
                    
 

  У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА 

  РІШЕННЯ 

виконкому Крижанівської сільської ради 

«26» січня 2018 року                                                                                  № 1 

«Про надання адресної матеріальної допомоги» 

 

Розглянувши заяви громадян, клопотання депутатів відповідно до Програми 
«Милосердя в дії» Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 
2018-2020 роки, затвердженої рішенням сесії від 22.12.2017 року №582-VII та рішенням 
сесії від 22.12.2017р № 583-VII про затвердження кошторису витрат до Програми 
«Милосердя в дії» на 2018рік, керуючись ст. 34, 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні,  виконавчий комітет Крижанівської сільської ради   

 

 

ВИРІШИВ : 
 

І. Надати матеріальну допомогу громадянам згідно поданих заяв та 
клопотання депутатів (додаток № 1). 

ІІ. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
голови з економічних питань М.В. Дудник. 
 

 

 

 

 

 

 

Заступник голови з питань  
          діяльності виконавчих органів                                             О.М.Мельник                                        

 

Керуюча справами виконкому                                              О.В. Антоненко  
  



 

 Додаток № 1 

До рішення виконкому №  1   від 26 січня 2018 року 

 

№ 
з/п 

Прізвіще, ім'я, по батькові  Адреса Сума  Напрямок   
використання 

1 Стасюк Ігор Васильович   500,00  

2 Надкирнична Тетяна Іванівна   500,00  

3 Соколова Євгенія Василівна   1 000,00  

4 Слободянюк  Клавдія Юхимівна   500,00  

5 Шишова Любов Павлівна   1 000,00  

6 Баркар  Руслан Михайлович   20 000,00  

7 Баркар  Олена Іванівна   20 000,00  

8 Санжарук Василь Михайлович   500,00  

9 Літвінова Іванна Юріївна   500,00  

10 Бугрей  Тетяна Георгіївна   500,00  

11 Сарабун Геннадій Олександрович   500,00  

12 Коржова Надія Михайлівна   500,00  

13 Протас Михайло Миколайович   500,00  

14 Мельникова Тетяна Павлівна   500,00  

15 Казак Іван Пилипович   500,00  

16 Лобанова Анна Володимирівна   500,00  

17 Лутович Анжела Анатоліївна   2 500,00  

18 Лобанова Валентина Іванівна   500,00  

19 Огли Сайха Леонідівна   500,00  

20 Чумак Валерій Петрович   500,00  

21 Семенюк Інна Миколаївна   500,00  

22 Шереметцев В'ячеслав Борисович   500,00  

23 Семенова Алла Пилипівна   500,00  

24 Козак Надія Григорівна   500,00  

25 Гончаренко  Олександр Володимирович   500,00  

26 Олійник  Микола Іванович   1 000,00  

27 Олійник  Марія Тимофіївна   1 000,00  

28 Карпенко Інна Вікторівна   4 000,00  

29 Лук'янова Марія Валеріївна   1 000,00  

30 Петіна  Антоніна Володимирівна   500,00  

31 Бедрицький Віктор Миколайович   500,00  

32 Кузнецова  Ніна Миколаївна   500,00  

33 Петренко Віктор Миколайович   500,00  

34 Спельнік  Тетяна Сергіївна   1 000,00  



35 Бєльшина  Оксана Олександрівна   1 000,00  

36 Клісенко Олена Георгіївна   500,00  

37 Молода Ніна Володимирівна   500,00  

38 Верещагіна Віра Степанівна   500,00  

39 Сидорченко  Іннеса Анатоліївна   500,00  

40 Неделякі Анна Миколаївна   500,00  

41 Кленова Марія Кирилівна   500,00  

42 Глазунова Лілія Глібівна   500,00  

43 Процко Людмила Кирилівна   500,00  

44 Нечепуренко Любов Андріївна   500,00  

45 Вадатурський  Сергій Петрович   500,00  

46 Астахова Тетяна Дмитрівна   500,00  

47 Панченко Сергій Валентинович   500,00  

48 Іванцок Петро Петрович   1 000,00  

49 Рівний Юрій Анатолійович   500,00  

50 Копчук Микола Миколайович   500,00  

51 Набок Катерина Павлівна   1 000,00  

52 Баркар  Олеся Михайлівна   20 000,00  

53 Домбровський Роман Борисович   500,00  

54 Благодир Ольга Михайлівна   1 500,00  

55 Голота Марія Степанівна   1 000,00  

56 Білодід  Лідія Йосипівна   500,00  

57 Ткаченко Олена Іванівна   500,00  

58 Сироветник Алла Іванівна   500,00  

59 Кушнір Степан Онисимович   500,00  

60 Дмитренко Лариса Іванівна   1 500,00  

61 Пруський Віталій Миколайлвич   500,00  

62 Мартиновська Яна Михайлівна   1 000,00  

63 Соколовський Іван Іванович   500,00  

64 Киданчук Сергій Валерійович   1 500,00  

65 Коноваленко Онисія Артемівна   1 000,00  

66 Драгонер Надія Вячеславівна   2 000,00  

67 Судік Наталія Сергіївна   1 000,00  

68 Дончула Ніна Нестерівна   1 000,00  

69 Слесарчук  Ігор Володимирович   1 000,00  

70 Діскант Олександр Іванович   500,00  

71 Березовська  Олена Миколаївна   1 000,00  

72 Ханєнко Людмила Павлівна   500,00  

73 Ставінський Валерій Павлович   2 000,00  

74 Баркар  Ольга Миколаївна   2 000,00  

75 Конторська Альона Олександрівна   2 000,00  



76 Овчаренко Ольга Олександрівна   2 000,00  

77 Петрова Юлія Сергіївна   2 000,00  

78 Воскобойник Дмитро Олександрович   2 000,00  

79 Стоянова Лариса Анатоліївна   2 000,00  

80 Шевченко Віктор Павлович   2 000,00  

81 Акименко Сергій Іванович   1 000,00  

82 Бушин Олег Олександрович   1 000,00  

83 Слободянюк  Микола Іванович   1 000,00  

84 Дорогань В'ячеслав Георгійович   1 000,00  

85 Дєдов Олександр Олексійович   1 000,00  

86 Тімашов Михайло Тимофійович   1 000,00  

87 Осієвський  Ігор Михайлович   1 000,00  

88 Абрамович Катерина Вікторівна   1000,00  

89 Бадігон   Андрій Іонович   1000,00  

90 Бовбалан  Микола Петрович     1000,00  

91 Боновська Аріса Станіславівна   1000,00  

92 Бабенко  Ольга Данилівна   1000,00  

93 Грек Валерій Михайлович   1000,00  

94 Губочкін Микола Вікторович   1000,00  

95 Гусманова  Лідія Максимівна    1000,00  

96 Дехтярьова Валентина Федорівна    1000,00  

97 Доля  Тамара Миколаївна   1000,00  

98 Доля  Анатолій Єгорович    1000,00  

99 Клюєва             Лідія Григорівна    1000,00  

100 Коломієць  Віктор Олександрович    1000,00  

101 Мельник  Євгенія Іванівна   1000,00  

102 Міщук Володимир Федорович   1000,00  

103 Міницький  Юрій Павлович   1000,00  

104 Молода  Ніна Володимирівна   1000,00  

105 Павлюченко  Тетяна Семенівна   1000,00  

106 Пірущенко  Таїсія Іванівна   1000,00  

107 Посметний  Микола Михайлович   1000,00  

108 Соколенко Валентина Степанівна    1000,00  

109 Степаненко Галина Прокопівна   1000,00  

110 Савченко  Юрій Романович   1000,00  

111 Скрипников Валерій Григорович    1000,00  

112 Староконь Анатолій Костянтинович   1000,00  

113 Сакал  Тамара Євгенівна   1000,00  

114 Сурєв  Іван Федорович   1000,00  

115 Стребков  Семен Павлович   1000,00  



116 Татаріна  Лідія Павлівна   1000,00  

117 Тарасенко  Зінаїда Миколаївна   1000,00  

118 Тимков  Микола Єфремович   1000,00  

119 Фроліков Анатолій Фролович   1000,00  

120 Цехмейстер  Софія Арефівна   1000,00  

121 Яворович  Михайло Петрович    1000,00  

122 Нужна  Лідія Іванівна   1000,00  

123 Дехтярьова Валентина Федорівна    1000,00  

124 Міщук Володимир Федорович   1000,00  

125 Молода  Ніна Володимирівна   1000,00  

126 Пірущенко  Таїсія Іванівна   1000,00  

127 Сурєв  Іван Федорович   1000,00  

128 Стребков  Семен Павлович   2000,00  

129 Яворович  Михайло Петрович    1000,00  

130 Міницький  Юрій Павлович   2000,00  

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                            О.В. Антоненко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №2 від  26.01.2018 р.                             
Про переведення дачного (садового) будинку у жилий за заявою 

гр. Чекотун Тетяни Іванівни 

 

Розглянувши заяву гр. Чекотун Тетяни Іванівни про переведення 
дачного (садового) будинку, розташованого за адресою – Одеська область, 
Лиманський район, с/рада Крижанівська, «Ветеран» садове товариство, 
вулиця Морська, буд. 98, що належить заявниці відповідно витягу з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 
власності, індексний номер: 10707172 від 22.05.2006 року, враховуючи 
позитивний звіт про проведення технічного огляду дачного (садового) 
будинку від 15 листопада 2017 року, проведений експертом О.П. Лук’янцевим 
(кваліфікаційний сертифікат Серія АЕ № 000999), керуючись Законом України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо переведення 
садових і дачних будинків у жилі будинки та реєстрації в них місця 
проживання» від 2 вересня 2014 року №1673-VII, Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку переведенням дачних і 
садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, у жилі 
будинки» від 29 квітня 2015 року №321, ст. 59, Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1. Перевести дачний (садовий) будинок гр. Чекотун Тетяни Іванівни, 

який розташований за адресою Одеська область, Лиманський район, с/рада 
Крижанівська, «Ветеран» садове товариство, вулиця Морська, буд. 98 у жилий 
будинок з присвоєнням адреси: Одеська область, Лиманський район, с/рада 
Крижанівська, «Ветеран» садове товариство, вулиця Морська, буд. 98; 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому, О.В. Антоненко.  

 

Заступник сільського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                           О.М. Мельник 

 

 

Керуюча справами виконкому                                    О.В. Антоненко 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                              РІШЕННЯ №3            від 26.01.2018 року 

 

 

Про затвердження Плану основних заходів 

цивільного захисту Крижанівської сільської ради   

на 2018 рік 

 

 Відповідно до підпункту 5 пункту 1 статті 130 Кодексу цивільного 
захисту України, з метою зниження ризиків виникнення надзвичайних 
ситуацій, підвищення рівня захисту населення і територій Крижанівської 
сільської ради  шляхом визначення  підприємствам, установам та організаціям 
конкретних завдань у сфері цивільного захисту на 2018 рік, керуючись 
статтями 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконавчий 
комітет Крижанівської сільської ради  

                                              ВИРІШИВ: 

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту Крижанівської 
сільської ради на 2018 рік   (додаток 1); 
 2. Затвердити  сигнали оповіщення та дії по них у мирний час та 
особливий період (додаток 2); 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку, Спельніка 
С.В. 

 

Заступник голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради                                                         О.М. Мельник 

 

Керуюча справами виконкому                                              О.В. Антоненко 

 

 



 

Додаток 1 

   до рішення виконавчого комітету  
   Крижанівської сільської ради  

                                                                        від     січня  2018 року №  
 

ПЛАН  
основних заходів цивільного захисту Крижанівської сільської ради на 2018 рік 

1. Основним завданням цивільного захисту Крижанівської сільської ради  

є реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, та виконання 
заходів спрямованих на захист населення, територій, навколишнього 
природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом 
запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги 
постраждалим у мирний час та в особливий період. 

На виконання вимог чинних нормативно-правових актів у сфері 
цивільного захисту Крижанівській сільській раді у 2018 році основні зусилля 
зосередити на: 

1) удосконаленні територіального формування цивільного захисту ЄДС 
ЦЗ, як механізму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 
(далі – НС), більш ефективному залученні до виконання заходів плану 
цивільного захисту; 

2) створенні та накопиченні матеріального резерву, поповненні 
матеріальних запасів для ефективного реагування на прогнозовані 
надзвичайні ситуації в пожежонебезпечний та  осінньо-зимовий період; 

3) здійснення контролю за ефективним використанням коштів 
резервного фонду бюджету; 

4) забезпеченні функціонування та здійснення модернізації системи 
централізованого оповіщення органів управління та інформування населення 
про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, обладнанні системи 
оповіщення цивільного захисту території автоматизованими телефонними 
мовними інформаційними системами із залученням мобільного зв’язку; 

5) удосконаленні системи спостереження і контролю, насамперед із 
гідрогеологічних та епідеміологічних питань; 

6) підвищенні ефективності діяльності  комунальної служби; 
7) проведенні технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту та підтриманні їх в постійній готовності до використання за 
призначенням; 

8) наданні методичної та практичної допомоги з питань виконання 
заходів цивільного захисту, техногенної та пожежної небезпеки; 

9) забезпеченні готовності органів управління цивільного захисту та 
функціонування комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій; 

10) ліквідації наслідків зсувних процесів; 
11) завчасному накопиченні засобів індивідуального захисту для 

населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та 



формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного 
контролю та розвідки; 

12) виконанні заходів, спрямованих на формування культури безпеки 
життєдіяльності  населення та навчання діям у надзвичайних ситуаціях; 

13) здійсненні організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання 
виникненню надзвичайних ситуацій на потенційно-небезпечних об’єктах; 

14)  забезпеченні безпеки  у місцях масового відпочинку людей на воді; 
15) підготовці органів управління, сил цивільного захисту та населення 

діям у надзвичайних ситуаціях; 
  

2. Голові Крижанівської сільської ради та начальнику відділу цивільного 
захисту в межах визначених повноважень та компетенції: 

забезпечити на відомчій території впровадження вимог Кодексу 
Цивільного захисту України; 

забезпечити готовність органів управління та сил цивільного 
захисту, підготовку всіх груп населення до дій в умовах НС у мирний час та в 
особливий період; 

періодично здійснювати перевірку готовності системи централізованого 
оповіщення цивільної захисту з доведенням інформації до населення, а також 
практично застосовувати її у разі загрози або виникнення НС (небезпечних 
подій), при проведенні навчань та тренувань з цивільного захисту; 

уточнити плани евакуації населення, яке потрапляє до прогнозованих 
зон затоплення, небезпечного хімічного забруднення, районів можливого 
виникнення НС, інших подій; 

при проведенні навчань та тренувань з цивільного захисту  враховувати 
загрозу виникнення можливих НС на підвідомчій території та об’єктах у 
мирний час та в особливий період, відпрацьовувати заходи з їх ліквідації; 

створити запаси матеріального резерву для запобігання, ліквідації 
надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 

вжити заходів щодо забезпечення засобами індивідуального захисту 
персоналу хімічно небезпечних об’єктів, та працівників, які потрапляють у 
зони можливого хімічного забруднення, а також непрацюючого населення, яке 
проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення; 

продовжити проведення технічної інвентаризації захисних споруд 
цивільного захисту; 

створити консультаційні пункти з питань цивільного захисту; 
підвищити готовність евакуаційних органів, відповідних сил і засобів до 

проведення евакуаційних заходів; 
проводити тренування евакуаційних органів щодо евакуації населення у 

разі виникнення НС у мирний час та в особливий період у ході  навчань; 
здійснити попереджувальні заходи з метою недопущення загибелі 

людей на водних об’єктах; 
 

3. Визначити для окремих структурних підрозділів Крижанівської 
сільської ради, відділу цивільного захисту наступні додаткові завдання: 
 



1) відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення: 

забезпечити координацію діяльності Крижанівської сільської ради,  

підприємств, установ та організацій  при виконанні завдань цивільного 
захисту на 2018 рік; 

продовжити роботу щодо подальшого накопичення матеріальних 
засобів місцевого резерву та забезпечити контроль за створенням об’єктових 
матеріальних резервів; 

забезпечити своєчасне оповіщення та інформування населення про 
загрозу або виникнення НС; 

продовжувати роз’яснювальну профілактичну роботу серед населення 
щодо дотримання правил безпеки, запобігання нещасним випадкам; 

забезпечити тісну взаємодію із засобами масової інформації, оперативно 

та достовірно інформувати населення  про стан цивільного захисту та заходи, 
що вживаються для його поліпшення; 

брати участь у перевірках стану утримання та експлуатації захисних 
споруд цивільної оборони (цивільного захисту) ; 

брати участь, у межах наданих повноважень, у заходах з територіальної 
оборони та антитерористичної діяльності 

 

 

3) Дільничному інспектору поліції (Лиманський ВП ГУНП в Одеській 
області) 

 

забезпечити проведення за місцем проживання неблагополучних родин, 
осіб, які зловживають алкоголем, роз’яснювальної роботи щодо профілактики 
пожеж; 
 

5) Спеціалізованій службі енергетики (Комінтернівський РЕМ  ПАТ 
«ОДЕСОБЛЕНЕРГО»): 

вжити заходів щодо забезпечення стійкості функціонування системи 
енергопостачання в умовах НС, в першу чергу об’єктів та підприємств, від 
яких залежить життєзабезпечення населення; 

підвищити рівень готовності аварійно-відновлювальних формувань 
служби до оперативного усунення пошкоджень в системах енергопостачання 
та зовнішнього освітлення, дій у разі загрози та виникнення аварійних 
ситуацій в електромережах; 

вжити заходів по недопущенню аварійного відключення від систем 
енергопостачання об’єктів життєзабезпечення; 

забезпечити оперативність взаємоінформування та взаємодії з 
установами і організаціями під час загрози та виникнення надзвичайних 
ситуацій; 

спланувати та своєчасно здійснювати організаційно-технічні заходи 
щодо зменшення ризиків виникнення аварійних ситуацій на електромережах; 



не допускати відключення підприємств, установ та організацій, які 
безпосередньо беруть участь у заходах з ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій,  соціально важливих та потенційно небезпечних об’єктів; 

забезпечити постійний контроль за станом охоронних зон повітряних 
ліній електромереж, спільно з правоохоронними органами постійно 
здійснювати заходи щодо недопущення розкрадання обладнання 
електромереж. 

створити матеріальний резерв для запобігання ліквідації НС техногенного 
та природного характеру та їх наслідків. 

 

6) Комунальному підприємству «Надія»: 

в разі необхідності проводити спеціальну розвідку в місцях виникнення 
(загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, а також визначити шкоду, 
заподіяну об'єктам комунальної сфери і нерухомому майну громадян внаслідок 
виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних 
для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також 
повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об'єктів; 
 здійснювати  розчищення шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів 
евакуації; 

 організовувати та здійснювати організаційно-технічні заходи щодо 
підвищення стійкості комунально-енергетичних мереж, проводити невідкладні 
аварійно-відновлювальні роботи на них та їх спорудах; 

 здійснювати посипання спеціальними сумішами вулиць і доріг, а також 
очищення зливової каналізації дренажних систем, зливостоків, систем 
поверхневого водовідведення та зливо приймальних колодязів на території 
Крижанівської сільської ради ; 

 організовувати підвезення (подачу) питної та технічної води у зони, де 
здійснюються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 
ліквідації їх наслідків; 

 вести облік спеціальної техніки, що може бути залучена для проведення 
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об'єктах комунальної 
сфери, залучає  її до проведення таких робіт; 

 

7) Крижанівській амбулаторії: 
вжити заходів щодо створення та утримання резервів лікарських 

засобів, медичних біологічних препаратів (вакцин, сироваток), виробів 
медичного призначення на випадок ліквідації медико-санітарних наслідків НС 
та на особливий період; 

забезпечити лікувально-профілактичні заклади необхідним 
обладнанням та виробами медичного призначення та їх готовність до дій у 
надзвичайних ситуаціях; 

продовжити роботу щодо приведення протипожежного стану у 
відповідність вимогам діючого законодавства з питань пожежної безпеки; 



проведення просвітницької роботи серед населення з питань запобігання 
виникненню НС, пов’язаних з масовими інфекційними захворюваннями 
(отруєннями). 

під час медичного обслуговування населення проводити 
роз’яснювальну роботу серед пацієнтів щодо профілактики травматизму 
невиробничого характеру; 

забезпечити своєчасне розгортання кількості лікарняних ліжок та 
евакуацію потерпілого населення в умовах надзвичайної ситуації. 
 створити матеріальний резерв для запобігання ліквідації НС 
техногенного та природного характеру та їх наслідків. 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                          О.В.Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого 
комітету Крижанівської       
сільської ради 

            від 11 січня 2018 року №1 

 

СИГНАЛИ ОПОВІЩЕННЯ ТА ДІЇ ПО НИХ 

  

Сигнал « УВАГА ВСІМ» передається перед екстреним 
повідомленням. 
Подається включенням сирен, гудками підприємств, транспорту та 
інших засобів з метою привернення уваги населення. 
По цьому сигналу необхідно: 
включити радіо, радіотрансляційні і телевізійні приймачі для 
прослуховування екстрених повідомлень. 

  

     Вид 
інформації 

                                         Зразок повідомлення 

                                                     У      МИРНИЙ    ЧАС                                            

Аварія на 
атомній 
електростанції 

«Увага! Говорить сектор з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення Крижанівської сільської ради. 

Громадяни! Сталася аварія на __________  АЕС. На території 
(назва населених пунктів) __________________ можливе 
випадання радіоактивних опадів. Населенню зазначених 
населених пунктів необхідно перебувати у приміщеннях. 
Провести додаткову герметизацію житлових приміщень і 
продуктів харчування. Про отриману інформацію повідомите 
сусідів.  Надалі слідкуйте за нашими повідомленнями» 

 

Аварія на 
хімічно 
небезпечному 
обєкті 

 

«Увага! Говорить сектор з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення Крижанівської сільської ради. 

Громадяни! Сталася аварія на Одеському припортовому 
заводі  з виливом сильнодіючої отруйної речовини- аміаку . 

Хмара зараженого повітря поширюється у 
напрямку  ____________ . Населенню, що проживає у населених 
пунктах ЛІСКИ, КРИЖАНІВКА та МИРНИЙ, провести 
додаткову герметизацію житла і продуктів харчування, а 
населенню населених пунктів _____________ терміново 
залишити їх і вийти у райони  ___________  .  Надалі слідкуйте 
за нашими повідомленнями» 

  

Про можливий 
землетрус 

 

«Увага! Говорить сектор з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення і територій міської ради. 

Громадяни!  У зв’язку  з можливим землетрусом приміть 
необхідні засоби обережності. Відключіть світло, газ, воду, 
погасіть вогонь у печах. Візьміть документи, необхідний одяг, 



запас продуктів і води. Попередьте сусідів і при необхідності 
допоможіть хворим і старим вийти на вулицю. Займіть місце 
подалі від будинків і ліній електропередач. При знаходженні у 
приміщенні  під час першого товчка, станьте у дверний 
(балконний) отвір. Надалі слідкуйте за нашими 
повідомленнями» 

 

 

Про повінь 
(катастрофічне 
затоплення) 

 

 

«Увага! Говорить сектор з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення і територій міської ради. 

Громадяни!  У зв’язку з підвищенням рівня води у 
р.  ________  можливе затоплення (підтоплення) населених 
пунктів _________ . Населенню, що проживає у цих населених 
пунктах, зібрати необхідні речі, продукти харчування, воду, 
відключити газ, електроенергію  і вийти у 
райони  ___________   . Про отриману інформацію повідомте 
сусідів, допоможіть літнім та хворим. При раптовому 
підвищенню рівня води зайняти підвищені місця  (верхні 
поверхи будинків, дахи, горища, дерева) і чекати допомоги. 
Надалі слідкуйте за нашими повідомленнями» 

 

Про штормове 
попередження 

 

«Увага! Говорить сектор з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення і територій міської ради. 

Громадяни! У ________ годині можливе посилення вітру до 
_______  м/сек . Населенню необхідно перебувати у 
приміщеннях. Заберіть із балконів всі речі. Щільно зачиніть 
вікна і двері. Зробіть додаткове кріплення матеріальних 
цінностей, що зберігаються на вулиці. Про отриману 
інформацію повідомте сусідів, допоможіть те саме зробити 
літнім людям і хворим. Надалі слідкуйте за нашими 
повідомленнями» 

 

В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД 

 

Повітряна 
небезпека 

 

«Увага! Говорить сектор з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення і територій міської ради.. 

Громадяни! Повітряна тривога! . Відключіть світло, газ, воду, 
погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального 
захисту, документи, запас продуктів і води. Попередьте сусідів і 
по необхідності допоможіть старим і хворим вийти на вулицю. 
Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на 
місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Надалі слідкуйте за 
нашими повідомленнями» 



Закінчення 
повітряної 
небезпеки 

«Увага! Говорить сектор з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення і територій міської ради. 

Громадяни! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до 
місць роботи або проживання. Надайте при цьому допомогу 
хворим і старим. Будьте готові до можливого повторного нападу 
противника. Завжди майте при собі засоби індивідуального 
захисту.   Надалі слідкуйте за нашими повідомленнями» 

 

 

Загроза 
хімічного 
зараження 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Увага! Говорить сектор з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення і територій міської ради. 

Громадяни! Виникла безпосередня загроза хімічного зараження. 
Одягніть протигази, укрийте малих дітей у захисних дитячих 
камерах. Для захисту поверхні тіла використовуйте спортивний 
одяг, комбінезони і чоботи (краще гумові). При собі майте 
плівкові, полімерні накидки, куртки або плащі. Перевірте 
герметизацію жилих приміщень, стан вікон та дверей. 
Загерметизуйте продукти харчування та створіть запас питної 
води.  Попередьте сусідів про отриману інформацію. 
Допоможіть хворим і старим. Відключіть електронагрівальні 
прилади. Надалі слідкуйте за нашими повідомленнями.» 

 

Загроза 
радіоактивного 
зараження 

«Увага! Говорить сектор з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення і територій міської ради. 

Громадяни! Виникла безпосередня загроза радіоактивного 
зараження. Приведіть у готовність засоби індивідуального 
захисту і тримайте їх постійно при собі. По вказівкам органів 
цивільного захисту населення одягніть їх.  Для захисту поверхні 
тіла від забруднення радіоактивними речовинами 
використовуйте спортивний одяг, комбінезони і чоботи. При 
собі майте плівкові (полімерні) накидки, куртки або плащі. 
Перевірте герметизацію жилих приміщень , стан вікон і дверей. 
Загерметизуйте  продукти харчування і створіть у запас питної 
води.   Попередьте сусідів про отриману інформацію. 
Допоможіть у цьому хворим і старим. Відключіть 
електронагрівальні прилади. Надалі слідкуйте за нашими 
повідомленнями.» 

  

Керуюча справами виконавчого комітету   О.В. Антоненко 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №4 від 26.01.2018 р. 
с. Крижанівка 

 

Про створення комісії виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради по справам дітей, та 
затвердження її складу  

 

З метою підвищення ефективності роботи виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, з метою 
охорони здоров’я неповнолітніх, сприяння та підтримки здорового способу 
життя, контролю за продажем алкогольних напоїв та тютюнових виробів у 
місцях торгівлі, особливо розташованих біля освітніх закладів,  керуючись ст. 
40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Крижанівської сільської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

     1. Створити  комісію  по справам дітей; 
  

     2. Затвердити наступний склад комісії: 
 

Крупиця Н.Г. – голова; 
Антоненко О.В. – секретар; 
Клюкас О.П., Лозинська Н.О., Нагребецька Н.С., Бондаренко Л.Л., 
Пашинська Н.А., Берднікова О.І. – члени. 
        

     3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Антоненко О.В., 
керуючу справами виконкому 

 

Заступник сільського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Мельник 

 

Керуюча справами виконкому                                        О.В. Антоненко  



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №5 від    26.01.2018 року           

Про надання адреси земельним ділянкам, які утворились в результаті 
поділу, за заявою гр. Нірша Олександра Сергійовича 

 

Розглянувши заяву гр. Нірша Олександра Сергійовича, про присвоєння адреси 
земельній ділянці (0,0334 га), та земельній ділянці (0,0484 га) які утворились в 
результаті поділу земельної ділянки, що розташовується за адресою: Одеська 
область, Лиманський район, сщ. Ліски, провул. Трояндовий, 8 (кадастровий 
номер - 5122783200:01:002:0820), яка належить на праві приватної власності гр. 
Нірша Олександру Сергійовичу відповідно договору купівлі-продажу земельної 
ділянки, зареєстрованого в реєстрі за № 2973 від 16 жовтня 2017 року, посвідчений 
приватним нотаріусом Заботкіною Т.Ю., керуючись Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок присвоєння, зміни та 
анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської сільської 
ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії 
Крижанівської сільської ради №704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської 
ради 

                                                    ВИРІШИВ: 
 

1.Надати адресу земельній ділянці (0,0334 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:0820) яка 
належить гр. Нірша Олександру Сергійовичу відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки, зареєстрованого в реєстрі за № 2973 від 16 жовтня 2017 року, 
посвідчений приватним нотаріусом Заботкіною Т.Ю., – Одеська область,  
Лиманський район, сщ. Ліски, провул. Трояндовий, 8; 

2. Надати адресу земельній ділянці (0,0484 га), що утворилась в результаті 
поділу земельної ділянки (кадастровий номер - 5122783200:01:002:0820) яка 
належить гр. Нірша Олександру Сергійовичу відповідно договору купівлі-продажу 
земельної ділянки, зареєстрованого в реєстрі за № 2973 від 16 жовтня 2017 року, 
посвідчений приватним нотаріусом Заботкіною Т.Ю., – Одеська область,  
Лиманський район, сщ. Ліски, провул. Трояндовий, 8 А; 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 
виконкому О.В. Антоненко. 
 

Заступник сільського голови з питань  
діяльності виконавчих органів                                                 О.М. Мельник 

Керуюча справами виконкому                                                   О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №6 від 26.01.2018 року        

       

Про надання адреси квартири в житловому будинку, за заявами 
Якимової Олени Олександрівни та Луцишиної Валентини Михайлівни 

 

Розглянувши заяви Якимової Олени Олександрівни та Луцишиної 
Валентини Михайлівни про присвоєння адреси квартирі в житловому будинку 
(загальна площа – 56,8 м.кв., житлова площа – 40,6 м.кв.), яка розташовується 
за адресою Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул.Радісна, 
буд. 4, кв.1, та належить заявникам на підставі свідоцтва про право приватної 
власності №1 від 10 грудня 1993 року, виданого органом приватизації 
Одеської птахофабрики, зареєстрована у книзі реєстрації під №1, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», та Положенням 
«Про порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого 
майна на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 
25.09.2013 року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради 
№704-VI, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                  

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати квартирі в житловому (загальна площа – 56,8 м.кв., житлова 
площа – 40,6 м.кв.) яка розташовується за адресою Одеська область, 
Лиманський район, с. Крижанівка, вул.Радісна, 4, кв.1, та належить заявникам 
на підставі свідоцтва про право приватної власності №1 від 10 грудня 1993 
року, виданого органом приватизації Одеської птахофабрики, зареєстрована у 
книзі реєстрації під №1, – Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, 
вул.Радісна, буд.4, кв.1; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 
 

Заступник сільського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                      О.М. Мельник 

 

 

Керуюча справами виконкому                                             О.В. Антоненко 
 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №7 від 26.01.2018 року        

       

Про надання адреси квартири в житловому будинку, за заявами 
Бойченко Анатолія Миколайовича, Бойченко Людмили Михайлівни, 
Бойченко Миколи Миколайовича 

 

Розглянувши заяви Бойченко Анатолія Миколайовича, Бойченко 
Людмили Михайлівни, Бойченко Миколи Миколайовича про присвоєння 
адреси квартирі в житловому будинку (загальна площа – 77,4 м.кв., житлова 
площа – 41,4 м.кв.), яка розташовується за адресою Одеська область, 
Лиманський район, с. Крижанівка, вул.Радісна, буд. 4, кв.7, та належить 
заявникам на підставі свідоцтва про право приватної власності №7 від 10 
грудня 1993 року, виданого органом приватизації Одеської птахофабрики, 
зареєстрована у книзі реєстрації під №7, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», та Положенням «Про порядок 
присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на 
території Крижанівської сільської ради», зі змінами, внесеними від 25.09.2013 
року рішенням сорок другої сесії Крижанівської сільської ради №704-VI, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

                                                  

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати квартирі в житловому (загальна площа – 77,4 м.кв., житлова 
площа – 41,4 м.кв.), яка розташовується за адресою Одеська область, 
Лиманський район, с. Крижанівка, вул.Радісна, буд. 4, кв.7, та належить 
заявникам на підставі свідоцтва про право приватної власності №7 від 10 
грудня 1993 року, виданого органом приватизації Одеської птахофабрики, 
зареєстрована у книзі реєстрації під №7 – Одеська область, Лиманський район, 
с. Крижанівка, вул.Радісна, буд.4, кв.7; 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами виконкому О.В. Антоненко. 
 

Заступник сільського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                       О.М. Мельник 

 

 

Керуюча справами виконкому                                             О.В. Антоненко 
 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №8 від 26.01.2018 року 

 

Про відмову в узгодженні робочого проекту зовнішнього 
газопостачання, газових мереж низького тиску (Г1), 5-ти поверхового 4-х 
секційного багатоквартирного житлового будинку 

 

До Крижанівської сільської ради надійшла заява від Чічіної Т.О., 
директора ТОВ «Новий Район 1» щодо узгодження робочого проекту 
зовнішнього газопостачання, газових мереж низького тиску (Г1), 5-ти 
поверхового 4-х секційного багатоквартирного житлового будинку. У зв’язку 
з не відповідністю робочого проекту до Генерального плану с. Крижанівка 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, 
поєднаного з детальним планом с. Крижанівка, керуючись ст. 29 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Відмовити ТОВ «Новий Район 1» в узгодженні робочого проекту 
зовнішнього газопостачання, газових мереж низького тиску (Г1), 5-ти 
поверхового 4-х секційного багатоквартирного житлового будинку;  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради, Мельника О.М. 

 

Заступник сільського голови з питань  

діяльності виконавчих органів ради                         О.М. Мельник 

 

Керуюча справами виконкому                                  О.В. Антоненко 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                       РІШЕННЯ №9               від 26.01.2018 р. 
с. Крижанівка 

 

Про відкладення розгляду заяв 
громадян про надання матеріальної 
допомоги 
 

Розглянувши заяви громадян про  надання матеріальної допомоги, 
встановлено, що частині з цих громадян матеріальна допомога вже надавалась 
в попередні періоди, у частині ж заяв відсутні документи які б підтверджували 
наявність захворювання, довідки про доходи, довідки про присвоєння 
ідентифікаційного коду. Виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

 

1. Відкласти розгляд заяв про надання матеріальної допомоги наступних 
громадян (перелік додається); 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 
виконавчого комітету, Антоненко О.В. 
 

Заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради                                        О.М. Мельник 

 

Керуюча справами виконкому                                                О.В. Антоненко 

 

 

 

 



Додаток до рішення виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради №9 від 
26.01.2018 року «Про відкладення розгляду 
заяв громадян про надання матеріальної 
допомоги»  

 

Список мешканців які мешкають на території Крижанівської сільської ради, 
заяви про матеріально допомогу яких відкладено 

 

1. Сичева Наталія Олександрівна; 
2. Савченко Олеся Вікторівна; 
3. Андрєєв Олег Всеволодович; 
4. Перехрест Надія Володимирівна; 
5. Попова Лариса Вікторівна; 
6. Колодяжна Лариса Костянтинівна; 
7. Паерель Тетяна Миколаївна; 
8. Лукьянова Тетяна Василівна; 
9. Варчук Олександр Андрійович; 
10. Кібалов В’ячеслав Іванович; 
11. Романько Надія Іванівна; 
12. Леонтьєва Лідія Кирилівна; 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                    О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                            

                         РІШЕННЯ №10                        від 26.01.2018 року 

 

 

Про надання адреси десятисекційному, багатоповерховому житловому 
будинку 

 

Розглянувши заяву ТОВ «Обслуговуючого підприємства «Новий квартал» та 
надані документи, про надання адреси десятисекційному, багатоквартирному 
житловому будинку, розташованому на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області, земельні ділянки, кадастрові номера 
№5122783200:01:2014, №5122783200:01:002:1613, керуючись Законом України 
«Про місцеве самоврядування в України», Положенням Про порядок присвоєння, 
зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської 
сільської ради згідно рішення №704-VII від 25.09.2013, Виконавчий комітет 
Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати адресу десятисекційному, багатоквартирному житловому 
будинку, розташованому на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області, земельні ділянки, кадастрові номера 
№5122783200:01:2014, №5122783200:01:002:1613 та квартирам з №1 по №251: 
Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. Ген. Бочарова 62; 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справам виконкому О.В. Антоненко. 
 

 

Заступник сільського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                               О.М. Мельник   
 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                      О.В. Антоненко 

 
 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ № 11 від 26.01.2018 р.  
с. Крижанівка 

 

Про відмову у встановленні тарифів на 
утримання будинків та прибудинкової 
території, опалення та гаряче 
водопостачання та водовідведення в 
житлових будинках, розташованих за 
адресою Одеська область, Лиманський 
район, с. Крижанівка, вул. Ген. Бочарова, 
буд.№№54; 54-а; 54-б; 54-в; 54-г; 54-д; 56; 
56-а 

Розглянувши заяву Богданович О.П., голови правління ОК «ЖЕК 
Суворовський» щодо встановлення тарифів на утримання будинків та 
прибудинкової території, опалення та гаряче водопостачання та 
водовідведення в житлових будинках, розташованих за адресою Одеська 
область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Ген. Бочарова, буд.№№54; 54-

а; 54-б; 54-в; 54-г; 54-д; 56; 56-а,  керуючись ст. 28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», п.49 Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на 
житлово-комунальні послуги» виконавчий комітет Крижанівської сільської 
ради 

ВИРІШИВ: 
 

1. Відмовити у встановленні тарифів на утримання будинків та 
прибудинкової території, опалення та гаряче водопостачання та 
водовідведення в житлових будинках, розташованих за адресою 
Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Ген. 
Бочарова, буд.№№54; 54-а; 54-б; 54-в; 54-г; 54-д; 56; 56-а, у зв’язку з 
поданням неповного пакету документів; 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, 
Мельника О.М..  

 

Заступник сільського голови з питань  
діяльності виконавчих органів ради                                       О.М. Мельник 

 

Керуюча справами виконкому                                              О.В. Антоненко 



 

 


