.00 

грн 

Організація тематичних виставок, 
культурно-мистецьких, інформаційно-

просвітницьких заходів, акцій тощо, які 
спрямовані на попередження негативних 
явищ серед молоді. 

2016 25 000.00 

грн. 

Фінансування оздоровлення дітей та молоді 
села Крижанівка та села Ліски, а також дітей 
осіб, визнаних учасниками бойових дій 
відповідно до п.19 частини першої ст. 6 ЗУ 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту, дітей, один із батьків 
яких загинув(пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичних операцій, 
бойових дій чи збройних конфліктів або 
помер внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних в районі проведення 
антитерористичних операцій, бойових дій чи 
збройних конфліктів, а також внаслідок 
захворювання, одержаного в період участі в 
антитерористичній операції. Діти, один із  
батьків яких загинув під час масових акцій 
громадського протесту, діти, зареєстровані 

2016 130 000.00 

грн. 



як внутрішньо переміщені особи. 

Оплата подарунків для дітей на Новорічні та 
Різдвяні свята 

2016 30 000.00 

грн. 

 

 Секретар         Л.Бондаренко 

 

 

 
 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 210-VІI 

 

Про внесення змін до Кошторису витрат Програми будівництва мереж 
водовідведення на території Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік та 

затвердження його в новій редакції 
 

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської 
області   

                                             

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до Кошторису витрат Програми будівництва мереж 
водовідведення на території Крижанівської сільської ради 



Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік та затвердити  його 
в новій редакції (додаток №1). 

2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну 
комісію Крижанівської сільської ради з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.). 
 

 

Сільський голова                                                                         Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  Додаток № 1 

                                                                          до рішення VІІІ сесії Крижанівської  
                                                             сільської ради VII скликання  

                                                                     № 210-УІІ від  26.04.2016 року 

 

Кошторис витрат 

Програми будівництва мереж водовідведення  на території 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської 

області на 2016 рік 

 

 

Назва заходу виконання 
Програми 

Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

Всього 
витрат 
Програми 

- розробка (виготовлення, 
оновлення)  проектно-

кошторисної документації; 

 

2016 599727,49 

грн. 
2199727,49 

грн. 

- оплата експертизи проектно-

кошторисної документації; 

 

2016 100 000.00 

грн. 

-  будівництво мереж 
водовідведення в с. Крижанівка 

2016 1 500 000. 00 



по вул.. Сонячна та провулок 
Шкільний. 

грн. 

 

 Секретар Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 
 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 211-VІI 

 

Про внесення змін до Програми захисту узбережжя території 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської 

області  на 2016-2017 роки 

 

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської 
області   

   

                                             В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до Програми захисту узбережжя території 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області 
на 2016-2017 роки (додаток №1). 

2. Затвердити Кошторис витрат Програми  захисту узбережжя 
території Крижанівської сільської ради  



Комінтернівського району Одеської області на 2016-2017 роки 
(додаток №2). 

 3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну 
комісію Крижанівської сільської ради з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.). 
 

 

Сільський голова                                                                         Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 
                                                                                                      Додаток № 1 

                                                                                                  до рішення VІІІ сесії 
Крижанівської  

                                                                                     сільської ради VII скликання   
                                                                                           №211-УІІ від  26.04.2016 року 

 

«Про внесення змін до Програми захисту узбережжя території 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016-2017 

роки» 

Програма 

захисту узбережжя території Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського району  

Одеської області на 2016-2017 роки. 
 

Мета Програми: 
Головною метою Програми є: 
- виконання робіт по проекту «Берегоукріплювальні роботи вздовж 
узбережжя Чорного моря в районі вулиці Приморська в с. Крижанівка 
Комінтернівського району Одеської області»; 
-  Будівництво комплексу протизсувних споруд для покращення 
гідрологічної ситуації в 2-ій Крижанівській балці в с. Крижанівка. 

Основними завданнями Програми є: 
Збереження природного ландшафту земель вздовж узбережжя Чорного 
моря, захист, схилів балки та берегів від зсувів та обвалів, покращення 
родючості та озеленення земель прибережних схилів, створення умов для 
збереження та збільшення території пляжів, безпечного життя громадян. 

Виконавці Програми: 
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи 
Крижанівської сільської ради. 

Фінансування Програми: 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 
бюджету, а також інших джерел – коштів інвесторів. Фінансування з 



місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат, який є 
додатком до цієї Програми. 

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми: 
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:  
- виконання топографо-геодезичних робіт;  
- виконання геолого-вишукувальних робіт; 
- розробка  проектної документації протизсувних, берегоукріплювальних, 
гідротехнічних та берегозахисних робіт; 
-  будівництво протизсувних, берегоукріплювальних, гідротехнічних та 
берегозахисних споруд; 
- виконання інших необхідних робіт для здійснення берегоукріплювальних 
та протизсувних заходів. 

Очікувані результати Програми: 

Виконання Програми забезпечить захист та розвиток узбережжя території 
Крижанівської сільської ради. 
 

                 Секретар                                                             Л.Л.Бондаренко 

 
                                                                                       Додаток № 2 

                                                                                         до рішення VІІІ сесії Крижанівської   
                                                                                           сільської ради VII скликання  

                                                                                             №211-УІІ від  26.04.2016 року 

«Про внесення змін до Програми захисту узбережжя території 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016-2017 

роки»  
 

Кошторис витрат 

Програми захисту узбережжя території Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського району  

Одеської області на 2016 рік 

 

Назва заходу виконання 
Програми 

Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума 
витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

Всього 

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

2016 17957300,00 

грн. 
18687300,00 

грн. 



 

Будівництво комплексу 
протизсувних споруд для 
покращення гідрологічної 
ситуації в 2-ій Крижанівській 
балці в с. Крижанівка: 

- розробка проектно-

кошторисної документації; 
- вишукувальні роботи: 

топографо-геодезичні 
роботи, гідрологічні 
вишукування та 
розрахунки, інженерно-

геологічні вишукувальні 
роботи, проектні, ОВНС, 
погодження підземних 
інженерних мереж з 
експлуатуючими 
організаціями тощо. 
 

2016 700000,00. 

00 грн. 

Будівництво комплексу 
протизсувних споруд для 
покращення гідрологічної 
ситуації в 2-ій Крижанівській 

балці в с. Крижанівка: 

- проведення експертизи 
проектно-кошторисної 
документації. 

2016 30 000.00 

грн. 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 212-VІI 

 

Про затвердження Програми реконструкції будівлі Крижанівської 
сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік 

 

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської 
області   

                                              

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Програму реконструкції будівлі Крижанівської сільської 
ради Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік (додаток №1). 

2. Затвердити Кошторис витрат Програми реконструкції будівлі 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області 
на 2016 рік (додаток №2). 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну 
комісію Крижанівської сільської ради з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.). 
 

 

Сільський голова                                                                         Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                                                   Додаток № 1 

                                                                                         до рішення VІІІ сесії Крижанівської 
                                                                             сільської ради VII скликання  
                                                                          № 212-УІІ від  26.04.2016 року 

«Про затвердження Програми реконструкції будівлі Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського району 

Одеської області на 2016 рік» 

Програма 

реконструкції будівлі Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік 

Мета Програми: 
Головною метою Програми є реконструкція будівлі Крижанівської 

сільської ради Комінтернівського району Одеської області, за адресою с. 
Крижанівка, вул.. Ветеранів,5 - для вирішення питань розміщення 
додаткових служб, підрозділів тощо: центру адміністративних послуг, 
реєстраційної служби, паспортного столу тощо. 

Основними завданнями Програми є: 
Проведення вишукувальних, проектно-кошторисних та будівельних 

робіт. 
Виконавці Програми: 
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи 

Крижанівської сільської ради. 
Фінансування Програми: 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також інших джерел – коштів інвесторів. Фінансування з 
місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат, який є 
додатком до цієї Програми. 

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми: 
Основними організаційними напрямками та заходами виконання 

Програми є:  
- розробка проектно-кошторисної документації; 
- оплата експертизи проектно-кошторисної документації; 
-  роботи з будівництва (реконструкції) будівлі сільської ради. 
 Очікувані результати Програми: 
Виконання Програми забезпечить створення умов для збільшення 

обсягу надання адміністративних послуг жителям територіальної громади 
Крижанівської сільської ради. 

 

 

 

 Секретар Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                    Додаток № 2 

                                                                                         до рішення VІІІ сесії Крижанівської  
                                                                              сільської ради VII скликання  

                                                                               №212-УІІ від  26.04.2015 року 

 

 

 

Кошторис витрат 

Програми реконструкції будівлі Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

- розробка проектно-кошторисної 
документації 
 

2016 300 000 грн. 

- оплата експертизи проектно-

кошторисної документації 
2016 20 000 грн. 

-  роботи з будівництва (реконструкції) 
будівлі сільської ради 

2016 0 грн. 

 
 

 

 

 Секретар Л.Бондаренко 

 

 
 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 



 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 213-VІI 

 

Про внесення змін до Програми інформаційного та матеріально-

технічного забезпечення виконавчих органів Крижанівської сільської 
ради на 2016-2017 роки 

 

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

 

                                              В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Затвердити Програму інформаційного та матеріально-технічного 
забезпечення виконавчих органів Крижанівської сільської ради на 2016-

2017 роки  (додаток №1).  
2. Затвердити Кошторис витрат Програми інформаційного та 

матеріально-технічного забезпечення виконавчих органів Крижанівської 
сільської ради на 2016-2017 роки (додаток №2).  

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони 
дитинства, культури, молоді та спорту (Клюкас О.П.). 
 

 

Сільський голова                                                                         Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 
Додаток № 1 

                                                                               до рішення VІІІ сесії  
                                                                                    Крижанівської сільської ради  

                                                                                   VII скликання 

                                                                                    № 213-УІІ від  26.04.2016 року 

Програма 

інформаційного та матеріально-технічного забезпечення виконавчих 
органів Крижанівської сільської ради на 2016-2017 роки 

 

Мета Програми 



Створення умов для забезпечення ефективної праці працівників 
виконавчого органу Крижанівської сільської ради в умовах сучасного 
розвитку інформаційних технологій. 

Основними завданнями Програми є: 
закупівля сучасної комп’ютерної техніки,  інформаційних та комп’ютерних 
програм 

закупівля спеціалізованого обладнання та інвентарю 

фінансування інформаційних послуг для отримання інформації (довідок 
тощо) та консультацій з питань діяльності виконавчих органів ради 

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 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: 
закупівля сучасної комп’ютерної техніки,  інформаційних та комп’ютерних 
програм 

закупівля спеціалізованого обладнання та інвентарю, фінансування 
інформаційних послуг для отримання інформації (довідок тощо) та 
консультацій з питань діяльності виконавчих органів ради 

 

Очікувані результати Програми 

Виконання Програми надасть: 
створить умови для ефективної праці працівників виконавчих органів ради. 
 

  

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

                                                                      Додаток № 2 

                                                              до рішення VІІІ сесії Крижанівської 
                                                 сільської ради VII скликання  

                                                     № 213-УІІ від  26.04.2016 року 

 

 

Кошторис витрат 

Програми інформаційного та матеріально-технічного забезпечення 
виконавчих органів Крижанівської сільської ради на 2016-2017 роки  

 



 

№ Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 

Сума в гривнях  

1 закупівля сучасної комп’ютерної 
техніки,  інформаційних та 
комп’ютерних програм 

закупівля спеціалізованого 
обладнання та інвентарю 

2016 200 000 грн. 

2 фінансування інформаційних послуг 
для отримання інформації (довідок 
БТІ, тощо) та консультацій з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

2016 99 500 грн. 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 
 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 214-VІI 

 

Про перерахування коштів від сплати внесків пайової участі та інших. 

 

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 Комінтернівського району Одеської області   

 

                                               ВИРІШИЛА: 
 



1. Надати дозвіл на перерахування вільного залишку коштів, що 
надійшли на рахунок Крижанівської сільської ради № 35322301029506  за 
КТКВ 100203/03 «Благоустрій населених пунктів» на протязі 2013-2014 р. 
р. від пайової участі в створенні інфраструктури населених пунктів в сумі 
2630905,61 гривень (Два мільйони шістсот тридцять тисяч дев’ятсот п’ять 
гривень 06 копійка ) в доход бюджету Крижанівської сільської ради на 
основний Котловий рахунок № 3142900700283 для подальшого розподілу 
та використання. 

2. Заступнику голови з економічних питань-головному бухгалтеру 
Крижанівської сільської ради Галянт В.В здійснити заходи для 
забезпечення оперативного виконання даного рішення. 

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

 

Сільський голова                                                                         Н.Г.Крупиця 

 
 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 215-VІI 

 

Про здійснення виконавчими органами Крижанівської сільської ради 

повноважень органу реєстрації у сфері реєстрації  фізичних осіб, 
формування та ведення реєстру територіальної громади. 

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних 
послуг», ст. 37-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні», з метою забезпечення формування ведення Реєстру 
територіальної громади, можливості отримання населенням 



адміністративних послуг з реєстрації місця проживання, керуючись ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Крижанівська 
сільська рада Комінтернівського району Одеської області   

   

                                         В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Виконавчим органам Крижанівської сільської ради здійснювати 
повноваження органу реєстрації у сфері реєстрації  фізичних осіб: 

формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до 
закону; 

реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб 
у межах відповідної адміністративно - територіальної громади; 

передачу інформації та/або внесення у встановленому законом 
порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця 
проживання/ перебування до Єдиного державного демографічного реєстру. 

2. Заступнику сільського голови з економічних питань-головному 
бухгалтеру Галянт В.В. вжити заходів для організаційного та матеріально-

технічного забезпечення виконання виконавчими органами Крижанівської 
сільської ради повноважень у сфері реєстрації  фізичних осіб. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони 
дитинства, культури, молоді та спорту(Клюкас О.П.)  
 

 

Сільський голова                                                                         Н.Г.Крупиця 

 
 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 216-VІI 

 

Про внесення змін до штатного розпису посадових осіб, службовців, 
працівників Крижанівської сільської ради ті її виконавчого органу 



  на 2016 рік. 
 

Керуючись ст.26, ст.37-1 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», зі змінами, внесеними ЗУ №888-УІІ від 
10.12.2015  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 
оптимізації надання адміністративних послуг»,   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, 
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області 

   

                                         В И Р І Ш И Л А:  
1. Внести на 2016 рік зміни до штатного розпису Крижанівської 

сільської ради та її виконавчого органу (додаток 1). 
2. Заступнику голови з економічних питань - головному бухгалтеру 

Крижанівської сільської ради забезпечити нарахування та виплату 
заробітної плати  відповідно до затверджених змін штатного розпису  на 
2016 рік. 

3. Дане рішення вступає в силу з 01.05.2016р. 
4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  

комісію  з питань  планування  бюджету, фінансів та соціально-

економічного розвитку сільської ради (Клюкас О.П.). 
 

 

Сільський голова                                                                         Н.Г.Крупиця 

Додаток 1  

до рішення восьмої сесії  
Крижанівської сільської ради 

№ 216-VІІ від 26.04.2016 року 

 

 

 

Штатний розпис  
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2016 рік 

 

 

№ 
з/п 

Назва посади 
Кількість 
одиниць 

Посадовий 
оклад, грн. 

1 
Провідний спеціаліст-

реєстратор 
1 1723,00 

2 
Спеціаліст 1 категорії - 

реєстратор 
1 1723,00 

 

 



 

Секретар сільської ради                                                           Л.Л.Бондаренко 

 

 
 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 217-VІI 

 

Про внесення змін до структури чисельності посадових осіб, 
службовців, працівників Крижанівської сільської ради ті її 

виконавчого органу на 2016 рік 

   

     Керуючись ст.26, ст.37-1 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», зі змінами, внесеними ЗУ № 888-УІІ від 
10.12.2015  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 
оптимізації надання адміністративних послуг»,   Постановою Кабінету 
міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування структури та 
умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів» із змінами та доповненнями, 
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області   
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до  структури чисельності посадових осіб, 
службовців, працівників Крижанівської сільської ради ті її виконавчого 
органу в кількості 2 штатні одиниці на 2016 рік (Додаток 1). 
         2. Заступнику голови з економічних питань - головному бухгалтеру 
Крижанівської  сільської  ради дотримуватись при внесенні змін до 
штатного розпису затверджених змін до структури чисельності на 2016 рік. 
         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку сільської ради (Клюкас О.П.). 



 

Сільський голова                                                                Н.Г.Крупиця 

 

Додаток 1 

до рішення сесії  
Крижанівської сільської ради 

№ 217-VІІ від 26.04.2016 

 

 

Зміни до структури чисельності посадових осіб, службовців, 
працівників Крижанівської сільської ради ті її виконавчого органу 

  на 2016 рік. 
 

№ 
з/п 

Назва посади Кількість одиниць 

1 Провідний спеціаліст - реєстратор 1 

2 Спеціаліст 1 категорії - реєстратор 1 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                           Л.Л.Бондаренко 

 

 
 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 218-VІI 

 

«Про внесення змін до рішень сесії Крижанівської сільської ради 
№154-VІІ від 14.01.2016 р., №155-VІІ від 14.01.2016 року.» 

 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 64 Закону України  «Про 
місцеве самоврядування в Україні», зі змінами, внесеними ЗУ № 888-УІІ 



від 10.12.2015  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 
оптимізації надання адміністративних послуг», пункту 3 статті 23, пункту 
8 статті 51 та пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України,   
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області 
                                               

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до рішення п’ятої сесії Крижанівської сільської 
ради № 154-VІІ від 14 січня 2016 року «Про внесення змін і доповнень до 
рішення четвертої сесії Крижанівської сільської ради № 119 від 23.12.2015 
року «Упорядкування умов оплати праці посадових осіб, службовців, 
працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2016 
рік», а саме: 

п.1 доповнити - провідний спеціаліст-реєстратор, спеціаліст                     
1 категорії-реєстратор.  

2. Внести зміни  до рішення п’ятої сесії Крижанівської сільської 
ради № 155-VІІ від 14.01.2016 року «Про внесення змін і доповнень в 
рішення Четвертої сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання №122- 

VІІ від 23.12.2015 року «Про затвердження Положення про преміювання 
посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її 
виконавчого органу», а саме: 

п.п.2.2 п.2 Додатку 1 «Положення про преміювання посадових осіб, 
службовців, працівників  Крижанівської сільської ради та її виконавчого 
органу» доповнити - провідний спеціаліст-реєстратор від 100 до 200%, 
спеціаліст 1 категорії-реєстратор від 100 до 200%; 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку сільської ради (Клюкас О.П.). 
 

 

Сільський голова                                                                         Н.Г.Крупиця 

 

 

 
 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 



VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 219-VІI 

 

Про затвердження граничних сум витрат на придбання автомобілів, 
меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, 

комп’ютерів Крижанівською сільською радою. 
 

Відповідно до Закону України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Бюджетного кодексу України,  п.2 Постанови Кабінету Міністрів 
України №102 від 04 лютого 2016 року Крижанівська сільська рада 
Комінтернівського району Одеської області 

 

                                               ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, 
іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів 
Крижанівською сільською радою (Додаток 1). 

2. Заступнику голови з економічних питань-головному бухгалтеру 
Крижанівської сільської ради Галянт В.В. у подальшій роботі керуватись 
прийнятим рішенням. 

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

 

Сільський голова                                                                         Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 
Додаток 1 

       до рішення  восьмої сесії 
Крижанівської сільської ради 

УІІ скликання 

 №219-УІІ від «26_»квітня 2016 р. 
 

 
ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ 

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

рахунок місцевого 



бюджету 

 

Сума, гривень  
за одиницю 

 

Легкові автомобілі для органів виконавчої влади бюджетних установ і організацій 

що утримуються за рахунок місцевого бюджету                                                                               
300000 

 

Мобільний телефон: 
Придбання                                                                                                                                                  

3500 

Утримання (на місяць)                                                                                                                              
1500 

Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша"),  
Ноутбук                                                                                                                                                     

13000 

Комплект меблів для: 
службового кабінету                                                                                                                                
11000 

Службового кабінету голови                                                                                                         15000  

                                                           

Меблі для обладнання робочих місць працівників: 
 

Стіл письмовий                                                                                                                     2000 

Крісло офісне для персоналу                                                                                                         2500                               

Крісло керівника                                                                                                                             5000  

Тумба, приставка для столу                                                                                                           1500  

Стілець                                                                                                                                  1000 

Шафа офісна                                                                                                                                  3000 

Шафа для одягу                                                                                                                              3000 

Шафа для паперів                                                                                                                          3000 

 

Інше 

 

Сейф металевий                                                                                                                              10000 

Телерадіоапаратура                                                                                                                        30000 

Музичні інструменти                                                                                                                     20000 

Система для голосування                                                                                                             600000 

Обладнання для виготовлення документів                                                                                500000 

 

 

                    Секретар                                                                                                     Л.Л.Бондаренко 

 
 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 



VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 220-VІI 

 

«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 Комінтернівського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до рішення сесії Крижанівської сільської ради  № 152-

VIІ від 14 січня 2016 року  «Про внесення змін і доповнень до рішення                
№116-VІІ від 23 грудня 2015 року «Про затвердження бюджету 
Крижанівської сільської ради на 2016 рік», рішення №202-VІІ від 
24.03.2016 р., за рахунок вільного залишку коштів на початок бюджетного 
року по загальному  фонду бюджету та перерозподілу коштів спеціального 
фонду бюджету.  

2. Передати вільний залишок  коштів  з загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку спеціального фонду бюджету в сумі 860500,00 гривень. 

3. Здійснити перерозподіл раніше затверджених видатків спеціального 
фонду бюджету з КТКВ 100207 ( Берегоукріплювальні роботи) на  КТКВ 
150101(Капітальні вкладення)  в сумі 1120000,00 гривень. 

4. Внести зміни до обсягу видатків бюджету розвитку спеціального 
фонду  на 2016 рік у  сумі – 860500,00 грн. 

5. Внести зміни до обсягу видатків загального фонду  на 2016 рік у  
сумі – 20000,00 грн. 

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

7. Рішення набирає чинності з «27» квітня  2016 року. 
8. 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.). 
 

 

Сільський голова                                                                         Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснювальна записка до рішення 

 

Восьмої  сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«_26_» квітня 2016 року                                                                          №220-VIІ 
 

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

1. В зв’язку з внесенням  змін до Кошторису витрат Програми будівництва 
мереж водовідведення  на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського 
району  Одеської області на 2016 рік та затвердження його в новій редакції   внести 
зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету Крижанівської сільської 
ради, а саме збільшити видатки по КТКВ 150101 (Капітальні видатки)  КЕКВ 3122 



(капітальне будівництво)  - будівництво мереж водовідведення в с. Крижанівка по вул. 
Сонячна та провулок Шкільний на суму 1500000,00 гривень шляхом перерозподілу( 
зменшення) раніше затверджених видатків по спеціального фонду бюджету 
Крижанівської сільської ради  по КТКВ 100207(Берегоукріплювальні роботи) КЕКВ 
3122 в сумі 1120000,00 гривень та передачі вільного залишку коштів загального Фонду 
бюджету на початок року до бюджету розвитку  Спеціального фонду бюджету  в сумі 
380000,00 гривень . 

2. Керуючись ст.26, ст.37-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», зі змінами, внесеними ЗУ №888-УІІ від 10.12.2015  «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,   та в зв’язку з 
введенням до штату Крижанівської сільської ради двох штатних одиниць ( спеціаліст 1 

категорії-реєстратор, провідний спеціаліст-реєстратор), для забезпечення виконання 
покладених обов’язків та функцій  дозволити придбання комп’ютерної техніки, 
спеціального обладнання для зберігання реєстраційної картотеки, меблів, для чого 
збільшити видаткову частину  бюджету розвитку  Спеціального фонду бюджету 
Крижанівської сільської ради по КТКВ 10116/07 КЕКВ 3110  в сумі 100500,00 гривень 
за рахунок  передачі вільного залишку коштів загального Фонду бюджету на початок 
року до бюджету розвитку  Спеціального фонду бюджету  

3. В зв’язку з затвердженням  Програми реконструкції будівлі 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік 
внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету Крижанівської 
сільської ради, а саме збільшити видатки по КТКВ 10116( Апарат управління)  КЕКВ 
3142 (реконструкція інших об’єктів) за рахунок  передачі вільного залишку коштів 
загального Фонду бюджету на початок року до бюджету розвитку  Спеціального фонду 
бюджету  в сумі 320000,00 гривень 

4. В зв’язку з затвердженням Програми матеріально технічного 
забезпечення Крижанівського СБК  на 2016 рік внести зміни до видаткової частини 
спеціального фонду бюджету Крижанівської  сільської ради, а саме збільшити видатки 
по КТКВ 100502 (інші культурно-освітні заклади та заходи) КЕКВ 3110 (придбання 
комп’ютерної техніки,  апаратури та ін.) за рахунок  передачі вільного залишку коштів 
загального Фонду бюджету на початок року до бюджету розвитку  Спеціального фонду 
бюджету  в сумі 60000,00 гривень. 

5.    В зв’язку з затвердженням Програми підтримки Крижанівського НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ»  на 2016 рік внести зміни до видаткової частини  загального 
фонду бюджету Крижанівської  сільської ради, а саме збільшити видатки по КТКВ 
100502 (інші культурно-освітні заклади та заходи) КЕКВ 2730 (інші виплати 
населенню) за рахунок   вільного залишку коштів загального Фонду бюджету на 
початок року   в сумі 20000,00 гривень. 

6. 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 

10116 3142 320000,00 розробка проектно-

кошторисної документації, 
експертиза проектно-

кошторисної документації 

За рахунок вільного 
залишку коштів 
загального фонду, що 
передається до 
бюджету розвитку 
Спеціального фонду 
бюджету 

10116 3110 100500,00 Придбання комп’ютерної 
техніки та обладнання 

За рахунок вільного 
залишку коштів 



загального фонду, що 
передається до 
бюджету розвитку 
Спеціального фонду 
бюджету 

100207 3122 -1120000,00 Зменшення видатків на 
будівництво 
берегоукріплювальних 
споруд 

Перерозподіл коштів 
бюджету розвитку 
Спеціального фонду 
бюджету 

150101 3122 1120000,00 Фінанасування будівництва 
мереж водовідведення на 
території Крижанівської 
сільської ради 

За рахунок 
перерозподілу коштів 
бюджету розвитку 
Спеціального фонду 
бюджету 

150101 3122 380000,00 Фінанасування будівництва 
мереж водовідведення на 
території Крижанівської 
сільської ради 

За рахунок вільного 
залишку коштів 
загального фонду, що 
передається до 
бюджету розвитку 
спеціального фонду 
бюджету 

100502 3110 60000,00 Придбання комп’ютерної 
техніки,  апаратури та ін. 

За рахунок вільного 
залишку коштів 
загального фонду, що 
передається до 
бюджету розвитку 
спеціального фонду 
бюджету 

100502 2730 20000,00 Відзначення працівників 
сфери освіти за особистий 
вклад  

За рахунок вільного 
залишку коштів 
загального фонду 

Всього  880500,00   

 

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

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

 

 

 
 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 



Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 221-VІI 

 

Про затвердження спеціаліста І категорії – юриста, Нефідова Стефана 
Андрійовича на посаду заступника голови з правових питань 

Крижанівської сільської ради 

 

Розглянувши пропозицію сільського голови про затвердження 
спеціаліста І категорії – юриста, Нефідова Стефана Андрійовича на посаду 
заступника голови з правових питань Крижанівської сільської ради, 
відповідно до ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», ст.ст. 42, 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Комінтернівського 
району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Нефідова Стефана Андрійовича на посаду заступника 
голови з правових питань Крижанівської сільської ради. 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою 
(Крупиця Н.Г.).  
 

 

Сільський голова                                                                         Н.Г.Крупиця 

 

 

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 



Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 222-VІI 

 

Про відкладення розгляду питання, щодо затвердження Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення 

експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності 
територіальної громади села Крижанівка та села Ліски, на яких 

розташовані об’єкти нерухомого майна та створення                        
конкурсної комісії 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Ліски» Полякова Ю.В., керуючись 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст. 12, 

123, 124, 134, 186 Земельного кодексу України,  Законом України «Про 
землеустрій», та розглянувши подані матеріали Крижанівська сільська 
рада Комінтернівського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відкласти розгляду питання, щодо затвердження Положення про 
конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення 
експертної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності 
територіальної громади села Крижанівка та села Ліски, на яких 
розташовані об’єкти нерухомого майна та створення конкурсної комісії. 

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  



 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 223-VІI 

 

Про внесення змін (доповнень) до рішення 70 сесії 6 скликання 
Крижанівської сільської ради № 1152-VI від 14.07.2015 «Про 

встановлення податку на майно, в частині плати за землю на території 
Крижанівської сільської ради». 

 

Розглянувши заяву Головного лісничого ДП «Одеське лісове 
господарство» Дмитренко Р.Ю., керуючись статтями 26, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України 
щодо податкової реформи» № 71-VI від 28.12.2014, Податковим кодексом 
України № 2755-ХI від 02.12.2010, Крижанівська  сільська рада 
Комінтернівського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 



1. Внести зміни в додаток № 1 до рішення сімдесятої сесії 
Крижанівської сільської ради VI скликання № 1152-VI від 14.07.2015 «Про 
встановлення податку на майно, в частині плати за землю на території 
Крижанівської сільської ради», а саме: 

- доповнити пункт «11.Земельні ділянки, які не підлягають 
оподаткуванню земельним податком»  Положення про податок на майно, в 
частині плати за землю підпунктом «11.2. Не сплачується податок за 
земельні ділянки, які розташовані на території ландшафтного заказника 
місцевого значення «Лузанівський ліс» на території Крижанівської 
сільської ради. 

2. Контроль за  виконанням даного рішення покласти на постійну 
депутатську комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, медицини, соціального захисту та охорони 
дитинства, культури, молоді та спорту (Клюкас О.П.). 

 

Сільський голова                                                                 Н.Г. Крупиця  

 

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 224-VІI 



 

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 Комінтернівського 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  

№ 224-VІI від 26.04.16 

 

 

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 

Орієнтовн
а площа 

земельної 
ділянки 

Цільове 
призначення 

(використання) 
земельної ділянки 

Підстава 

1. 

Крижанівськ
а сільська 

рада 

Ананькіна Т.І. 

0,10 га 

для 
індивідуального 

дачного 
будівництва 

Місце розташування земельних ділянок не 
відповідає Генеральному плану села 
Крижанівка та села Ліски, земельні ділянки, 

які зазначені у графічних матеріалах, згідно 
матеріалів розмежування земель 
державної та комунальної власності 
Крижанівської сільської ради віднесені до 
земель державної власності. 

0,12 га 
для ведення 
садівництва 

2. 

Крижанівськ
а сільська 

рада 

Бєлов О.О. 0,10 га 

для 
індивідуального 

дачного 
будівництва 

Місце розташування земельних ділянок не 
відповідає Генеральному плану села 
Крижанівка та села Ліски, земельні ділянки, 

які зазначені у графічних матеріалах, згідно 



0,12 га 
для ведення 
садівництва 

матеріалів розмежування земель 
державної та комунальної власності 
Крижанівської сільської ради віднесені до 
земель державної власності. 

3. 

Крижанівськ
а сільська 

рада 

Князь Б.Ю. 

0,10 га 

для 
індивідуального 

дачного 
будівництва 

Місце розташування земельних ділянок не 
відповідає Генеральному плану села 
Крижанівка та села Ліски, земельні ділянки, 

які зазначені у графічних матеріалах, згідно 
матеріалів розмежування земель 
державної та комунальної власності 
Крижанівської сільської ради віднесені до 
земель державної власності. 

0,12 га 
для ведення 
садівництва 

4. 

Крижанівськ
а сільська 

рада 

Бакал О.П. - - 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 
України, а саме: в клопотанні не вказано 
цільове призначення та орієнтовні розміри 
земельної ділянки, відсутні графічні 
матеріали, на яких зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки. 

5. 

Крижанівськ
а сільська 

рада 

Гулієв Р.М. - - 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 
України, а саме: в клопотанні не вказано 
цільове призначення та орієнтовні розміри 
земельної ділянки, відсутні графічні 
матеріали, на яких зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки. 

6. 

Крижанівськ
а сільська 
рада 

Гончарук А.М. - - 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 
України, а саме: в клопотанні не вказано 
цільове призначення та орієнтовні розміри 
земельної ділянки, відсутні графічні 
матеріали, на яких зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки. 

7. 

Крижанівськ
а сільська 

рада 

Григор’єв П.А.  - - 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 
України, а саме: в клопотанні не вказано 
цільове призначення та орієнтовні розміри 
земельної ділянки, відсутні графічні 
матеріали, на яких зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки. 

8. 
с. Ліски  

Огороднійчук 
М.І. 

0,05 

Для 
індивідуального 

дачного 
будівництва 

невідповідність місця розташування 
земельних ділянок, які зазначені у 
графічних матеріалах  № 1 та № 2 що є 
додатками до заяви, Генеральному плану 
села Ліски поєднаного з детальним планом 
території села Ліски. 



9. 

Крижанівськ
а сільська 

рада 

Забазнова 
М.М. 

- - 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 
України, а саме: в клопотанні не вказано 
цільове призначення та орієнтовні розміри 
земельної ділянки, відсутні графічні 
матеріали, на яких зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки. 

10. 

Крижанівськ
а сільська 

рада 

Литвинчук 
М.К. 

- - 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 
України, а саме: в клопотанні не вказано 
цільове призначення та орієнтовні розміри 
земельної ділянки, відсутні графічні 
матеріали, на яких зазначено бажане місце 

розташування земельної ділянки. 

11. 

с. 
Крижанівка 

Бородій В.І. 0,25 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд  

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 
України, а саме: у графічних матеріалах не 
зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки. 

12. 

с. 
Крижанівка 

Воронцов 
О.О. 

0,25 

Для будівництва і 
обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і 

споруд(присадибн
а ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 
України, а саме: у графічних матеріалах не 
зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки. 

13. 

с. 
Крижанівка 

Николенко 
С.Л. 

0,25 

Для будівництва і 
обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 
України, а саме: у графічних матеріалах не 
зазначено бажане місце розташування 
земельної ділянки. 

14. 

Крижанівськ
а сільська 

рада 

Осієвський 
І.М. 

0,25 

Для будівництва і 
обслуговування 

житлового 
будинку, 

господарських 
будівель і 

споруд(присадибн
а ділянка) 

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



15. 

Крижанівськ
а сільська 
рада 

Бригадін О.В. 

( в оренду на 
10 років )  

1,00 

для будівництва і 
обладнання 

стоянки відкритого 
типу, для легкових 

автомобілів, 
огородженою, з 
освітленням, під 

охороною 
камерами 

відеоспостереженн
, з твердим 
покриттям, 
цілодобову   

Невідповідність ст. 123, 124 Земельного 
кодексу України, а саме: відсутні графічні 
матеріали, на яких зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки. 

16. 

с. 
Крижанівка 

Вовк В.Ю. 0,10 

для 
індивідуального 

дачного 
будівництва 

невідповідність місця розташування 
земельних ділянок, які зазначені у 
графічних матеріалах, що є додатками до 
заяви, Генеральному плану села 
Крижанівка поєднаного з детальним 
планом території села Крижанівка. 

 

 

Секретар сільської ради                                                      Л.Л. Бондаренко   

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 



 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 225-VІI 

 

Про надання дозволу громадянці України Матюніній Світлані 
Олександрівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) для будівництва та обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, 

село Ліски, вулиця Лісна, 8.  

 

Відповідно до ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве  
самоврядування», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122  Земельного 
кодексу України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний 
земельний  кадастр», розглянувши заяву громадянки Матюніної С.О. та 
подані матеріали, Крижанівська сільська рада Комінтернівського району 
Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл громадянці України Матюніній Світлані Олександрівні 
на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) орієнтовною 
площею 0,0487 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 



Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, 
село Ліски, вулиця Лісна, 8. 

2. Зареєструвати  відповідну  земельну  ділянку у Державному  
земельному  кадастрі. 

3. Подати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на розгляд 
сесії сільської ради для прийняття рішення про передачу земельної ділянки 
у власність. 

4. 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  

 

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 



«26» квітня 2016 року                                                                    № 226-VІI 

 

Про надання дозволу громадянці України Бойко Гульнарі Дюйсенівні на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, 
село Крижанівка, вулиця Гагаріна, 47 а. 

 

Розглянувши заяву громадянки України Бойко Г.Д. та подані 
матеріали, керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122, 134 

Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України «Про землеустрій» 
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати громадянці України Бойко Гульнарі Дюйсенівні дозвіл на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
орієнтовною площею 0,0119 га у власність для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський 
район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця Гагаріна, 47 а. 

2. Проект землеустрою щодо відведення 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  

 

 

УКРАЇНА 



 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 227-VІI 

 

Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 26.09.13 

переданої у довгострокове користування строком на 49 (сорок дев’ять) 
років громадянину України Петріченко Сергію Анатолійовичу для 

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

Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 
вулиця Дрезденська, 6,  

кадастровий номер 5122783200:02:001:2390.  

 

Розглянувши заяву громадянина України Петріченко С.А., керуючись               
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 

123, 124, Земельного кодексу України, Крижанівська сільська рада 
Комінтернівського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 26.09.13 переданої          
у довгострокове користування строком на 49 (сорок дев’ять) років 
громадянину України Петріченко Сергію Анатолійовичу для будівництва і 



обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський 
район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця                 
Дрезденська, 6, кадастровий номер 5122783200:02:001:2390.  

2. Громадянину України Петріченко Сергію Анатолійовичу укласти з 
Крижанівською сільською радою додаткову угоду про розірвання договору 
оренди земельної ділянки від 26.09.13 зареєстрованого в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна: 207465951227 від 25.11.13. 

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  

 

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 



«26» квітня 2016 року                                                                    № 228-VІI 

 

Про передачу громадянам України безоплатно у власність земельні 
ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для будівництва 
індивідуальних гаражів розташованих на території Крижанівської 

сільської ради Комінтернівського району Одеської області.  

 

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 заяви громадян України та подані 
матеріали, Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської 
області 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам 
України згідно з переліком (додаток №1), для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розташованих на території Крижанівської сільської 
ради Комінтернівського району Одеської області.  

2. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок громадянам України згідно з переліком (додаток №2), 
розташованих на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського 
району Одеської області. 

3. Передати громадянам України згідно з переліком (додаток №3), 
безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 0,3336 га 
розташовані на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського 
району Одеської області. 



4. Зобов’язати громадян України згідно з переліком (додаток №3), 
виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 
Земельного кодексу України. 

5. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Комінтернівському 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 до рішення  

№ 228-VІІ від 26.04.16    

 

 

 

Перелік  

громадян, яким затверджуються технічні документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості). 



 

 

№ 

Прізвище, ім’я 
та 

по батькові 

Адреса земельної ділянки 

Цільове призначення земельної 
ділянки 

1. 

Ісмайлову 
Аріфу Магомед 

огли 

Одеська область, Комінтернівський 
район, Крижанівська сільська рада, 

село Ліски, провулок Джерельний, 16. 

для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2. 
Рубан Світлана 

Георгіївна 

Одеська область, Комінтернівський 
район, Крижанівська сільська рада, 

село Крижанівка, вулиця Осипова, 22. 

для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

3. 

Руссу 
Валентина 
Григорівна 

Одеська область, Комінтернівський 
район, Крижанівська сільська рада, 

село Ліски, провулок Джерельний, 18. 

для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                      Л.Л. Бондаренко   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 до рішення  

№ 228-VІI від 26.04.16    

 

 

 

Перелік  

громадян, яким затверджуються проекти землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок. 

 

 

№ 
Прізвище, ім’я та 

по батькові 

Адреса земельної ділянки 
Цільове призначення земельної 

ділянки 



1. 

Березкіна Наталя Дмитрівна, 
Дехтяр Галина Федорівна, 

Сурєва Оксана 
Володимирівна 

Одеська область, Комінтернівський 
район, Крижанівська сільська рада,              
с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, 30-

32  

для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

2. 
Молдавський Олександр 

Вікторович 

Одеська область, Комінтернівський 
район, Крижанівська сільська рада,                

с. Ліски, вул. Касьяненка, 19 

для будівництва індивідуального 
гаражу 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                      Л.Л. Бондаренко   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3 до рішення  

№ 228-VІI від 26.04.16    

 

 

 

Перелік  

громадян, яким передаються безоплатно у власність земельні ділянки.  

 

   

№ 

Прізвище, ім’я 
та 

по батькові 

Площа 
земельної 
ділянки, 

(га) 

Цільове призначення земельної 
ділянки 

Адреса  

земельної  

ділянки 

Кадастро-

вий номер 
земельної 

ділянки 

При-

мітка 

1. 

Ісмайлову 
Аріфу Магомед 

огли 

0,0464 

для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Ліски, пров. 
Джерельний, 16 

5122783200

:01:002:205

2 

- 

2. 
Рубан Світлана 

Георгіївна 
0,0356 для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських 

с. Крижанівка, 
вул. Осипова, 22 

5122783200

:02:001:266

- 



будівель і споруд (присадибна 
ділянка) 

4 

3. 

Руссу 
Валентина 
Григорівна 

0,0831 

для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Ліски, пров. 
Джерельний, 18 

5122783200

:01:002:206

4 

- 

4. 

Березкіна 
Наталя 

Дмитрівна, 
Дехтяр Галина 

Федорівна, 
Сурєва Оксана 

Володимирівна 

0,0991 

для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Крижанівка, 
вул. Гонтаренко, 

30-32  

5122783200

: 

02:001:2659 

у 
спільну 

часткову 
власніст

ь 

5. 

Молдавський 
Олександр 
Вікторович 

0,0100 
для будівництва індивідуального 

гаражу 

с. Ліски, вул. 
Касьяненка, 19 

5122783200

: 

01:002:2062 

- 

6. 

Петріченко 
Тетяна 

Петрівна 

0,0594 

для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна 

ділянка) 

с. Крижанівка, 
вул.            

Дрезденська, 6  

5122783200

:02:001:239

0 

- 

7. Всього 0,3336     

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                      Л.Л. Бондаренко   

  

 

 

УКРАЇНА 

 



КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 229-VІI 

 

Про надання дозволу громадянам України Кравченко Олександру 
Анатолійовичу, Каленчук Євгену Григоровичу, Груша Олексію 

Анатолійовичу, Кравченко Ользі Йосипівні на розробку технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), що розташована за адресою: Одеська область, 
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 

вулиця Гагаріна, 14.  

 

Відповідно до ст.ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве  
самоврядування», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122  Земельного 
кодексу України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний 
земельний  кадастр», розглянувши заяву громадян Кравченко О.А., 
Каленчук Є.Г., Груша О.А., Кравченко О.Й. та подані матеріали, 
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 



 

1. Рішення сорок четвертої сесії шостого скликання Крижанівської 
сільської ради № 749-VI від 10.12.2013 «Про надання дозволу гр. України 
Кравченко Олександру Анатолійовичу, гр. Груші Олексію Анатолійовичу, гр. 
Кравченко Ользі Йосипівні, та гр. Каленчук Євгену Григоровичу на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у 
спільну часткову власність для будівництва і обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
адресою: с. Крижанівка вул. Гагаріна, 14 на території Крижанівської 
сільської ради Комінтернівського району Одеської області.» та рішення 
третьої сесії сьомого скликання № 44-VII від 08.12.2015 «Про надання 
дозволу громадянам України Кравченко Олександру Анатолійовичу, 
Каленчук Євгену Григоровичу, Груша Олексію Анатолійовичу, Кравченко 
Ользі Йосипівні на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: 
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, 
село Крижанівка, вулиця Гагаріна, 14.» визнати такими, що втратили свою 
чинність.  

2. Надати дозвіл громадянам України Кравченко Олександру 
Анатолійовичу (1/2), гр. Груші Олексію Анатолійовичу (1/6), гр. Кравченко 
Ользі Йосипівні (1/6), та гр. Каленчук Євгену Григоровичу (1/6), на 
розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 
0,0437 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за 
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська 
сільська рада, село Крижанівка, вулиця Гагаріна, 14. 

3. Зареєструвати  відповідну  земельну  ділянку у Державному  
земельному  кадастрі. 

4. Подати технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на розгляд 
сесії сільської ради для прийняття рішення про передачу земельної ділянки 
у спільну часткову власність. 

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  

 

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 230-VІI 

 

Про надання згоди ПП «Шанс-Альянс» на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки 
в натурі (на місцевості), яка перебуває у довгостроковому користуванні 

на умовах договору оренди земельної ділянки від 08.06.2015 за 
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська 

сільська рада, село Крижанівка,  

вулиця Паустовського, 31а.  
 

Відповідно до ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве  
самоврядування», ст.ст. 12, 38, 39, 186  Земельного кодексу України,                 



п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний  кадастр», 
розглянувши заяву директора ПП «Шанс-Альянс» та подані матеріали, 
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати згоду ПП «Шанс-Альянс» на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо відновлення меж земельної ділянки в 
натурі (на місцевості) загальною площею 0,38 га, яка перебуває у 
довгостроковому користуванні на умовах договору оренди земельної 
ділянки від 08.06.2015 зареєстрованого у державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 
603985451227 від 15.06.2015 за адресою: Одеська область, 
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 
вулиця Паустовського, 31а. 

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  

 

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 



 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 231-VІI 

 

Про розірвання договору оренди земельної ділянки від 26.09.12 
переданої у довгострокове користування строком на 10 років                  
ФОП Романенко Вячеславу Володимировичу для експлуатації 

майстерень, станції технічного обслуговування за адресою: Одеська 
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада,                 

село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 8 г,                                             

кадастровий номер 5122783200:02:001:0106.  

 

Розглянувши заяву директора ФОП Романенко В.В., керуючись               
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 

123, 124, Земельного кодексу України, Крижанівська сільська рада 
Комінтернівського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Розірвати договір оренди земельної ділянки від 26.09.12 переданої          
у довгострокове користування строком на 10 років ФОП Романенко 
Вячеславу Володимировичу для експлуатації майстерень, станції 
технічного обслуговування за адресою: Одеська область, Комінтернівський 
район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 8 г, 
кадастровий номер 5122783200:02:001:0106.  

2. ФОП Романенко Вячеславу Володимировичу укласти з 
Крижанівською сільською радою додаткову угоду про розірвання договору 
оренди земельної ділянки від 26.09.12 зареєстрованого в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний номер об’єкта 
нерухомого майна: 84257251227 від 07.08.13. 

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  



 

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 232-VІI 

 

Про передачу громадянину України Гревулю Дмитру Богдановичу у 
довгострокову оренду терміном на 10 років земельну ділянку для 

експлуатації майстерень, станції технічного обслуговування  
за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська 

сільська рада, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 8 г. 
 

Розглянувши заяву громадянина України Гревуля Д.Б. та подані 
матеріали, керуючись ст.ст. 12, 118, 120, 121, 123, 134 Земельного кодексу 
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 



1. Передати у довгострокову оренду терміном на 10 років 
громадянину України Гревулю Дмитру Богдановичу земельну ділянку 
загальною площею 0,0066 га, для експлуатації майстерень, станції 
технічного обслуговування за адресою: Одеська область, Комінтернівський 
район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 8 г, 
кадастровий номер 5122783200:02:001:0106. 

2. Встановити орендну плату за земельну ділянку площею 0,0066 га,               
у розмірі 5 % (п’ять) від нормативної грошової оцінки цієї земельної 
ділянки в рік.  

3. Громадянину України Гревулю Дмитру Богдановичу укласти з 
Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки 
розташованої за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, 
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 8 г. 

4. Зобов’язати громадянина України Гревуля Дмитра Богдановича 
виконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно                 
ст.ст. 96, 103 Земельного кодексу України. 

5. Зобов’язати громадянина України Гревуля Дмитра Богдановича 
утримувати прилеглу територію до земельної ділянки в належному стані.  

6. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 
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  

 

 

УКРАЇНА 

 



КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 233-VІI 

 

Про відмову ТОВ «ТАКИ ДА СМАЧНО» у наданні дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

розміщення інженерної транспортної інфраструктури в довгострокову 
оренду терміном на 49 років за адресою: Одеська область, 

Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка. 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «ТАКИ ДА СМАЧНО» Ізондт К.І., 
керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 134 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону 
України «Про землеустрій», в зв’язку з невідповідністю місця розташування 
земельної ділянки генеральному плану села Крижанівка Крижанівської 
сільської ради Комінтернівського району Одеської області, поєднаного з 
детальним планом території села Крижанівка, у заяві не зазначено площу 
земельної ділянки, Крижанівська сільська рада Комінтернівського району 
Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відмовити ТОВ «ТАКИ ДА СМАЧНО» у наданні дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для розміщення інженерної транспортної інфраструктури в довгострокову 
оренду терміном на 49 років за адресою: Одеська область, 
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка. 



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  

 

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 234-VІI 

 

Про затвердження  технічних документацій із землеустрою щодо 
поділу земельних ділянок Крижанівської сільської ради.  

   

Розглянувши клопотання директора ТОВ «ІНАГРО КОМІНТЕРНІВСЬКЕ» 
Павлюк О.С. та подані матеріали, керуючись ст.ст. 12, 186 Земельного 
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» Крижанівська сільська рада 
Комінтернівського району Одеської області 



 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки Крижанівської сільської ради, кадастровий номер 
5122783200:01:002:2010 за адресою: вул. Сахарова академіка, 1 Б,                         
с. Крижанівка Крижанівської сільської ради Комінтернівського району 
Одеської області (в межах населеного пункту). 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки Крижанівської сільської ради, кадастровий номер 
5122783200:01:002:2011 за адресою: вул. Сахарова академіка, 1 В,                         
с. Крижанівка Крижанівської сільської ради Комінтернівського району 
Одеської області (в межах населеного пункту). 

3. Крижанівській сільській раді зареєструвати право комунальної 
власності за земельними ділянкам, які утворені в результаті поділу, 
кадастровий номер 5122783200:01:002:2065, загальною площею 0,1647 га, 
та кадастровий номер 5122783200:01:002:2066, загальною площею                 
0,0774 га.  

4. Крижанівській сільській раді зареєструвати право комунальної 
власності за земельними ділянкам, які утворені в результаті поділу, 
кадастровий номер 5122783200:01:002:2067, загальною площею 0,0866 га, 
та кадастровий номер 5122783200:01:002:2068, загальною площею                 
0,1634 га.  

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  

 



 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 235-VІI 

 

Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою, щодо 
відведення земельних ділянок розташованих на території села 

Крижанівка Крижанівської сільської ради Комінтернівського району 
Одеської області.  

 

Розглянувши клопотання Фізичної особи – підприємця та директора 
ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ ТРАНСБУД» Юзбашяна А.Г., керуючись ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 123, 

124, 134, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про 
землеустрій», та розглянувши подані матеріали Крижанівська сільська 

рада Комінтернівського району Одеської області 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл Фізичній особі – підприємцю Юзбашяну Артаку 
Грачиковичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) 
років, кадастровий номер: 5122783200:01:002:2066, загальною площею 



0,0774 га, для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, 
транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього 
господарства, із земель житлової та громадської забудови, які не надані у 
власність або користування та перебувають у запасі Крижанівської 
сільської ради за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, 
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця Сахарова                   
академіка 1 Б/1.  

2. Надати дозвіл ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ ТРАНСБУД» на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років, кадастровий 
номер: 5122783200:01:002:2067, загальною площею 0,0866 га, для 
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, 

із земель житлової та громадської забудови, які не надані у власність або 
користування та перебувають у запасі Крижанівської сільської ради за 
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська 
рада, село Крижанівка, вулиця Сахарова академіка 1 В/1. 

3. Надати дозвіл Фізичній особі – підприємцю Юзбашяну Артаку 
Грачиковичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність (шляхом викупу), кадастровий номер: 
5122783200:01:002:2065, загальною площею 0,1647 га, для будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель комерційного призначення, із 
земель житлової та громадської забудови, які не надані у власність або 
користування та перебувають у запасі Крижанівської сільської ради за 
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська 
рада, село Крижанівка, вулиця Сахарова академіка 1 Б.  

4. Надати дозвіл ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ ТРАНСБУД» на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 
власність (шляхом викупу), кадастровий номер: 5122783200:01:002:2068, 

загальною площею 0,1634 га, для будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель комерційного призначення, із земель житлової та 
громадської забудови, які не надані у власність або користування та 
перебувають у запасі Крижанівської сільської ради за адресою: Одеська 
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село 
Крижанівка, вулиця Сахарова академіка 1 В.  

5. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
погодити та подати на розгляд та затвердження сільській раді у 
встановленому чинним законодавством порядку.   

6. 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  

 

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 236-VІI 

 

Про відкладення розгляду питання, щодо внесення змін в рішення 
тридцять сьомої сесії Крижанівської сільської ради VI скликання № 635-VI 

від 20.06.2013 «Про надання дозволу ТОВ «Ліски» на розробку проекту 
землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в оренду для 

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

дорожнього господарства на території Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського району Одеської області». 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Ліски» Полякова Ю.В., керуючись 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.ст. 12, 



123, 124, 134, 186 Земельного кодексу України,  Законом України «Про 
землеустрій», та розглянувши подані матеріали Крижанівська сільська 
рада Комінтернівського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відкласти розгляду питання, щодо внесення змін в рішення 
тридцять сьомої сесії Крижанівської сільської ради VI скликання № 635-VI 

від 20.06.2013 «Про надання дозволу ТОВ «Ліски» на розробку проекту 
землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства 
на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району 
Одеської області».  

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  

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 



«26» квітня 2016 року                                                                    № 237-VІI 

 

Про відкладення розгляду питання, щодо затвердження проектів 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок з 

«для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку» 
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛВО-БУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» 

ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» за адресою: Одеська область, 
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 

вулиця Дрезденська, 13                                                     та вулиця 
Дрезденська, 15». 

 

Розглянувши заяву в.о. директора ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВА 

«ЖИТЛВО-БУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» 
Еллі І.В., керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» ст.ст. 12, 123, 124, 134, 186 Земельного кодексу України,  Законом 
України «Про землеустрій», та розглянувши подані матеріали 
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відкласти розгляду питання, щодо затвердження проектів 
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок з «для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка)» на «для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку» ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ 
«ЖИТЛВО-БУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» 
за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська 
сільська рада, село Крижанівка, вулиця Дрезденська, 13 та вулиця 
Дрезденська, 15» 

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  



 

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 238-VІI 

 

Про внесення змін до рішення ІІІ сесії Крижанівської сільської ради 

VII скликання №  22-VII від 08.12.2015 року «Про затвердження плану 

підготовки регуляторних актів на 2016 рік» 

 

На виконання Рекомендацій Адміністративної колегії Одеського 
обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України 
від 12.04.2016 № 42-рк/к, відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області 
 



В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до додатку до рішення ІІІ сесії Крижанівської сільської 
ради VII скликання №  22 – VII від  08.12.2015 року, а саме: план підготовки 
регуляторних актів на 2016 рік доповнити пунктом № 3 та викласти його в 
новій редакції (додаток №1). 

2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну 
комісію Крижанівської сільської ради 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  

VІІІ сесії Крижанівської  

сільської ради VII скликання  

№ 238-УІІ від  26.04.2016  

 

«Про внесення змін до рішення ІІІ сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 
№  22-VII від 08.12.2015 року «Про затвердження плану підготовки регуляторних актів 

на 2016 рік» 

 



План підготовки регуляторних актів на 2016 рік 

 

№ 

Вид 
проекту 

регулятор
ного акту 

Назва проекту 
регуляторного акта 

Ціль 

прийняття 

Строк 
підготов

ки 

Відповідал
ьні за 

розроблен
ня 

регуляторн
ого акта 

1 

Рішення 
сільської 

ради 

Про встановлення місцевих 
податків та зборів на 2017 

рік 

Зміцнення матеріальної і 
фінансової бази місцевого 
самоврядування та  поповнення 
доходної частини місцевого 
бюджету 

І  

квартал 
2016 

Галянт В.В. 
заступник 
голови з 

економічних 
питань – 

головний 
бухгалтер 

2 

Рішення 
сільської 

ради 

Про затвердження 
Положення про конкурсний 

відбір суб’єктів оціночної 
діяльності для проведення 
експертної грошової оцінки 

земельних ділянок 
комунальної власності 

територіальної громади 
села Крижанівки та села 

Ліски, на яких розташовані 
об’єкти нерухомого майна 

Встановлення суб’єкта 
оціночної діяльності для 
проведення експертної 
грошової оцінки земельних 
ділянок комунальної власності 
територіальної громади села 
Крижанівки та села Ліски, на 
яких розташовані об’єкти 
нерухомого майна 

лютий–
квітень 

2016 

Беляк В.П. 
спеціаліст 1 
– категорії з 
земельних 

питань. 

3 

Рішення 
сільської 

ради 

Про внесення змін до 
Правил розміщення 

зовнішньої реклами на 
території Крижанівської 

сільської ради 

Приведення Правил 
розміщення зовнішньої 
реклами на території 
Крижанівської сільської ради до 
Типових правил розміщення 
зовнішньої реклами, 
затверджених Постановою КМУ 
від 29.12.2003 №2067 (із 
змінами) 

травень-

липень 
2016 

Нефідов С. 

 

 



 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 239-VІI 

 

Про внесення змін до Кошторису витрат Програми підтримки 
Комунального підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського району Одеської області на 2016 - 2017 роки та 

затвердження його в новій редакції 

 



Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" Крижанівська  сільська рада Комінтернівського району Одеської 
області 
 

                                             В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Внести зміни до Кошторису витрат Програми підтримки 
комунального підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік (додаток №1). 

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

 

  

Сільський голова                                                                 Н.Г. Крупиця  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Додаток № 1 

                                                                             до рішення VІІІ сесії Крижанівської  



                                                                                          сільської ради VII скликання  

                                                                                            № 239-УІІ від  26.04.2016 року 

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. 2 708 604, 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. 8 000.00 грн. 

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

2016р. 344 800.00 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.  

Дотація КП «Надія» на оренду 
земельної ділянки причала 

2016р. 37 117,30 грн.  

Дотація КП «Надія» на прибирання 
снігу 

2016р. 52 200,00 грн.  

Дотація КП «Надія» на капітальний 
ремонт дорожнього покриття 
кладовища с.Ліски 

2016р. 1 303 387,00 

грн. 
 

Всього  2 708 604,30 

грн. 
 

 

 Секретар Л.Бондаренко 

 

 



 

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 240-VІI 

 

Про затвердження Програми матеріально-технічного забезпечення 

Крижанівського СБК на 2016 рік 

 

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" Крижанівська  сільська рада Комінтернівського району Одеської 
області 
 

                                                      В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Програму матеріально-технічного забезпечення 
Крижанівського СБК на 2016 рік (додаток №1). 

2. Затвердити Кошторис витрат Програми  матеріально-технічного 
забезпечення Крижанівського СБК на 2016 рік (додаток №2). 

3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну 
комісію Крижанівської сільської ради з питань планування, фінансів, 



бюджету та соціально-економічного розвитку, медицини, соціального 
захисту і охорони дитинства, культури, молоді та спорту (Клюкас О.П.). 
 

  

Сільський голова                                                                 Н.Г. Крупиця  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 

 

до рішення VІІІ сесії Крижанівської 
 сільської ради VII скликання 

 №240 від  26.04.2016 року 

«Про затвердження Програми  
матеріально-технічного забезпечення  

Крижанівського Будинку 

 культури на 2016 рік» 

 

Програма 

матеріально-технічного забезпечення Крижанівського СБК на 2016 рік 

Мета Програми 

Створення умов для забезпечення Крижанівського СБК необхідним обладнанням та 
інвентарем  

Основними завданнями Програми є: 

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



закупівля спеціалізованого обладнання та інвентарю 

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 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: 

закупівля для Крижанівського СБК сучасної комп’ютерної техніки,  інформаційних та 
комп’ютерних програм, спеціалізованого обладнання та інвентарю 

 

Очікувані результати Програми 

Виконання Програми надасть: 
Забезпечити ефективну роботу Крижанівського СБК. 

 

Секретар                                                                                              Л.Л.Бондаренко  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 

 

до рішення VІІІ сесії Крижанівської 

 сільської ради VII скликання № 240 від 

  26.04.2016 року 

 

 

Кошторис витрат 

 

Програми матеріально-технічного забезпечення  

 

Крижанівського СБК на 2016 рік 

 

№ Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 

Сума в гривнях  

1 закупівля сучасної комп’ютерної техніки,  
інформаційних та комп’ютерних програм 

закупівля спеціалізованого обладнання та 
інвентарю 

2016 60 000 грн. 



 

Секретар                                                                                                Л.Л.Бондаренко  

 

 

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 241-VІI 

 

Про затвердження Програми підтримки Крижанівського НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ» на 2016 рік 

 

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської 
області 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Програму підтримки Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-ліцей-ДНЗ»  на 2016 рік (додаток №1). 



2. Затвердити Кошторис витрат Програми  підтримки Крижанівського 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ»  на 2016 рік (додаток №2). 

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

 

Сільський голова                                                                 Н.Г. Крупиця  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 1 

до рішення VІІІ сесії Крижанівської сільської ради 

 VII скликання № 241 від  26.04.2016 року 

«Про затвердження Програми підтримки  
Крижанівського НВК 

 «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ»  
 на 2016 рік» 

Програма 

підтримки Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ»  на 2016 рік 

Мета Програми 

Надання матеріальної допомоги для придбання обладнання та інвентарю для 
Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ» , а також заохочення працівників 
школи до досягнення успіхів в роботі з дітьми. 



Основними завданнями Програми є: 

закупівля обладнання та інвентарю 

виплата винагород вчителям за видатні досягнення в роботі. 

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 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. 

Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:  

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програмизакупівля обладнання та 
інвентарю виплата винагород вчителям школи за видатні досягнення в роботі. 

Очікувані результати Програми 

Виконання Програми надасть: 
Допоможе вирішити питання матеріально-технічного забезпечення Крижанівського 
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ»  та створить стимули для видатних досягнень в 
роботі вчителів. 

 

 

Секретар                                                                                                  Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2 

до рішення VІІІ сесії  

Крижанівської сільської ради VII скликання 

 №  241 від  26.04.2016 року 

 

 

 

Кошторис витрат 

Програми підтримки Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ»  на 2016 рік. 

№ Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 

Сума в гривнях  

1 виплата винагород вчителям за видатні 
досягнення в роботі. 

2016 20 000 грн. 

 

 

Секретар                                                                                                  Л.Л.Бондаренко 

 



 

 

УКРАЇНА 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Восьмої сесії Крижанівської сільської ради 

VІІ скликання 

 

с. Крижанівка 

 

«26» квітня 2016 року                                                                    № 242-VІI 

 

Про внесення змін до рішення 6 сесії 7 скликання №199-VII  від 
19.02.2016 «Про внесення земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення, що розташована за адресою: Одеська область, 
Комінтернівський район, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 21 до 

переліку об’єктів, що підлягають продажу у 2016 році та продажу даної 
земельної ділянки ФОП Козак Євгену Борисовичу».  

  

Керуючись ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.ст. 12, 127, 128, 134 Земельного кодексу України, ст. 9 Закону 
України «Про оренду землі», ст. 22 Закону України «Про оцінку земель» та 
розглянувши інші подані заявником матеріали, Крижанівська сільська рада 
Комінтернівського району Одеської області 



 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни в п. 6 рішення шостої сесії сьомого скликання 
Крижанівської сільської ради VIІ скликання № 199-VIІ від 19.02.2016 «Про 
внесення земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що 
розташована за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, село 
Крижанівка, вулиця Ветеранів, 21 до переліку об’єктів, що підлягають 
продажу у 2016 році та продажу даної земельної ділянки ФОП Козак 
Євгену Борисовичу» та викласти його в новій редакції: 

- «6. На виконання пункту 43 частини 1 статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» затвердити договір купівлі-продажу 
земельної ділянки, що розташована за адресою: Одеська область, 
Комінтернівський район, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 21 

(кадастровий номер – 5122783200:02:001:0303) шляхом затвердження 
проекту такого договору купівлі-продажу земельної ділянки (додаток № 1). 

2. Внести зміни в п. 7 рішення шостої сесії сьомого скликання 
Крижанівської сільської ради VIІ скликання № 199-VIІ від 19.02.2016 «Про 
внесення земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що 
розташована за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, село 
Крижанівка, вулиця Ветеранів, 21 до переліку об’єктів, що підлягають 
продажу у 2016 році та продажу даної земельної ділянки ФОП Козак 
Євгену Борисовичу» та викласти його в новій редакції: 

- «7. Доручити сільському голові укласти та підписати договір купівлі-
продажу земельної ділянки, що розташована за адресою: Одеська область, 
Комінтернівський район, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 21 
(кадастровий номер – 5122783200:02:001:0303). 

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  


