
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №166  від 14 серпня 2019 року 

 

                                                                                                                         с. Крижанівка 

 

Про звернення до суб’єктів містобудування щодо  

надання адрес окремим частинам об’єктів будівництва 

та об’єктів нерухомого майна 

 

З метою налагоджування дієвого механізму присвоєння адрес окремим частинам 

об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, задля забезпечення прозорості та 

доступності процедури присвоєння, зміни і анулювання адрес об’єктів нерухомого 

майна, відповідно до Тимчасового Порядку реалізації експериментального проекту з 

присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 №367, рішення Крижанівської 

сільської ради від 10.07.2019 № 966-VII «Про зміну порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва та об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області», заслухавши інформації начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого органу Крижанівської сільської ради, 

керуючись ст.ст. 27, 30, 37, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради - 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звернутися до суб’єктів містобудування які здійснюють свою діяльність на території 

Крижанівської сільської ради по питанню надання до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого органу Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області графічних та текстових матеріалів з технічної інвентаризації 

об’єктів будівництва. 

2. Відділу містобудування та архітектури забезпечити направлення відповідного 

звернення до суб’єктів містобудування та враховувати отриману інформацію під час 

присвоєння адрес. 

3. Інформаційному відділу виконавчого органу Крижанівської сільської ради 

оприлюднити зазначене рішення на офіційному веб-сайті Крижанівської сільської 

ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради 

Каплінського В.Ю. 

   
  Голова виконкому                           /підпис/                                                   Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому         /підпис/            О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ № 167 від 14.08.2019 р.                                                                                                                                        

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради «Про надання адреси новозбудованому двосекційному житловому 

будинку за заявою Антонюка Андрія Миколайовича, представника за 

довіреністю ТОВ «Алькор-S» № 285 від 13.11.2018 р. 

 

Враховуючи інтереси мешканців громади, з метою забезпечення прав та 

інтересів власників нерухомості за адресою – Одеська область, Лиманський район, 

село Крижанівка, вул. Сахарова академіка, буд. 3Б, керуючись ст.59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Крижанівської сільської 

ради 

                                                    ВИРІШИВ: 

 

1.Внести зміни до рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради №285 

від 13.11.2018 р. «Про надання адреси новозбудованому двосекційному житловому 

будинку за заявою Антонюка Андрія Миколайовича, представника за довіреністю ТОВ 

«Алькор-S», та викласти преамбулу рішення у наступній редакції: 

«Розглянувши заяву Антонюка Андрія Миколайовича, представника за 

довіреністю ТОВ «Алькор-S» про присвоєння адреси новозбудованому двосекційному 

житловому будинку, який розташовується на земельній ділянці 

(5122783200:01:002:1937), сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого 

будівництвом об’єкта ІУ № 163182572005, 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» 

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

О.В. Антоненко 

 

Голова виконкому                   /підпис/                                 Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому    /підпис/                            О.В. Антоненко 

 
 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ № 168 від 14.08.2019 р.                                                                                                                                        

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради «Про надання адреси новозбудованому десятисекційному, 

багатоквартирному житловому будинку за заявою ТОВ «Обслуговуюче 

підприємство «Новий квартал» №144 від 21.06.2019 р. 

 

Враховуючи інтереси мешканців громади, з метою забезпечення прав та 

інтересів власників нерухомості за адресою – Одеська область, Лиманський район, 

село Крижанівка, вул. Сахарова академіка, буд. 9, керуючись ст.59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Крижанівської сільської 

ради 

                                                    ВИРІШИВ: 

 

1.Внести зміни до рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської ради №168 

від 21.06.2019 р. «Про надання адреси новозбудованому десятисекційному, 

багатоквартирному житловому будинку за заявою ТОВ «Обслуговуюче підприємство 

«Новий квартал», та викласти преамбулу рішення у наступній редакції: 

«Розглянувши заяву директора ТОВ «Обслуговуюче підприємство «Новий 

квартал» О.С. Маковського, про надання адреси новозбудованому десятисекційному, 

багатоквартирному житловому будинку, який розташовується на земельній ділянці 

(5122783200:01:002:2094), сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого 

будівництвом об’єкта ОД № 162190431211, 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»; 

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

О.В. Антоненко. 

 

Голова виконкому                   /підпис/                                 Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому    /підпис/                            О.В. Антоненко 

 

 

 



У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

 РІШЕННЯ 

виконкому Крижанівської сільської ради 

 

     «14» серпня 2019 року                                                                                       № 169 

 

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, 

рішенням № 814-VII від 22.12.2018 року, зі змінами рішенням № 864-УІІ від 15.02.2019 

року про затвердження Кошторису витрат Програми «Милосердя в дії» Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік, 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. Призначити відповідальною за виконання даного рішення головного 

спеціаліста із соціальних питань Нагребецьку Н.С. 

ІІІ. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови з 

економічних питань Дудник М.В. 

 

 

 

 

Сільський голова                            /підпис/                                 Н.Г.Крупиця                                    

 

Керуюча справами виконкому      /підпис/                              О.В. Антоненко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

До  рішення виконкому №  169 від 14 серпня 2019 року 

 

№ 

з/п 
Прізвіще, ім'я, по батькові 

Адреса 

Сума 

соц.допо

моги, 

грн. 

Напрям 

1 Акберова Діна Вікторівна с.Крижанівка вул.Морська,42 500,00 до дня знань 

2 Арзяєв 

Володимир 

Вікторович с.Крижанівка вул. Терешкової, 10 1 000,00 до дня знань 

3 Бадігон 

Олексій 

Анатолійович с.Крижанівка вул. Морська, 3 500,00 до дня знань 

4 Бякова Тетяна Вікторівна с.Крижанівка вул. Проценко, 41а 500,00 до дня знань 

5 Березовська Олена Миколаївна с.Крижанівка вул.Морська,11 1 000,00 до дня знань 

6 Верещагіна Олександра Іванівна с.Крижанівка вул.Ярошевської,44 500,00 до дня знань 

7 Вавшко Сергій Іванович с.Крижанівка вул. Сонячна,61 500,00 до дня знань 

8 Грейман 

Марина 

Володимирівна с.Крижанівка 

вул.Бочарова Ген.,54Д, 

кв.15 500,00 до дня знань 

9 Грабовецька 

Світлана 

Олександрівна с.Крижанівка вул. Атаманюка, 68 500,00 до дня знань 

10 Голота Сергій Джанович с.Крижанівка вул.Рибача,4 500,00 до дня знань 

11 Денисова Аріна Вікторівна с.Крижанівка 

вул.Бочарова Ген.,44а, 

кв.240 500,00 до дня знань 

12 Жданов Андрій Валерійович с.Крижанівка вул. Проценко, 42а 500,00 до дня знань 

13 Краснов Аркадій Борисович с.Крижанівка вул. Гонтаренко, 6 800,00 до дня знань 

14 Крохінова 

Олеся 

Володимирівна с.Крижанівка вул. Центральна, 15а 500,00 до дня знань 

15 Кухаренко 

Дмитро 

Олександрович с.Крижанівка вул.Набережна,18 500,00 до дня знань 

16 Кристя Тетяна Миколаївна с.Ліски вул.Північна,48а 500,00 до дня знань 

17 Куликовська Ольга Вікторівна с.Крижанівка 

вул.Варшавський 

проїзд,1/4 500,00 до дня знань 

18 Коваль 

Олександр 

Володимирович с.Крижанівка вул.Проценко,24а 500,00 до дня знань 

19 Мельник Олексій Олексійович с.Крижанівка вул. Рибача, 43а 500,00 до дня знань 

20 Мунтян Рузана Миколаївна с.Крижанівка вул.Гагаріна,30 500,00 до дня знань 

21 Ніколаєва Анастасія Віталіївна с.Крижанівка вул. Ювілейна, 24 500,00 до дня знань 

22 Огли Сайха Леонідівна с.Крижанівка вул. Гагаріна, 30 500,00 до дня знань 



23 Прокопенюк Карине Валеріївна с.Крижанівка вул.Бескоровайнова,23 500,00 до дня знань 

24 Петруняк Василь Вікторович с.Крижанівка 

вул.Софіївська,2б, 

кв.19 500,00 до дня знань 

25 Сидорченко Іннеса Анатоліївна с.Крижанівка вул. Ветеранів, 8 500,00 до дня знань 

26 Софіяник Наталія Йосипівна с.Ліски вул. Лазурна, 6 700,00 до дня знань 

27 Сидоренко 

Сергій 

Олександрович с.Крижанівка вул. Проценко, 52а 500,00 до дня знань 

28 Сокол 

Олександра 

Геннадіївна с. Мирне вул. Радісна, 1/3 500,00 до дня знань 

29 Стружевська 

Софія 

Володимирівна с.Крижанівка вул. Центральна, 77а 500,00 до дня знань 

30 Седенко 

Дмитро 

Олександрович с.Крижанівка вул. Проценко, 17а 500,00 до дня знань 

31 
Самофалова Оксана Миколаївна 

с.Крижанівка 

вул.Бочарова 

Ген.54Д,кв.2 
500,00 

до дня знань 

32 Тарасенко 

Любов 

Володимирівна с.Крижанівка вул. Рибача, 41 500,00 до дня знань 

33 Ткаченко Олена Іванівна с.Крижанівка вул. Рибача, 49 800,00 до дня знань 

34 Шишова Світлана Борисівна с.Крижанівка вул. Приморська, 41а 500,00 до дня знань 

35 Набок Катерина Павлівна с.Крижанівка вул.Миколаївська,28 1000,00 на лікування 

36 Сологуб Марія Дмитрівна с.Крижанівка вул.Миколаївська,14а 500,00 тяжке мат.стан. 

37 Левша  Павло Михайлович с.Ліски вул.Ліненко,10 500,00 тяжке мат.стан. 

38 Чернобай 

Василь 

Володимирович с.Ліски вул.Чорноморська,5 500,00 на лікування 

39 Петруняк Василь Вікторович с.Крижанівка 

вул.Софіївська,2Б, 

кв.19 1 000,00 на лікування 

40 Шабаліна  

Валентина 

Миколаївна с.Крижанівка Проценко, 35 500,00 на лікування 

41 Галушко Ольга Дмитрівна с.Крижанівка вул.Бескоровайнова,1 2 000,00 на лікування 

42 Багріна Людмила Іванівна с.Крижанівка вул.Ярошевської,23 500,00 

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

43 Семенюк  Людмила Іванівна с.Крижанівка вул.Ветеранів,15 500,00 

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

44 Стеблівська  Тетяна Семенівна с.Крижанівка вул.Ювілейна, 35 500,00 

на лікування 

психічнохворих 

жителів 



45 Лутович Наталія Вікторівна с.Ліски вул.Касьяненка,11 500,00 

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

46 Лутович Наталія Вікторівна с.Ліски вул.Касьяненка,11 500,00 

на лікування 

психічнохворих 

жителів 

47 Анісімов Віктор Павлович с.Крижанівка вул.Центральна,35 1 000,00 на оздоровлення 

48 Баранова Лідія Євгенівна с.Ліски вул.Южна,14 1 000,00 на оздоровлення 

49 Бурлаченко 

Ненель 

Олександрівна с.Крижанівка вул.Ветеранів,64 1 000,00 на оздоровлення 

50 Василенко  Юзефа Никодимівна с.Ліски вул.Добровольського,7 1 000,00 на оздоровлення 

51 Голота  Марія Степанівна с.Крижанівка вул.Рибача,4 1 000,00 на оздоровлення 

52 Горобець Таїсія Василівна с.Крижанівка вул.Гагаріна,13 1 000,00 на оздоровлення 

53 Єгупова Віра Іванівна с.Крижанівка вул.Ветеранів,25а 1 000,00 на оздоровлення 

54 Кнуренко Валентина Павлівна с.Крижанівка вул.Морська,11а 1 000,00 на оздоровлення 

55 Пермяков Іван Герасимович с.Крижанівка 

вул.Бочарова ген.,58, 

кв.31 1 000,00 на оздоровлення 

56 Лікаренко Надія Павлівна с.Крижанівка вул.Бескоровайнова,40 1 000,00 на оздоровлення 

57 Ліщенко Василь Миколайович с.Крижанівка вул.Ярошевської,29 1 000,00 на оздоровлення 

58 Меделян  Людмила Григорівна с.Крижанівка вул.Морська,13 1 000,00 на оздоровлення 

59 Матяр  Валентина Петрівна с.Крижанівка вул. Гонтаренко, 1 1 000,00 на оздоровлення 

60 Молошняк Валентина Василівна с.Крижанівка вул.Гонтаренко,31 1 000,00 на оздоровлення 

61 Пітельгузова Тамара Олексіївна с.Крижанівка 

вул.Миколаївська,3/3 

кв.11 1 000,00 на оздоровлення 

62 Проценко Ніна Петрівна с.Крижанівка вул.Гагаріна,35 1 000,00 на оздоровлення 

63 Сіряк Степан Іванович с.Крижанівка вул.Осипова,25 1 000,00 на оздоровлення 

64 Скрипнікова Любов Григорівна с.Крижанівка вул.Сонячна,2 1 000,00 на оздоровлення 

65 Слободянюк  Клавдія Юхимівна с.Крижанівка вул.Гагаріна,47 1 000,00 на оздоровлення 

66 Ткаченко  Євгенія Григорівна с.Крижанівка вул.Терешкової,9 1 000,00 на оздоровлення 

67 Сторожук Дмитро Васильович с.Крижанівка 

вул.Бочарова ген.,56, 

кв.13 1 000,00 на оздоровлення 



68 Бурлаченко 

Ненель 

Олександрівна с.Крижанівка вул.Ветеранів,64 1 000,00 до ювілею 

69 Горобець Таїсія Василівна с.Крижанівка вул.Гагаріна,13 1 000,00 до ювілею 

70 Єгупова Віра Іванівна с.Крижанівка вул.Ветеранів,25а 2 000,00 до ювілею 

71 Кнуренко Валентина Павлівна с.Крижанівка вул.Морська,11а 1 000,00 до ювілею 

72 Проценко Ніна Петрівна с.Крижанівка вул.Гагаріна,35 1 000,00 до ювілею 

73 Сіряк Степан Іванович с.Крижанівка вул.Осипова,25 2 000,00 до ювілею 

74 Слободянюк  Клавдія Юхимівна с.Крижанівка вул.Гагаріна,47 1 000,00 до ювілею 

75 Ткаченко  Євгенія Григорівна с.Крижанівка вул.Терешкової,9 1 000,00 до ювілею 

76 Лойко 

Сергій 

Сельвестрович с.Крижанівка вул.Бескоровайнова,3а 2 000,00 до ювілею 

77 Єгупов Микола Назарович с.Крижанівка вул.Ветеранів,25 2 000,00 до ювілею 

 

Керуюча справами виконкому               /підпис/                                                                О.В. Антоненко  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №170 від 14.08.2019 року              

 
Про надання адреси земельній ділянці, яка утворилась в результаті 

об’єднання, за заявою директора ТОВ «Тартус» Поплінської О.О. 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Тартус» Поплінської О.О., про присвоєння адреси 

земельній ділянці (0,0600 га), яка утворилась в результаті об’єднання двох земельних ділянок 

0,0246 га кадастровий номер 5122783200:01:002:1810 та 0,0354 га кадастровий номер 

5122783200:01:002:1812, 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 (0,0600 га), що утворилась в результаті об’єднання 

двох земельних ділянок 0,0246 га кадастровий номер 5122783200:01:002:1810 та 0,0354 га 

кадастровий номер 5122783200:01:002:1812 – Одеська область,  Лиманський район, с/рада 

Крижанівська, Рекреаційний комплекс, вул. Набережна, 20А; 

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

О.В. Антоненко. 

 

Голова виконкому                     /підпис/                                     Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому     /підпис/                                О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №171 від 14.08.2019 року 

 

Про надання дозволу на благоустрій земельної ділянки 

Беручи до уваги гостру необхідність підтримання порядку, та припинення 

скупчення безпритульних, розпивання алкогольних напоїв та вживання наркотичних 

речовин на вул. Приморська, керуючись ст. ст. 33, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Зобов’язати Юзбашян Артака Грачиковича, орендаря земельної ділянки 

5122783200:02:001:2797 відповідно договору оренди від 07 серпня 2017 року, 

здійснити благоустрій земельної ділянки 5122783200:02:001:2797 шляхом 

встановлення огорожі; 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради, Мельника О.М. 

 

 

Сільський голова                                          /підпис/                        Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому                    /підпис/                    О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

  

                                                   РІШЕННЯ №172 від 14.08.2019 р.  

  

с. Крижанівка 

 

Про надання дозволів на розміщення   

зовнішньої реклами ТОВ «РІТЕЙЛ-СЕРВІС» 

 

Відповідно  Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 

29.12.2003 р. №2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», рішенням 

Крижанівської сільської ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на 

території Крижанівської сільської ради» №300 – VII від 05.09.2016 року, керуючись пп. 13 п. «а» ч. 1 

ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Крижанівської 

сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл ТОВ «РІТЕЙЛ-СЕРВІС» на розміщення засобів зовнішньої реклами – дахової 

рекламної конструкції – вивіски «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР АТРИУМ» 5х4,6 м., об’ємні літери 7х1,12 

м. та 6,8х0,35 м., а також 6 баннерних однотипних конструкцій 4,5х2м. за адресою – Одеська 

область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул. Бочарова генерала, 50 ТЦ «Атриум»;  

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

Антоненко О.В.  

 

  

Голова виконкому                   /підпис/                                                Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                                        О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ №173 від 14.08.2019 р.  

с. Крижанівка 

 

Про відмову у наданні матеріальної 

допомоги  

 

  Заслухавши інформацію голови головного спеціаліста з соціальних питань 

Крижанівської сільської ради Нагребецьку Н.С., розглянувши  заяви громадян  про 

надання матеріальної  допомоги, враховуючи висновок засідання комісії з питань 

надання матеріальної допомоги,  керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Крижанівської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Відмовити  у наданні матеріальної допомоги 

- Надкриничній Тетяні Іванівні, у зв’язку з тим, що вона вже отримувала 

матеріальну допомогу у 2019 році, однак, відповідно до Програми «Милосердя в дії» 

матеріальна допомога надається 1 раз на рік; 

- Поповській Лілії Леонідівни, що вона вже отримувала матеріальну допомогу у 

2019 році, однак, відповідно до Програми «Милосердя в дії» матеріальна допомога 

надається 1 раз на рік; 

 

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

 

 

Сільський голова                        /підпис/                                                   Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами виконкому      /підпис/                                            О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                            РІШЕННЯ №174                                    від 14.08.2019 р. 

                                                            

Про порядок здійснення контролю за 

виконанням Правил благоустрою території 

Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області (зміни) 

 

Відповідно до статей 30, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил 

благоустрою, Крижанівської сільської ради, статті 255 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, з метою підвищення ефективності дотримання 

Правил благоустрою на території Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради, 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради №98 від 25.04.2019 «Про порядок здійснення контролю за виконанням Правил 

благоустрою території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області», та викласти його в наступній редакції: 

« 1. Надати повноваження складати протоколи про адміністративні 

правопорушення за статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення наступним посадовим особам: 

- Начальник ВОС Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області; 

- Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони 

громадського порядку Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області; 

2. Контроль покласти на керуючу справами виконкому О.В. Антоненко 

 

 

Сільський голова   /підпис/                                                Н.Г. Крупиця 

       

Керуюча справами  /підпис/          О.В. Антоненко 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


