
 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

29 липня 2019                                                                                № 986-VII 
 
 

 

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

 

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
Крижанівська сільська рада  
                                                В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Внести зміни та затвердити в новій Кошторис витрат Програми захисту 
узбережжя території Крижанівської сільської ради Лиманського району  
Одеської області на 2019 рік. (Додаток 1) 
2. Внести зміни та затвердити в новій Кошторис витрат Програми ремонту та 
будівництва дорожнього покриття (доріг) Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області на 2019 рік (Додаток 1) 
3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію з 
питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, 
медицини, охорони дитинства, культури, молоді та спорту (голова комісії 
Клюкас О.П.) 

 

 

 

 Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток № 1  

до рішення ХХXXІIІ сесії Крижанівської сільської ради  
VII скликання № 986-УІІ від 29.07.2019 року 

 

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

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна 
сума витрат, 

в грн. 
Будівництво берегоукріплювальних робіт вздовж 
узбережжя Чорного моря в районі вулиці 
Приморська в с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області (коригування); 
Будівництво берегоукріплювальних робіт вздовж 
узбережжя Чорного моря в районі вулиці 
Приморська в с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області. Коригування; 
Оплата авторського нагляду за виконанням робіт; 
Оплата технічного нагляду за виконанням робіт. 
Топографо-геодезичні та батиметричних послуги 
на ділянці Чорного моря, яка прилягає до 
населеного пункту с. Крижанівка, Лиманського 
району Одеської області 
Розробка (виготовлення, оновлення, коригування)  
проектно-кошторисної документації; 
Оплата експертизи проектно-кошторисної 
документації; «Берегоукріплювальні роботи 
вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. 
Приморська с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області. «Коригування».  
 

2019 10150000,00 

 

 

 

 Секретар ради Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 2  
до рішення ХХXXІIІ сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 986-УІІ від 29.07.2019 року 

 

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

Одеської області на 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна 
сума витрат, 

в грн. 
Розробка 
(виготовлення, 
оновлення)  
проектно-

кошторисної 
документації; 
Оплата експертизи 
проектно-

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

Будівництво та 
капітальний ремонт 
асфальтно-бетонного 
покриття вулиць 
(черговість визначається 
виконавчими органами 
ради):  
Осипова с. Крижанівка  
Сонячна с. Крижанівка 

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

Ветеранів від вул.. 
Бескоровайного до вул.. 
Набережна в с. 
Крижанівка 

Бескоровайнова від вул.. 
Ветеранів до пров. 
Шкільний в с. Крижанівка 

Лугова від. вул. 
Марсельська до вул. 
Заболотного в с. Ліски 

2019 10740000,00 

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

Секретар ради                                                               Л.Л.Бондаренко 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

      Сорок третьої сесії Крижанівської сільської радиVIІ скликання  

  

                                                      с.Крижанівка 

   

«29» липня 2019 року                                                                     № 987-VIІ 

 

«Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 

рік»  

 

Відповідно до статті 26, статті 64 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, 
Крижанівська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 
1. Внести зміни до рішення тридцять восьмої сесії Крижанівської 

сільської ради  № 815-VІІ від 22.12.2018 року «Про бюджет Крижанівської 
сільської ради на 2019 рік».  

2. Викласти в новій редакції додатки: 5,7 до рішення. 
3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  

комісію  з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного 
розвитку, медицини, охорони дитинства, культури, молоді та спорту (голова 
комісії Клюкас О.П.) 

 

  

Сільський голова                                                                                   Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

29 липня 2019                                                                                № 988-VII 
 

 

 

Про надання дозволу на корегування проектної документації 
«Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря 

в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району 

Одеської області. «Коригування». 
 

 

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

   

                                              В И Р І Ш И Л А: 

1. Дозволити корегування проектної документації  «Берегоукріплювальні 
роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. 
Крижанівка Лиманського району Одеської області. «Коригування». 
2. Сільському голові вжити заходів для замовлення та оплати коригування 
проектної документації  «Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя 
Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області. «Коригування» та проходження експертизи. 
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 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок другої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

29 липня 2019 року                                                                         № 989-VII 

 

Про надання дозволу ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-

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

в оренду на 15 (п'ятнадцять) років кадастровий номер 512783200:02:001:2524 для 
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства за адресою 
с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 13А, Лиманського району Одеської області. 

 

Розглянувши клопотання голови ОК «ЖБК «ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» 
Новгородської А.О. та подані матеріали, керуючись ст. ст. 3, 12, 122 Земельного кодексу 
України, Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Надати дозвіл ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ «ЖИТЛОВО-

БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРТИВ «ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0364 га в оренду на 15 
(п'ятнадцять) років кадастровий номер 512783200:02:001:2524 для будівництва, 
обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, 
об'єктів зв'язку та дорожнього господарства за адресою с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 
13А, Лиманського району Одеської області. 

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 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок третьої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

29 липня 2019                                                                                № 990-VII 
 

 

 

Про уповноваження секретаря сільської ради здійснювати повноваження 
секретаря виконавчого комітету Крижанівської сільської ради 

 

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

  

                                                В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Уповноважити секретаря сільської ради здійснювати повноваження 
секретаря виконавчого комітету Крижанівської сільської ради під час відпуски, 
або з інших причин відсутності керуючої справами. 
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 

 

 

 


