
 
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 

 

10 липня 2019                                                                                № 958-VII 

 

Про прийняття у  комунальну власність будівлі літнього кінотеатру, розташованої за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. 

Крижанівка, вулиця Ветеранів, 18-а. 

 

Розглянувши заяву громадянина України Дьякова Сергія Анатолійовича та подані 

матеріали, керуючись ст. 717, 720 ЦК України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 

області 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Прийняти в дар від Дьякова Сергія Анатолійовича у комунальну власність 

Крижанівської громади об'єкт нерухомого майна, а саме: будівлю літнього кінотеатру, 

загальною площею 783,8 кв.м., за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Крижанівка, вул. Ветеранів, 18-а. 

 2. Уповноважити голову Крижанівської сільської ради  Крупицю Н.Г. укласти договір 

дарування об'єкта нерухомого майна, а саме будівлі літнього кінотеатру, загальною площею 

783,8 кв.м., за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 

18-а, та зареєструвати право власності територіальної громади Крижанівської сільської 

ради  на зазначений об'єкт нерухомого майна. 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А                     

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

Сорок другої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«10» липня 2019 року                                                                                             № 959-VIІ 

 

«Про затвердження звіту про виконання бюджету  

Крижанівської сільської ради Лиманського району за  І півріччя 2019 року» 

         Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та 

статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт за І півріччя 2019 року, 

Крижанівська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області за І півріччя 2019 року. 

2. Звіт «Про виконання бюджету  Крижанівської сільської ради Лиманського району 

за І півріччя 2019 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт про виконання бюджету  Крижанівської сільської ради Лиманського 

району за І півріччя 2019 року 

До рішення сорок другої сесії  Крижанівської сільської ради VIІ cкликання  

№ 959- VIІ від 10.07.2019 року 

 

Бюджет сільської ради на 2019 рік затверджено рішенням сільської ради від 

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

доходах  та видатках у сумі 39336,00 тис. грн. 

Зі змінами, внесеними за 2019 рік, затверджено обсяг доходів у сумі  42173,10 тис. 

грн. і видатків в загальній сумі 73977,10 тис. грн. 

В доход  бюджету за  І півріччя 2019 рік надійшло 24294,79 тис. грн., що складає  

21,0 %  від річного плану надходжень, в тому числі до загального фонду бюджету надійшло 

20466,28 тис. грн. при плані 39923,1 тис. грн., що складає 51 %.  

По спеціальному фонду при плані 2250,00 тис. грн. фактично надійшло 3828,51 тис. 

грн., що складає 170,00 %.                               

Домінуючими серед надходжень загального фонду залишались податкові 

надходження – 19137,697 тис. грн (79 %  від загальних надходжень). 

Структура податкових надходжень була наступною: 

Найбільшими за обсягом в І півріччі 2019 року були надходження по місцевим 

податкам і зборам – 11382,42 тис. грн. (59 % від загальної суми податкових надходжень). 

Структура надходжень по місцевим податкам і зборам в І півріччі  2019 року була 

наступною: (найбільш істотні надходження) 

- податок на нерухоме  майно – 1175,87 тис. грн. 

- земельний податок з юридичних осіб – 1407,95 тис. грн.  

- орендна плата з юридичних осіб  - 3685,63 тис. грн. 

- земельний податок з фізичних осіб – 313,11 тис. грн. 

- орендна плата з фізичних осіб – 1628,18 тис. грн.  

Наступним за обсягом надходжень був Акцизний податок:  

- Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції) – 4803,32 тис.грн., - частка в структурі податкових надходжень склала 

в І півріччі 2019 року  25 %  

- Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 

1232,64 тис.грн. - частка в структурі податкових надходжень склала в І півріччі 2019 року 

6 %  

- Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів – 1686,11 тис. грн., частка в структурі податкових 

надходжень склала в І півріччі 2019 року 9 %  

Неподаткові надходження склали 769,14 тис. грн. (4 % від загальних 

надходжень).  

Надходження спеціального фонду бюджету. 

В  І півріччі 2019 року становили  3828,51 тис. грн. (Значну частку займають 

неподаткові надходження – 3580,18 тис грн. – 94,0 % від загальної суми надходжень). 

Основну суму  надходжень спеціального фонду в  І півріччі 2019 року склали 

надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту -  

3439,99 тис. грн. та надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва – 140,19 тис.грн. 

Доходи від операцій з капіталом склали 242,89 тис.грн., що становить 6 % загальних 

надходжень спеціального фонду. 

В  І півріччі  2019 року  не перераховувалось субвенції до районного бюджету; 



На фінансування видатків в процесі виконання бюджету направлено 26989,67 тис. 

грн. при планових показниках на  І півріччя 2019 року 62109,76 тис. грн., що складає  43 %, 

від планових призначень, в тому числі по загальному фонду бюджету направлено 11294,87 

тис. грн. при плані за півріччя 16174,26 тис. грн., що складає  70 % до планових призначень 

за перший півріччя 2019 року, по спеціальному фонду бюджету направлено 15694,8 тис. 

грн., при плані  на перший півріччя 45935,5  тис. грн., що складає 34 %. 

Наведені вище показники свідчать про дуже низький рівень виконання видаткової 

частини спеціального фонду бюджету за перше півріччя 2019 року, що зумовлено 

невикористанням запланованих коштів на проведення робіт з благоустрою, ремонту доріг, 

ремонту вуличного освітлення, водовідведення, водопостачання та будівництва дитячого 

садка. 

За період січень-червень поточного року використано бюджетні кошти по 

наступним напрямам: 

У структурі видатків сільської ради за загальним фондом домінуючими є: 

Поточні видатки 11294,87 тис. грн. – (100%) в т. ч.  

- видатки на соціальну сферу – 979,88  тис. грн. (матеріальна допомога, поштові 

послуги, екскурсії для дітей, оздоровлення); 

- видатки на органи місцевого самоврядування – 6569,67 тис. грн;  

- на благоустрій села - (вуличне освітлення) – 533,61 тис.грн. 

- видатки на культуру – 504,4 тис. грн.; 

- дотація ЖКГ «Надія» – 2432,88 тис. грн.; 

- дотація Спортивному клубу СК «Крижанівський» - 262,91 тис. грн; 

Зі спеціального фонду місцевого бюджету на фінансування в процесі виконання 

бюджету за І півріччя 2019 року направлено  15694,804 тис. грн.,  в тому числі на: 

- Придбання та встановлення стабілізатора напруги у будівлі Крижанівської 

сільської ради за адр.: с. Крижанівка, вул. Ветеранів – 85420,00 грн.; 

- Придбання системи поіменного голосування "Рада Голос" – 99800,00 тис.грн. 

- Капітальний ремонт водопроводу по вул. Сонячна в с. Крижанівка Лиманського 

району Одеської області - 793 255,54 грн.; 

- Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 

водопроводу по вул.Сонячна в селі Крижанівка Лиманського району Одеської області" 13 

824,00 грн.; 

- Проведення експертизи проекту будівництва в частині проектно-кошторисної 

документації та надати Експертний звіт "Будівництво дитячого садка на 120 місць з 

вбудованими громадськими приміщеннями фізкультурно-оздоровчого призначення в рівні 

цокольного поверху на території с.Крижанівка, Лиманського району, Одеської області, 

кадастровий номер земельної ділянки 5122783200:02:001:2807" - 72027,56 грн.; 

- Проектні роботи з коригування проектно-кошторисної документації: 

"Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська в 

с. Крижанівка Лиманського району Одеської області. Коригування" - 60529,47 грн.; 

- Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного висновку 

по об'єкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. 

Паустовського від вул. Марсельська до вул. Заболотного (праворуч) с. Ліски, Лиманський 

р-н, Одеська область - 31 868,32 грн.; 

- Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Паустовського 

від вул. Марсельська до вул. Заболотного (праворуч) с. Ліски, Лиманський р-н, Одеська 

область - 142 065,48 грн.; 



- Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення за адресою: вул. Паустовського від вул. Марсельська до вул. 

Заболотного (праворуч) с. Ліски, Лиманський р-н, Одеська область" - 2 173,74 грн.; 

- Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Марсельська, с. 

Ліски, Лиманський р-н, Одеська область - 81 574,94 грн.; 

- Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення за адресою: вул. Марсельська, с. Ліски, Лиманський р-н, Одеська 

область" - 976,53 грн.; 

- Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Лесі Українки, 

с. Ліски, Лиманський р-н, Одеська область - 98 097,41 грн.; 

- Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного висновку 

по об'єкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Лесі 

Українки, с. Ліски, Лиманський р-н, Одеська область - 25 700,00 грн.; 

- Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення за адресою: вул. Лесі Українки, с. Ліски, Лиманський р-н, Одеська 

область" - 1 192,15 грн.; 

- Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. 

Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області (Коригування) - 120 

324,40 грн.; 

- Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Шевченко, с. 

Ліски, Лиманський р-н, Одеська область - 323410,54 грн.; 

- Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення за адресою: вул. Шевченко, с. Ліски, Лиманський р-н, Одеська 

область" - 4975,24 грн.; 

- Багаторічні насадження - 81000,00 грн.; 

- Авторський нагляд за будівництвом об'єкта "Берегоукріплювальні роботи вздовж 

узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району 

Одеської області. Коригування" - 23800,00 грн.; 

- Капітальний ремонт водопроводу по вул. Безкоровайнова в с.Крижанівка 

Лиманського району Одеської області - 190069,20 грн.; 

- Комп'ютерне обладнання (програмно-апаратні комплекси) - 197625,00 грн.; 

- Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного висновку 

по об'єкту "Будівництво зовнішньої мережі водопостачання по вул. Шкільна в с. Ліски 

Лиманського р-ну Одеської області - 92 208,00 грн.; 

- Капітальний ремонт водопроводу по пров. 1 Центральний в с. Крижанівка 

Лиманського району Одеської області - 166 097,28 грн.; 

- Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вул. 

Приморська, с. Крижанівка Лиманського району Одеської області (коригування) - 

6120480,47 грн.; 

- Технагляд за об'єктом: "Берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя Чорного 

моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської області. 

Коригування" - 94362,99 грн 

- Послуги з експертної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення - 7890,00 грн.; 

- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Сонячна в с. Крижанівка 

Лиманського району Одеської області - 1 423 888,00 грн.; 

- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Осипова в с. Крижанівка 

Лиманського району Одеської області - 759 444,17 грн.; 



- Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вулиці Українська від 

вул.Марсельська до вул.Заболотного в с. Ліски Лиманського району Одеської області - 1 

038 103,08 грн.; 

- Будівництво (на землях загального користування) мережі водопроводу по вул. 

Шкільна в сщ. Ліски Лиманського р-ну Одеської області - 378 687,96 грн.; 

- Технагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття вулиці Українська від вул.Марсельська до вул.Заболотного в 

с. Ліски Лиманського району Одеської області" - 3743,00 грн.; 

- Технагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття вулиці Сонячна в с. Крижанівка Лиманського району Одеської 

області" - 4860,00 грн.; 

- Технагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт 

асфальтобетонного покриття вулиці Осипова в с. Крижанівка Лиманського району 

Одеської області" - 2728,00 грн.; 

-  Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного висновку 

по об'єкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.Одеська, 

с.Ліски, Лиманський район, Одеська область" - 31 868,32 грн.; 

- Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного висновку 

по об'єкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.Українська, 

с.Ліски, Лиманський район, Одеська область" - 31 868,32 грн.; 

- Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного висновку 

по об'єкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.Миколаївська, 

вздовж автодороги Одеса Южний в с.Крижанівка, Лиманського району, Одеської області" 

- 31 868,32 грн.; 

- Великовантажні мототранспортні засоби (сміттєвоз з заднім завантаженням АТ-

3011 на базі шасі Renault D12) - 3 057 000,00 грн.; 

З метою розвитку території Крижанівської сільської ради у 2019 році було прийнято 

19 програм та затверджено кошти для їх реалізації на загальну суму 56742860,00 грн: 

№ Програми РАЗОМ 

1 

Програма Інформаційного, матеріально-технічного та інженерного 

забезпечення виконавчих органів та будівлі Крижанівської сільської 

ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік 

2061330,00 

2 
Програма підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2019 рік 
365000,00 

3 
Програма «Милосердя в дії» Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2019 рік 
1150000,00 

4 Програма організації та проведення культурних заходів на 2019 рік 50000,00 

5 

Програма підтримки комунального підприємства "Спортивний клуб 

«Крижанівський» території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2019 рік 

433100,00 

6 

Програма підтримки комунального підприємства «Надія» 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

на 2019 рік 

7098430,00 

7 
Програма будівництва мереж водовідведення Крижанівської 

сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік 
3450000,00 

8 

 Програма будівництва та капітального ремонту мереж водопроводу 

на території Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2019 рік 

3175000,00 



9 

Програма ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг) 

Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області 

на 2019 рік 

7740000,00 

10 
Програма захисту узбережжя території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2019 рік 
10000000,00 

11 
Програма підтримки сільського будинку культури Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області 
50000,00 

12 
Програма ремонту та будівництва вуличного освітлення на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 
4350000,00 

13 

Програма виконання робіт та надання послуг з благоустрою 

території Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області на 2019-2020 роки 

10020000,00 

14 
Програма використання земель на території Крижанівської сільської 

ради на 2019 рік 
550000,00 

15 
Програма придбання багаторічних насаджень на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 
200000,00 

16 
Програма будівництва дитячого садка Крижанівської сільскої ради 

Лиманського району Одеської області на 2019 рік 
5600000,00 

17 

Кошторис витрат Програми встановлення вуличного 

відеоспостереження Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області на 2019 рік 

300000,00 

18 
Програма використання земель на території Крижанівської сільської 

ради на 2019 рік 
50000,00 

19 

Програма забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування житлом на території Крижанівської 

сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019-2020 

роки 

100000,00 

Основними напрямками розвитку території Крижанівської сільської ради  у 

першому півріччі 2019 року згідно з прийнятими програмами визначено: 

- раціональне використання земельних ресурсів та їх охорони, створення більш 

сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки.  

- особливу увагу в поточному півріччі сільською радою було приділено соціальній і 

культурній сфері села.  

У  першому півріччі 2019 року заплановано видатків із загального фонду на 

утримання  будинку культури 1360,24 тис грн., профінансовано 504,39 тис грн. у тому числі 

на оплату праці працівників будинку культури  468,18 тис грн., оплату комунальних послуг 

36,21 тис грн. 

 Згідно з Програмами  «Милосердя у дії на 2019-2020 роки», що сприяють 

посиленню  соціального захисту і поліпшення життя незахищених верств населення, у 

першому півріччі 2019 року 545 мешканців  с. Крижанівка і с. Ліски отримали матеріальну 

допомогу на загальну суму 672,8 тис. грн., з них: 

На оздоровлення (діти війни) – 185 громадян; 

До ювілею – 35 громадян; 

Учасники бойових дій  – 32 громадян; 

На лікування – 119 громадяни; 

Тяжке матеріальне становище – 26 громадян; 

Народження дитини – 23 громадян; 

На лікування психічнохворих жителів -  5 громадян; 

Учасники АТО – 22 громадян; 

Ліквідаторам  аварії на ЧАЕС – 10 громадян; 

До Дня пам'яті та примирення  – 25 громадян; 



До Дня захисту дітей – 38 громадян; 

До професійних свят  – 21 громадян. 

На поховання – 2 громадян; 

Постраждалим від пожежі – 2; 

Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної сфери, 

поліпшення якості комунальних послуг, покращення благоустрою території  населених 

пунктів,  тощо (програма підтримки КП «Надія» на 2019-2020 роки); 

В першому півріччі 2019 року комунальному підприємству «Надія» з загального 

фонду  була виділена дотація на суму 2 432,9 тис. грн., при планових призначеннях на 

вказаний період 3635,1 тис. грн., в т. ч на оплату праці працівникам та нарахування КП 

«Надія» - 1760,5 тис. грн,  придбання бензину – 59,8 тис грн.,  обслуговування та ремонт 

вуличного освітлення – 77,3 тис. грн., вивезення сміття – 181,4 тис.грн., орендна землі – 

79,6 тис.грн., придбання обладнання – 135,5 тис. грн., дорожні знаки – 97,7 тис. грн., 

обслуговування камер відеоспостереження – 41,1 тис.грн. 

Протягом  І півріччя 2019 року, завдяки роботі комунального підприємства, були  

вирішенні  питання сільської громади: роботи по прибиранню території сільської ради 

загального користування, постійно здійснювався моніторинг роботи вуличного освітлення, 

обслуговування камер відеоспостереження. 

           Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2019 року відсутня. 

 

Заступник голови з економічних питань                                                             М.В. Дудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
У К Р А Ї Н А                     

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

Сорок другої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«10» липня 2019 року                                                                                    № 960-VIІ 

 

Про внесення змін до рішень сесії № 816-VIІ від 22.12.2018 року, № 817-VIІ від 

22.12.2018 року, № 818-VIІ від 22.12.2018 року 

 Відповідно до ст. 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 

«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.05.2017 № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, 

деяких постанов Кабінету Міністрів України», Постанови Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 року № 363 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 

березня 2006 року № 268», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 791 

«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 19 червня 2019 р. № 525 «Про внесення змін у додатки до постанови 

Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268»,  наказу Міністерства праці та 

соціальної політики України від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, 

зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх 

виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», Крижанівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Присвоїти голові Крижанівської сільської ради Крупиці Н.Г. черговий 8 ранг 

посадової особи місцевого самоврядування, як такій, що успішно відпрацювала на займаній 

посаді 2 роки. 

2. Пункт 1 рішення сесії № 816-VIІ від 22.12.2018 року читати як: 

Встановити Крупиці Н.Г. - сільському голові: 

посадовий оклад у розмірі - 7200 грн.; 

доплату за 8 ранг посадової особи місцевого самоврядування у розмірі 550 грн.; 

доплату за вислугу років – 15%; 

надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у 

розмірі 50% від посадового окладу, доплати за ранг та вислугу років; 

щомісячну премію у розмірі - 200% від посадового окладу сільського голови, з 

урахуванням доплати за ранг, вислугу років, надбавки за високі досягнення у праці або за 

виконання особливо важливої роботи. 

3. Внести зміни до додатку № 1 рішення сесії № 817-VIІ від 22.12.2018 року «Про 

затвердження штатного розпису та структури чисельності посадових осіб, службовців, 

працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2019 рік», викласти 

та затвердити додаток № 1 «Штатний розпис посадових осіб, службовців, працівників 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/353-2017-%D0%BF/paran2#n2


Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу  на 2019 рік» у новій редакції 

(додаток № 1). 

4. Внести зміни до додатку № 1 рішення сесії № 818-VIІ від 22.12.2018 року «Про 

упорядкування умов оплати праці та затвердження положення про преміювання посадових 

осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 

2019 рік», викласти та затвердити додаток № 1 «Розміри посадових окладів посадових осіб, 

службовців та працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу  на 2019 

рік» у новій редакції (додаток № 2). 

5. Внести зміни до додатку № 2 рішення сесії № 818-VIІ від 22.12.2018 року «Про 

упорядкування умов оплати праці та затвердження положення про преміювання посадових 

осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 

2019 рік», викласти та затвердити додаток № 2 «Розміри доплат за ранги посадових осіб 

Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу  на 2019 рік» у новій редакції 

(додаток № 3). 

6. Головному бухгалтеру Крижанівської сільської ради здійснити перерахунок 

заробітної плати  відповідно до законодавства та в межах фонду заробітної плати. 

7. 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 і спорту. (голова комісії Клюкас 

О.П.) 

 

Сільський голова                                                                                          Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення сесії Крижанівської сільської ради 

№ 960-УІІ від 10.07.2019 року 

 

Штатний розпис посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та 

її виконавчого органу на 2019 рік 

№ 

п/п 
Назва посад Кількість 

Посадовий 

оклад 

1 Сільський голова 1 7200 

2 Секретар сільської ради 1 6200 

3 Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 1 6700 

4 Заступник голови з правових питань 1 6700 

5 Заступник голови з економічних питань 1 6700 

6 Головний бухгалтер 1 4600 

7 Головний спеціаліст - економіст 1 3748 

8 Начальник юридичного відділу 1 4600 

9 Провідний спеціаліст  - юрист 1 3570 

10 Керуючий справами 1 6200 

11 Головний спеціаліст з земельних питань 1 3748 

12 Головний спеціаліст з соціальних питань 1 3748 

13 Начальник ВОС 1 3400 

14 
Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

охорони громадського порядку 
1 3748 

15 Інспектор з благоустрою 1 3350 

16 
Начальник відділу аналітики, інформаційної діяльності і 

комунікацій з громадськістю 
1 4600 

17 
Головний спеціаліст відділу аналітики, інформаційної 

діяльності і комунікацій з громадськістю 
1 3748 

18 
Провідний спеціаліст відділу аналітики, інформаційної 

діяльності і комунікацій з громадськістю 
1 3570 

19 Начальник відділу містобудування та архітектури 1 4600 

20 Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури 1 3748 

21 Спеціаліст І категорії відділу містобудування та архітектури 1 3400 

22 Державний реєстратор 2 4500 

23 Начальник ЦНАП - адміністратор 1 5700 

24 Заступник начальника ЦНАП - адміністратор 1 5200 

25 Адміністратор ЦНАП 6 4500 

26 Системний адміністратор (ЦПХ) 1 10000 

27 Водій 1 2367 

28 Прибиральниця 1,5 2351 

 

Секретар сільської ради                                                                          Л.Л. Бондаренко 

              

 

  



Додаток 2 

До рішення сесії Крижанівської сільської ради 

№ 960-УІІ від 10.07.2019 року 

 

Розміри посадових окладів посадових осіб, службовців та працівників  

Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу  на 2019 рік 

№ 

п/п 
Назва посад Кількість 

Посадовий 

оклад 

1 Сільський голова 1 7200 

2 Секретар сільської ради 1 6200 

3 Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 1 6700 

4 Заступник голови з правових питань 1 6700 

5 Заступник голови з економічних питань 1 6700 

6 Головний бухгалтер 1 4600 

7 Головний спеціаліст - економіст 1 3748 

8 Начальник юридичного відділу 1 4600 

9 Провідний спеціаліст  - юрист 1 3570 

10 Керуючий справами 1 6200 

11 Головний спеціаліст з земельних питань 1 3748 

12 Головний спеціаліст з соціальних питань 1 3748 

13 Начальник ВОС 1 3400 

14 
Головний спеціаліст з питань надзвичайних ситуацій та 

охорони громадського порядку 
1 3748 

15 Інспектор з благоустрою 1 3350 

16 
Начальник відділу аналітики, інформаційної діяльності і 

комунікацій з громадськістю 
1 4600 

17 
Головний спеціаліст відділу аналітики, інформаційної 

діяльності і комунікацій з громадськістю 
1 3748 

18 
Провідний спеціаліст відділу аналітики, інформаційної 

діяльності і комунікацій з громадськістю 
1 3570 

19 Начальник відділу містобудування та архітектури 1 4600 

20 Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури 1 3748 

21 
Спеціаліст І категорії відділу містобудування та 

архітектури 1 
3400 

22 Державний реєстратор 2 4500 

23 Начальник ЦНАП - адміністратор 1 5700 

24 Заступник начальника ЦНАП - адміністратор 1 5200 

25 Адміністратор ЦНАП 6 4500 

26 Системний адміністратор (ЦПХ) 1 10000 

27 Водій 1 2367 

28 Прибиральниця 1,5 2351 

 

Секретар сільської ради                                                                          Л.Л. Бондаренко 

 

 

 



 

Додаток 3 

до рішення сесії Крижанівської сільської ради 

№ 960-УІІ від 10.07.2019 року 

 

Розміри доплат за ранги посадових осіб Крижанівської сільської ради та її виконавчого 

органу на 2019 рік 

Ранг посадової особи місцевого самоврядування Розмір щомісячної доплати, грн 

7 ранг 600 

8 ранг 550 

9 ранг 500 

10 ранг 450 

11 ранг 400 

12 ранг 350 

13 ранг 300 

14 ранг 250 

15 ранг 200 

 

Секретар сільської ради                                                                          Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

Сорок другої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

   

«10» липня 2019 року                                                                                          № 961-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» за 

рахунок збільшення доходів, збільшення видатків, зміни залишку коштів по загальному та 

спеціальному фонду бюджету у загальній сумі 6260000,00 грн., в тому числі: 

- За рахунок доходів загального фонду – 2160000,00 грн.; 

- За рахунок доходів спеціального фонду (бюджет розвитку) – 2100000,00 грн.; 

- За рахунок залишку коштів загального фонду - -50000,00 грн.; 

- За рахунок залишку коштів, що передаються із загального до спеціального фонду 

– 50000,00 грн. 

- За рахунок залишку коштів, що передаються із загального до спеціального фонду 

(бюджет розвитку) – 2000000,00 грн. 

2. Передати кошти із загального фонду бюджету до спеціального фонду в сумі 

3700000,00 грн. 

3. Передати кошти із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 

спеціального фонду в сумі 3650000,00 грн. 

4. Внести зміни до обсягу доходів бюджету на 2019 рік, збільшивши їх у 

загальній сумі на 4260000,00 грн., у тому числі: доходи загального фонду на 2160000,00 

грн., та доходи спеціального фонду бюджету на 2100000,00 грн. 

5. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2019 рік, збільшивши їх у 

загальній сумі на 6260000,00 грн., у тому числі: видатки загального фонду бюджету на 

460000,00 грн., та видатки спеціального фонду бюджету на 5800000,00 грн. 

6. Надати районному відділу освіти Лиманської РДА субвенцію на 

«Будівництво дитячого садку на 120 місць з вбудованими громадськими приміщеннями 

фізкультурно-оздоровчого призначення  в рівні цокольного поверху на території с. 

Крижанівка, Лиманського району, Одеської області» (кадастровий номер земельної 

ділянки: 5122783200:02:001:2807)» у розмірі 4925000,00 грн. 

7. Викласти в новій редакції додатки: 1,2,3,4,5,6 до рішення. 

8. 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 

 

 



Пояснювальна записка до рішення  

Сорок другої сесії Крижанівської сільської ради  

№ 961-УІІ від 10.07.2019 року 

 

Видатки сільського бюджету зі змінами на 2019 рік за рахунок доходів, залишку 

коштів по загальному та спеціальному фонду бюджету становлять у загальній сумі 

6260000,00 грн. в тому числі: 

- За рахунок доходів загального фонду – 2160000,00 грн.; 

- За рахунок доходів спеціального фонду (бюджет розвитку) – 2100000,00 грн.; 

- За рахунок залишку коштів загального фонду - -50000,00 грн.; 

- За рахунок залишку коштів, що передаються із загального до спеціального фонду 

– 50000,00 грн. 

- За рахунок залишку коштів, що передаються із загального до спеціального фонду 

(бюджет розвитку) – 2000000,00 грн. 

1) На «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад» передбачено на інші поточні видатки 30000,00 

грн. 

2) На «Підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» передбачено кошти на капітальні трансферти 

підприємствам (установам, організаціям)» - 200000,00 грн, згідно кошторису витрат 

Програми підтримки комунального підприємства "Спортивний клуб «Крижанівський» 

території Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік. 

3) На «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 

виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» передбачено кошти 

на капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) – 750000,00 грн., згідно 

кошторису витрат програми підтримки комунального підприємства «Надія» Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік. 

4)  На «Організацію благоустрою населених пунктів» передбачено кошти на 

оплату послуг (крім комунальних) - 30000,00 грн., згідно кошторису витрат програми  

виконання робіт та надання послуг з благоустрою території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області на 2019 рік; на капітальне будівництво (придбання) 

інших об’єктів - 700000,00 грн., згідно кошторису витрат програми будівництва 

світлофорного об’єкту на території Крижанівської сільської ради  Лиманського району 

Одеської області на 2019 рік; на реконструкцію та реставрацію інших об’єктів - 2000000,00 

грн., згідно кошторису витрат програми виконання робіт та надання послуг з благоустрою 

території Крижанівської сільської ради Лиманського району на Одеської області на 2019 

рік. 

5) На «Здійснення  заходів із землеустрою» зняти раніше заплановані кошти на 

оплату послуг (крім комунальних)  - - 50000,00 грн., запланувати вищевказані кошти на 

дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) 

програм - 50000,00 грн згідно кошторису витрат програми використання земель на території 

Крижанівської сільської ради на 2019 рік; 

6) На «Реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій» знято раніше заплановані кошти на будівництво (придбання) інших об’єктів – - 

5525000,00 грн., згідно кошторису витрат програми будівництва дитячого садка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік, субвенція 

з місцевого (обласного) бюджету на виконання інвестиційних проектів; 

7)  На «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» передбачено на оплату послуг (крім 

комунальних) - 300000,00 грн., капітальний ремонт - 2700000,00 грн., згідно кошторису 

витрат програми ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг) Крижанівської 

сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік; 



8) На «Охорону та раціональне використання природних ресурсів» передбачено 

на оплату послуг (крім комунальних) - 150000,00 грн., згідно кошторису витрат програми 

захисту узбережжя території Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 

області на 2019 рік; 

9) На «Субвенцію з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних 

проектів» передбачено кошти на капітальні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям) – 4925000,00 грн., згідно  кошторису витрат програми будівництва дитячого 

садка Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік. 

 

 

Заступник голови з економічних питань                                              М.В. Дудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

Сорок другої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

   

«10» липня 2019 року                                                                                № 962-VIІ 

 

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 ремонту та 

будівництва дорожнього покриття (доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області на 2019 рік (Додаток 1) 

2. Внести зміни та затвердити в новій Кошторис витрат Програми захисту узбережжя 

території Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік. 

(Додаток 2) 

3. Внести зміни та затвердити в новій Кошторис витрат Програми підтримки 

комунального підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області на 2019 рік. (Додаток 3) 

4. Внести зміни та затвердити в новій Кошторис витрат Програми будівництва 

дитячого садка Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 

рік (Додаток 4) 

5. Внести зміни та затвердити в новій Кошторис витрат Програми виконання робіт 

та надання послуг з благоустрою території Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області на 2019 рік (Додаток 5) 

6. Внести зміни та затвердити в новій Кошторис витрат Програми підтримки 

комунального підприємства "Спортивний клуб «Крижанівський» території Крижанівської 

сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2019 рік (Додаток 6) 

7. Затвердити Кошторис витрат Програми використання земель на території 

Крижанівської сільської ради 2019 рік  (Додаток 7) 

8. 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 42 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 962-УІІ від 10.07.2019 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) 

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 сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2  

до рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 962-УІІ від 10.07.2019 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 батиметричні послуги на ділянці 

Чорного моря, яка прилягає до населеного пункту с. 

Крижанівка, Лиманського району Одеської області 

2019 10150000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

 

  



Додаток № 3  

до рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 962-УІІ від 10.07.2019 року 

 

 

Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства «Надія» 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік 

 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Дотація КП «Надія» на заробітну плату та нарахування 

на заробітну плату. 

2019 7848430,00 

Дотація КП «Надія» на придбання виробничого 

інвентарю та матеріалів.  

Дотація на придбання паливно-мастильних матеріалів 

Дотація на придбання предметів, матеріалів та 

виконання робіт (надання послуг) з обслуговування та 

ремонту мереж водопостачання та водовідведення в с. 

Крижанівка та с. Ліски. 

Дотація на придбання матеріалів та виконання робіт 

(надання послуг) з обслуговування та ремонту мереж 

вуличного освітлення в с. Крижанівка та с. Ліски. 

Дотація на відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва 

Поточний ремонт та обслуговування 

відеоспостереження 

Дотація  КП «Надія» на потреби на виконання робіт 

(надання послуг) по очищенню автомобільних та 

пішохідних доріг від снігу та посипання піском на 2019 

рік 

Дотація на обслуговування будівлі сільської ради 

Дотація КП «Надія» на сплату орендної плати та 

земельного податку за земельні ділянки 

Дотація КП "Надія" на ремонт автомобілів 

Дотація КП «Надія» на транспортні послуги з 

вивезення негабаритного сміття 

Дотація на благоустрій території узбережжя с. 

Крижанівка 



Дотація на підрізку дерев  

Дотація для спали податку на прибуток 

Дотація на оплату послуг з благоустрою території, 

прилеглої до спортивного майданчику 

Дотація на придбання та встановлення огорожі по вул. 

Приморська в с. Крижанівка (балясини, балюстради, 

перила, стовпи, тощо) 

Дотація на реконструкцію сцени в парку 

«Чорноморець» за адресою Одеська область, 

Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 24  

Дотація на боротьбу з амброзією 

Дотація на придбання та встановлення дорожніх знаків 

Дотація на охорону узбережжя с. Крижанівка 

Дотація на будівництво баскетбольного майданчика з 

роздягальнею за адресою Шкільний пров. 1, с. 

Крижанівка, Лиманського Одеської області 

Дотація на придбання контейнерів для сміття 

Дотація на розробку проектів будівництва 

Дотація КП «Надія» на виконання Програми організації 

суспільно корисних робіт для порушників, на яких 

судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

виконання суспільно корисних робіт  на території 

Крижанівської сільської ради на 2019 рік 

Дотація КП «Надія» на придбання та встановлення 

об’єктів благоустрою на зоні відпочинку «Фрегат»  

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

  



Додаток № 4  

до рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 962-УІІ від 10.07.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми будівництва дитячого садка Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2019 рік 

 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 
Сума, в грн. 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Розробка (виготовлення, прив’язка, 

оновлення) проектно-кошторисної 

документації; 

Оплата експертизи проектно-

кошторисної документації на 

«Будівництво дитячого садку на 120 

місць з вбудованими громадськими 

приміщеннями фізкультурно-

оздоровчого призначення  в рівні 

цокольного поверху на території 

с.Крижанівка, Лиманського району, 

Одеської області» (кадастровий номер 

земельної ділянки: 

5122783200:02:001:2807)». 

2019 

75000,00 

5000000,00 

Надання субвенції районному відділу 

освіти Лиманської РДА на 

«Будівництво дитячого садку на 120 

місць з вбудованими громадськими 

приміщеннями фізкультурно-

оздоровчого призначення  в рівні 

цокольного поверху на території с. 

Крижанівка, Лиманського району, 

Одеської області» (кадастровий номер 

земельної ділянки: 

5122783200:02:001:2807)». 

4925000,00 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 5  



до рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 962-УІІ від 10.07.2019 року 

 

 

Кошторис витрат Програми  виконання робіт та надання послуг з благоустрою території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Капітальний ремонт пішохідної доріжки  вздовж вул. 

Ветеранів с. Крижанівка. 

Благоустрій набережної вздовж узбережжя Чорного 

моря в районі вулиці Приморська в с. Крижанівка 

(будівництво). 

Розробка (виготовлення, оновлення) проектно-

кошторисної документації; 

Оплата експертизи проектно-кошторисної 

документації; 

Погодження проектно-кошторисної документації; 

Виконання робіт з будівництва; 

Оплата авторського нагляду за виконанням робіт; 

Оплата технічного нагляду за виконанням робіт; 

Придбання сміттєвоза (автомобіля). 

Придбання трактору з навісним обладнанням. 

Придбання машини для прибирання пляжу. 

Оплата послуг зі страхування, реєстрації 

транспортних засобів.  

Демонтаж рекламних конструкцій. 

Реконструкція літнього кінотеатру з зоною 

відпочинку за адресою вул.. Ветеранів, 18 а, с. 

Крижанівка, Лиманського району Одеської області 

Розробка (виготовлення, оновлення) проектно-

кошторисної документації з реконструкції літнього 

кінотеатру; 

Оплата експертизи проектно-кошторисної 

документації з реконструкції літнього кінотеатру; 

Погодження проектно-кошторисної документації з 

реконструкції літнього кінотеатру; 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

12050000,00 



 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 6  

до рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 962-УІІ від 10.07.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства "Спортивний клуб 

«Крижанівський» території Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 

області на 2019 рік 

 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР на 

заробітну плату.   

 

2019 

 

633100,00 

Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР на 

фінансування спортивних заходів, придбання 

спортивного інвентарю, спортивної форми, 

матеріалів. 

Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР на оплату 

транспортних послуг. 

Дотація КП «СК «Крижанівський» на придбання 

електронних ключів 

Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР на оплату 

оренди поля СК «Дербі» 

Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР на 

придбання човнів спортивних (дитячі човни класу 

«Оптиміст» у комплекті) з мірильним свідоцтвом 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

 

  



Додаток № 7  

до рішення 42 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 962-УІІ від 10.07.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми використання земель на території Крижанівської сільської 

ради 2019 рік 

 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Виготовлення (проведення) нормативно-грошової 

оцінки земель с. Крижанівка та с. Ліски 

Лиманського району Одеської області; 

Встановлення та відновлення меж земельних 

ділянок в с. Крижанівка та с. Ліски; 

Інвентаризація земельних ділянок комунальної 

власності, на яких розміщені об’єкти 

енергогенеруючих підприємств і організацій на 

території Крижанівської сільської ради. 

2019 650000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

10 липня 2019                                                                                 № 963-VII 

 

 

 

Про затвердження Програми будівництва світлофорного об’єкту на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік 

 

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 

керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Крижанівська 

сільська рада   

                                                           В И Р ІШ И Л А: 

1. Затвердити Програму будівництва світлофорного об’єкту на території Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік (додаток №1). 

2. Затвердити Кошторис витрат Програми будівництва світлофорного об’єкту на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 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 XXXXII сесії 

Крижанівської сільської ради VII скликання  №963-УІІ  від  10.09.2019 

 

Програма будівництва світлофорного об’єкту на території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  

Одеської області на 2019 рік  

Мета Програми 

Поліпшення безпеки руху на території Крижанівської сільської ради. 

Основним завданням Програми є: 

Будівництво світлофорного об’єкту на території Крижанівської сільської ради. 

Виконавці Програми 

Виконання цієї програми покладається на орган місцевого самоврядування – 

виконавчий комітет та виконавчі органи Крижанівської сільської ради. 

Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також 

інших джерел. 

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: 

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул.. Ксяненко та автодороги Одеса-

Южний в с. Ліски Лиманського району Одеської області. 

Очікувані результати Програми 

Виконання Програми допоможе підвищити безпеку руху на території Крижанівської 

сільської ради. 

 

 

 

 

 

 Секретар                                             Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток № 2 до рішення XXXXII сесії 

Крижанівської сільської ради VII скликання  № 963-УІІ від 10.09.2019___ 

 

 

 

 

Кошторис витрат Програми будівництва світлофорного об’єкту на території 

Крижанівської сільської ради  

Лиманського району Одеської області на 2019 рік  

 

Назва заходів виконання Програми 

Термін 

виконання 

Сума в грн.. 

для реалізації 

заходів 

Будівництво світлофорного об’єкту на перехресті вул.. 

Ксяненко та автодороги Одеса-Южний в с. Ліски 

Лиманського району Одеської області. 

2019 600 000. 00 

грн. 

 

Секретар                                             Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

10 липня 2019                                                                                 № 964-VII 

 

                        

Про затвердження граничних сум витрат на 
придбання 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 на 2019-2021 роки 

 

З метою впорядкування витрат місцевого бюджету, відповідно до Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України,  п. 2 Постанови 

Кабінету Міністрів України № 102  від 4 лютого 2016 р., Крижанівська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 

обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів Крижанівською сільською 

радою на 2019-2021 роки». 

2. Рішення сесії Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області №___ від _________, «Про затвердження граничних сум витрат на придбання 

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 на 2018-2020 роки» визнати 

таким, що втратило чинність. 

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 № 964-VII від 10.07.2019 сесії 

Крижанівської сільської ради 

VII скликання 

 

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ 

на придбання 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                                                                1 

500 000 

 

вантажні автомобілі та спецтехніка                                                                                     3 500 

000 

 

Мобільний телефон: 

Придбання                                                                                                                                                  5500 

Утримання (на місяць)                                                                                                                              1500 

 

Ноутбук, 

Персональний комп'ютер (сист. блок, монітор, клавіатура, "миша", інше)                           50000 

 

Комплект меблів:                                                                                                                          80000 

                                                           

Меблі для обладнання робочих місць працівників: 

 



Стіл                                                                                                                                              

10000 

Крісло офісне для персоналу                                                                                                                    4000                                                  

Крісло керівника (відділу, органу)                                                                                            10000  

Тумба, приставка для столу                                                                                                                       4000  

Ресепшн                                                                                                                                       15000  

Стілець                                                                                                                                  

1500 

Шафа офісна                                                                                                                                   

8000 

Шафа для одягу                                                                                                                                          8000 

Шафа для паперів                                                                                                                                       8000 

 

Інше 

 

Сейф металевий                                                                                                                                        15000 

Телерадіоапаратура                                                                                                                                  50000 

Музичні інструменти                                                                                                                               30000 

Система для голосування                                                                                                                       600000 

Обладнання для виготовлення документів                                                                                          500000 

Системи відеонагляду                                                                                                                            500000 

 

 

Відхилення від зазначених вище норм витрат дозволяється за умови погодження з 

виконавчим комітетом Крижанівської сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

10 липня 2019                                                                                 № 965-VII 

 

 

 

Про передачу в користування КП «Надія» сміттєвозу з заднім завантаженням АТ-

3011на базі шасі Renault D12 

 

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

Крижанівська сільська рада  

 

                                  В И Р І Ш И Л А :  

 

1. Передати в користування КП «Надія» по договору позички сміттєвоз з заднім 

завантаженням АТ-3011 на базі шасі Renault D12.  

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

10 липня 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 

 

 З метою забезпечення прозорості та доступності процедури присвоєння, зміни і 

анулювання адрес об’єктів нерухомого майна, на виконання Тимчасового порядку 

реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №367 

від 27.03.2019, керуючись ст. ст. 27, 30, 37, 40,  59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 

області 

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області з 01.07.2019 

здійснювати виключно відповідно до «Тимчасового порядку реалізації експериментального 

проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №367 від 27.03.2019. 

2. Уповноваженим органом з присвоєння адрес визначити - відділ містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області. 

3. Доручити начальнику ЦНАП Крижанівської сільської ради вжити заходи для 

організації роботи ЦНАП в частині надання адміністративної послуги з присвоєння, 



внесення змін, анулювання адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна з 

урахуванням цього рішення. 

4. Рішення сесії Крижанівської сільської ради №586 від 23.03.2013 «Про затвердження 

положення про порядок присвоєння, зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна 

на території Крижанівської сільської ради», зі змінами, вважати такими, що втратило 

чинність з 01.07.2019. 

5. Заяви про присвоєння (зміну, уточнення тощо) юридичної адреси, які прийняті 

сільською радою до набрання чинності цим рішенням розглядати за правилами, що діяли 

до набрання ним чинності. 

6. Контроль за виконання рішення покласти на голову постійної комісії з питань прав 

людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та 

конфлікту інтересів – Спельника С.В. 

 

  

 

 Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок другої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

10 липня 2019 року                  с. Крижанівка                         № 967 -VII 

 

Про затвердження проекту внесення змін 

до детального плану території села Крижанівка Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області  

в межах 31 кварталу  

 

  

         Відповідно до рішення Крижанівської сільської ради від 15.02.2019 № 890-VII «Про 

надання дозволу на розробку проекту внесення змін до детального плану території села 

Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в межах 31 

кварталу», на виконання вимог ст.ст. 16, 19, 20, 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», враховуючи позитивний висновок архітектурно-містобудівної 

ради при Управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної 

адміністрації від 07.06.2019 щодо проекту містобудівної документації, керуючись ст.ст. 25, 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада,- 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Затвердити проект внесення змін до детального плану території села Крижанівка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в межах  31 кварталу.  

 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань 

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.). 

 

 

 

Сільський голова                   (підпис)                   Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок другої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

10 липня 2019 року                  с. Крижанівка                         № 968 -VII 

 

Про затвердження проекту внесення змін 

в детальний план території села Крижанівка Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області в межах кварталів 41, 51  

 

  

         Відповідно до рішення Крижанівської сільської ради від 22.12.2018 № 851-VII «Про 

надання дозволу на розроблення проекту внесення змін в детальний план території села 

Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в межах 

кварталів 41, 51», на виконання вимог ст.ст. 16, 19, 20, 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», враховуючи позитивний висновок архітектурно-містобудівної 

ради при Управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної 

адміністрації від 07.06.2019 щодо проекту містобудівної документації, керуючись ст.ст. 25, 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада,- 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Затвердити проект внесення змін в детальний план території села Крижанівка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в межах кварталів 41, 

51.  

 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок другої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

10 липня 2019 року                  с. Крижанівка                         № 969 -VII 

 

Про затвердження проекту внесення змін 

до детального плану території селища Ліски Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області в частині кварталу 41 на земельній ділянці 

з кадастровим номером 5122783200:01:002:0941 

 

  

         Відповідно до рішення Крижанівської сільської ради від 15.02.2019 № 886-VII «Про 

надання дозволу на розробку проекту внесення змін до детального плану території селища 

Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в частині 

кварталу 41 на земельній ділянці з кадастровим номером 5122783200:01:002:0941», на 

виконання вимог ст.ст. 16, 19, 20, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», враховуючи позитивний висновок архітектурно-містобудівної ради при 

Управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської обласної державної 

адміністрації від 17.05.2019 щодо проекту містобудівної документації, керуючись ст.ст. 25, 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада,- 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Затвердити проект внесення змін до детального плану території селища Ліски 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в частині кварталу 41 

на земельній ділянці з кадастровим номером 5122783200:01:002:0941. 

 

       2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 другої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

10 липня 2019                                                                                № 970-VII 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України 

Ісоєвій Тетяні Анатоліївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Морська, 13. 

 

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 заяву громадянки 

України Ісоєвої Тетяни Анатоліївні та подані матеріали, Крижанівська сільська рада 

Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України Ісоєвій 

Тетяні Анатоліївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Морська, 13. 

2. Передати громадянці України Ісоєвій Тетяні Анатоліївні безоплатно у власність 

земельну ділянку загальною площею 0,0350 га за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Морська, 13, кадастровий номер: 

5122783200:02:001:2916. 

3. Зобов’язати громадянку України Ісоєву Тетяну Анатоліївну виконувати обов’язки 

власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного кодексу України. 

4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі внести 

відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

10 липня 2019                                                                                № 971-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці України Долиненко Людмилі Віталіївні 

 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель та 

споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски,  

вул. Шевченка, 1. 

 

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 заяву громадянки 

України Долиненко Людмили Віталіївни та подані матеріали, Крижанівська сільська рада 

Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці 

України Долиненко Людмилі Віталіївні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски,  вул. Шевченка, 1. 

2. Передати громадянці України Долиненко Людмилі Віталіївні безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,0565 га за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски,  вул. Шевченка, 1, кадастровий 

номер: 5122783200:01:002:2545. 

3. Зобов’язати громадянку України Долиненко Людмилу Віталіївну виконувати 

обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного кодексу України. 

4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі внести 

відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

10 липня 2019                                                                                № 972-VII 

 

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від 12.03.2015 року та про 

передачу у власність громадянину України Сірик Олегу Ігоровичу земельної 

ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, село Крижанівка,  

вул. Осипова, 27. 

 

Розглянувши заяву громадянки України Сірік Тетяни Дмитрівни щодо припинення дії 

договору оренди земельної ділянки від 12.03.2015 року у зв'язку із переходом права 

власності на житловий будинок, який знаходиться за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул. Осипова, 27, та заяву  

громадянина України Сірик Олега Ігоровича щодо передачі у власність земельної ділянки 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 0,0346 га за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул. Осипова, 27, 

кадастровий номер 5122783200:02:001:0534, на підставі договору дарування житлового 

будинку від 25.06.2019 року, посвідчений приватним нотаріусом Драгой Н.І. за №208, 

керуючись ст. 31 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 

Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», , Крижанівська сільська Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки б/н від 12.03.2015 року 

укладеного між Крижанівською сільською радою та громадянкою України Сірік Тетяною 

Дмитрівною, зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

номером 9592235 від 29.04.2015 року, яка знаходиться за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул. Осипова, 27,  

загальною площею 0,0346 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:0534. 

2. Передати громадянину України Сірик Олегу Ігоровичу у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), загальною площею 0,0346га за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада,  село Крижанівка, вул. Осипова, 27, 

кадастровий номер 5122783200:02:001:0534. 

3. Зобов’язати громадянина України Сірик Олега Ігоровича виконувати обов’язки 

власника земельної ділянки, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного кодексу України. 



4.  Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі внести 

відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

10 липня 2019                                                                                № 973-VII 

 

Про визнання рішень Крижанівської сільської ради такими, що втратили чинність. 

 

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

розглянувши звернення директора ТОВ «Крижанівські Інвестиції» Ткачука А.Б. за вх. №02-

11/169 від 22.02.2019 року, №02-11/312 від 19.04.2019, №02-11/486 від 24.06.2019, 

приймаючи до уваги рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 

19.04.2019 року по справі №504/187/17, яке набрало законної сили 20.05.2019 року та яким 

скасовано право власності заявника на об'єкти нерухомого майна, що розташовані на 

земельній ділянці з кадастровим номером 5122783200:01:002:2443, Крижанівська сільська 

рада Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Рішення двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради від 22.12.2017 року за 

№572- VII «Про надання дозволу ТОВ «КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» на розроблення 

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду строком 

на 15 (п'ятнадцять) років для експлуатації та обслуговування об'єктів нерухомого майна,  

розташованої на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області.», визнати таким, що втратило чинність. 

 2. Рішення тридцять п'ятої сесії Крижанівської сільської ради від 09.10.2018 

року за №765- VII «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРИЖАНІВСЬКІ 

ІНВЕСТИЦІЇ» в довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років площею 0,4994 

га  для експлуатації та обслуговування об'єктів нерухомого майна, за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.», визнати таким, 

що втратило чинність. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

10 липня 2019                                                                                № 974-VII 

 

Про розгляд питання щодо встановлення сервітуту. 

 

Розглянувши клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІСКИ 

ЖИТЛОБУД» (код ЄДРПОУ 42547642) щодо використанням частини земельної ділянки із 

кадастровим номером 5122783200:01:002:2191 на праві сервітуту, що розташована на 

території с. Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району на підставі 

договору про встановлення земельного сервітуту від 13.05.2019 року, а також враховуючи 

угоду про передачу права власності на земельну ділянку від 22.05.2019 року, посвідчений 

приватним нотаріусом Лиманського районного нотаріального округу Одеської області Чос 

О.П. до комунальної власності,  керуючись ст. 101 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада 

Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до договору про встановлення земельного сервітуту від 13.05.2019 

року. 

2. Замінити сторони у договорі про встановлення земельного сервітуту від 13.05.2019 

року, а саме: орендодавця – Андріцу Захара Дмитровича замінити на Крижанівську сільську 

раду Лиманського району Одеської області. 

3. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. від імені ради укласти додаткову угоду до 

договору про встановлення земельного сервітуту від 13.05.2019 року. 

4. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

10 липня 2019                                                                                № 975-VII 

 

Про затвердження переліку земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, які підлягають продажу у 2019 році, під об'єктами нерухомого майна 

на території Крижанівської сільської ради (в межах с. Крижанівка),та надання 

дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. 

 

Розглянувши заяву громадянки України Баранюк Юлії Іванівні щодо проведення 

експертної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,4244 га, під об’єктами 

нерухомого майна, які є власністю гр. України Баранюк Юлії Іванівни за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. Паустовського, 31Д/1, кадастровий 

номер 5122783200:01:002:2485, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст. ст. 127, 128, 134 Земельного Кодексу України, Крижанівська 

сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

 В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити перелік земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які 

підлягають продажу у 2019 році, під об'єктами нерухомого майна на території 

Крижанівської сільської ради (в межах с. Крижанівка) (перелік додається).   

2. Замовити проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки загальною 

площею 0,4244 га, під об’єктом нерухомого майна, яке є власністю гр. України Баранюк 

Юлії Іванівни, за адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. 

Паустовського, 31Д/1, кадастровий номер 5122783200:01:002:2485. 

3. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. від імені ради укласти                        з гр. 

Баранюк Ю.І. договір про оплату авансового внеску у рахунок оплати ціни земельної 

ділянки. 

4. Попередити гр. України Баранюк Ю.І. що згідно з вимогами ст. 128 Земельного 

Кодексу України у разі відмови покупця від укладення договору купівлі-продажу земельної 

ділянки сума авансового внеску не повертається.  

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 

 

 

 

 



Додаток до рішення сорок другої 

сесії VII скликання 

                                                                                         № 975-VII від 10.07.2019 року  

П Е Р Е Л І К  

земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 

які підлягають продажу у 2019 році  під  об'єктами нерухомого майна.  

 

Секретар сільської ради                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Покупець 
Місцезнаходження 

земельної ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки 

Основне цільове 

використання земельної 

ділянки 

1. 
гр. Баранюк 

Ю.І. 

с. Крижанівка вул. 

Паустовського, 31Д/1 

 кадастровий номер 

5122783200:01:002:2485 

0,4244 га 

Для будівництва та 

обслуговування будівель 

торгівлі (для експлуатації 

існуючої автостоянки на 342 

легкових автомобілів, 

будівництво торгівельних 

павільйонів, автомийки, СТО) 



 
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 

 

10 липня 2019                                                                                № 976-VII 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину України Кімуржи Сергію Івановичу в оренду 

орієнтовною площею 0,07га терміном на 25 (двадцять п'ять)  років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

 

Розглянувши клопотання громадянина України Кімуржи Сергія Івановича та подані 

матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 125, 126, 134 Земельного кодексу України, 

п. 34 ст. 26 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 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки громадянину України Кімуржи Сергію Івановичу в оренду орієнтовною площею 

0,07 га терміном на 25 (двадцять п'ять) років для будівництва, обслуговування та ремонту 

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури із земель комунальної 

власності, які перебувають в запасі, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на 

затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

10 липня 2019                                                                                № 977-VII 

 

Про затвердження звіту про експерту грошову оцінку земельної ділянок кадастровий 

номер 5122783200:02:001:0217 та продаж даної  земельної ділянки Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КРАСИВИЙ ДІМ». 

 

Розглянувши заяву в.о. директора ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» Назарян А.А. та звіт про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер – 5122783200:02:001:0217 

за адресою: Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради, 

с. Крижанівка, вул. Дніпропетровська дорога, 139, виготовлений ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» 

та позитивну рецензію виготовлений ТОВ «ІМПЕРІАЛ – 777» від 04.06.2019 року, 

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», Крижанівська сільська рада Лиманського району 

Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А:  

1. Затвердити виготовлений ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» Звіт про експерту грошову 

оцінку земельної ділянки кадастровий номер 5122783200:02:001:0217 Товариству з 

обмеженою відповідальністю «КРАСИВИЙ ДІМ» для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, вид використання: для розміщення автомобільної стоянки з об'єктами 

сервісу, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, на території 

Крижанівської сільської ради, село Крижанівка, вулиця Дніпропетровська дорога, 139. 

2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки, що розташована за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради, село Крижанівка, 

вулиця Дніпропетровська дорога, 139 (кадастровий номер – 5122783200:02:001:0217) у 

розмірі 308 932,32 грн. (триста вісім тисяч дев'ятсот тридцять дві гривні 32 копійки). 

3. Продати земельну ділянку, що розташована за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради,                    село Крижанівка, 

вулиця Дніпропетровська дорога, 139 (кадастровий номер – 5122783200:02:001:0217) на 

неконкурентних засадах на підставі абзацу 2 частини 2 статті 134 Земельного кодексу 

України Товариству з обмеженою відповідальністю «КРАСИВИЙ ДІМ» для будівництва та 



обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для розміщення автомобільної 

стоянки з об'єктами сервісу. 

4. Доручити сільському голові укласти та підписати договір купівлі-продажу 

земельної ділянки, що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, на 

території Крижанівської сільської ради, село Крижанівка, вулиця Дніпропетровська дорога, 

139 (кадастровий номер – 5122783200:02:001:0217). 

5. Товариству з обмеженою відповідальністю «КРАСИВИЙ ДІМ» укласти з 

Крижанівською сільською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки, що 

розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської 

сільської ради, село Крижанівка, вулиця Дніпропетровська дорога, 139 (кадастровий номер 

– 5122783200:02:001:0217), за ціною 308 932,32 грн. (триста вісім тисяч дев'ятсот тридцять 

дві гривні 32 копійки) із розрахунку 279,83 грн. (двісті сімдесят дев'ять гривень 83 копійки)  

за 1м² (один метр квадратний).  

6. Після набуття права власності Товариству з обмеженою відповідальністю 

«КРАСИВИЙ ДІМ» на земельну ділянку за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

на Дніпропетровська дорога, 139 (кадастровий номер – 5122783200:02:001:0217) 

зобов’язати її сумлінно виконувати обов’язки власника земельних ділянок згідно 

Земельного Кодексу України.  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин ті 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 другої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

10 липня 2019                                                                     № 978 -VII 

 

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 

Лиманського 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 сорок  

другої сесії VII скликання № 978-VII від 10 липня 2019 року  

 

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 

Орієнтов

на площа 

земельної 

ділянки 

Цільове 

призначення 

(використання) 

земельної ділянки 

Підстава 

1. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Чернецький А.М.  0,25 
Для індивідуального 

будівництва  

Невідповідність ст. 118 Земельного 

кодексу України, а саме: в клопотанні 

відсутні графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки. 

2. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Баличев С.В. - 

Для будівництва і 

обслуговування 

індивідуального 

жилого будинку. 

господарських 

будівель і споруд 

Невідповідність ст. 118 Земельного 

кодексу України, а саме: в клопотанні 

відсутні графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки. 

3. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Друзьяка М.В. - 
Для індивідуального 

гаражу 

Невідповідність ст. 118 Земельного 

кодексу України, а саме: місце 

розташування земельної ділянки, яка 

зазначена у графічних матеріалах  не 

відповідає Генеральному плану села 

Крижанівка 

4. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Драченко В.О. - 
Для будівництва 

житлового будинку 

Невідповідність ст. 118 Земельного 

кодексу України, а саме: в клопотанні 

відсутні графічні матеріали, на яких 

зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки. 

5. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Забунов І.С. 0,15 

Для будівництва і 

обслуговування 

індивідуального 

жилого будинку. 

господарських 

будівель і споруд 

(присадибна 

ділянка) 

Земельна ділянка, яка зазначена у 

графічних матеріалах перебуває у 

приватній власності (користуванні) за 

адресою:  

- сщ. Ліски, вул. Лугова, 23. 

 

6. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Суховей І.І. 0,015 

Для будівництва і 

обслуговування 

жилого будинку. 

(присадибна 

ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного 

кодексу України, а саме: місце 

розташування земельної ділянки, яка 

зазначена у графічних матеріалах  не 

відповідає Генеральному плану с. 

Крижанівка, поєднаного з детальним 

планом території с. Крижанівка. 

 

Секретар сільської ради                                                         Л.Л. Бондаренко 

 

 



 
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 

 

10 липня 2019                                                                                № 979-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка 

належить на праві власності громадянці Борісовій Інні Володимирівні, цільове 

призначення якої змінюється «з ведення садівництва» на «для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд(присадибна 

ділянка)», розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, село 

Крижанівка, вул. Совхозна, 10. 

 

 Розглянувши заяву громадянки України Борісової Інни Володимирівни щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 

призначення якої змінюється «з ведення садівництва» на «для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», розроблений ДП 

«ЦЕНТР ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ», керуючись ст.ст. 12, 20, 

Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського 

району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка належить 

на праві власності громадянці Борісовій Інні Володимирівні, цільове призначення якої 

змінюється «з ведення садівництва» на «для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», розташованої за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. Совхозна, 10. 

2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 0,0691 га, 

кадастровий номер 5122783200:02:001:2271, яка належить на праві власності громадянці 

Борісовій Інні Володимирівні, цільове призначення якої змінюється «з ведення 

садівництва» на «для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)», розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, село Крижанівка, вул. Совхозна, 10. 

3. Громадянці Борісовій Інні Володимирівні оформити право власності на земельну 

ділянку в порядку передбаченому ст. 126 Земельного кодексу України. 

4. Землевпоряднику  сільської ради внести відповідні зміни до облікових даних. 



5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському районі внести 

відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

10 липня 2019                                                                                № 980-VII 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України 

Костюк Оксані Олександрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Морська, 9Д. 

 

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 заяву громадянки 

України Костюк Оксани Олександрівни та подані матеріали, Крижанівська сільська рада 

Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянці України Костюк 

Оксані Олександрівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Морська, 9Д. 

2. Передати громадянці України Костюк Оксані Олександрівні безоплатно у власність 

земельну ділянку загальною площею 0,0548 га за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Морська, 9Д, кадастровий номер: 

5122783200:02:001:2920. 

3. Зобов’язати громадянку України Костюк Оксану Олександрівну виконувати 

обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного кодексу України. 

4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі внести 

відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

 



 
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 

 

10 липня 2019                                                                                № 981-VII 

 

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від 23.02.2018 року, 

укладеного з Товариством з обмеженою відповідальність «КІМ» для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури та дорожнього господарства, за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка. 

 

Розглянувши заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю «КІМ» 

Волошина О.В. щодо припинення дії договору оренди земельної ділянки від 23.02.2018 

року у зв'язку із переходом права власності на нерухоме майно, за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул. Бочарова, 

66, на підставі договору купівлі-продажу від  02.07.2019 року за №1190, посвідчений 

приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Машкіною Н.О., 

керуючись ст. 31 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 

Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», , Крижанівська сільська Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки б/н від 23.02.2018 року 

укладеного між Крижанівською сільською радою та Товариством з обмеженою 

відповідальність «КІМ», зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно за номером 29036999 від 19.11.2018 року, яка знаходиться за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, загальною 

площею 0,4164 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2365. 

2. Сільському голові Крижанівської сільської ради укласти з Товариством з обмеженою 

відповідальність «КІМ» додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки від 

23.02.2018 року. 

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 

 

 



 
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 

 

10 липня 2019                                                                                № 982-VII 

 

Про надання дозволу Товариству з обмеженою відповідальністю «БУДСМАРТ ВФС» 

на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 

строком на 15 років (п'ятнадцять), цільове призначення якої змінюється, яка 

розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 

Бочарова, 66. 

 

Розглянувши директора ТОВ «БУДСМАРТ ВФС» Барбінягра В.А. та подані 

матеріали, враховуючи договір-купівлі продажу нерухомого майна від 02.07.2019 року за 

№1190, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 

Машкіною Н.О., керуючись ст. ст. 122, 123, та ч.2 ст. 134  Земельного кодексу України, ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про 

землеустрій», Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «БУДСМАРТ ВФС» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду строком на 

15 років (п'ятнадцять), загальною площею 0,4164 га, кадастровий номер: 

5122783200:01:002:2365, яка розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

с. Крижанівка, вул. Бочарова, 66, цільове призначення якої змінюється з «12.04. для 

розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього 

господарства» (вид використання – для  будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів 

інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього 

господарства) на «02.03. для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку» (вид використання – для будівництва та обслуговування багатоквартирних 

житлових будинків). 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та затвердити 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 другої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

10 липня 2019                                                                                № 983-VII 

 

Про затвердження звіту про експерту грошову оцінку земельної ділянок 

кадастровий номер 5122783200:02:001:0234 та продаж даної  земельної 

ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю «ЖОВОЛІ ПЛЮС». 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Імперіал-777» Кравченко О.Р. та звіт 

про експертну грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер – 

5122783200:02:001:0234 за адресою: Одеська область, Лиманський район, на 

території Крижанівської сільської ради, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 3, 

виготовлений ТОВ «Імперіал-777» та позитивну рецензію виготовлену ФОП 

Куца О.О. від 02.07.2019 року, 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», Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 

області 

 

В И Р І Ш И Л А:  

1. Затвердити виготовлений ТОВ «Імперіал-777» Звіт про експерту 

грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер 5122783200:02:001:0234 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ЖОВОЛІ ПЛЮС» для 

будівництва та обслуговування будівель торгівлі, вид використання: для 

будівництва та обслуговування сектору «Автомобільний дім» міні ринку 



«Крижанівський», розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, на території Крижанівської сільської ради, село Крижанівка, вулиця 

Миколаївська, 3. 

2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки, що розташована за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської 

сільської ради, село Крижанівка, вулиця Миколаївська, 3 (кадастровий номер 

– 5122783200:02:001:0234) у розмірі 869 225,0 грн. (вісімсот шістдесят дев'ять 

тисяч двісті двадцять п'ять гривень). 

3. Продати земельну ділянку, що розташована за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради,                    

село Крижанівка, вулиця Миколаївська, 3 (кадастровий номер – 

5122783200:02:001:0234) на неконкурентних засадах на підставі абзацу 2 

частини 2 статті 134 Земельного кодексу України Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ЖОВОЛІ ПЛЮС» для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, вид використання: для будівництва та обслуговування 

сектору «Автомобільний дім» міні ринку «Крижанівський». 

4. Доручити сільському голові укласти та підписати договір купівлі-

продажу земельної ділянки, що розташована за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради, село 

Крижанівка, вулиця Миколаївська, 3 (кадастровий номер – 

5122783200:02:001:0234). 

5. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЖОВОЛІ ПЛЮС» укласти 

з Крижанівською сільською радою договір купівлі-продажу земельної 

ділянки, що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, на 

території Крижанівської сільської ради, село Крижанівка, вулиця 

Миколаївська, 3 (кадастровий номер – 5122783200:02:001:0234), за ціною 

869 225,0 грн. (вісімсот шістдесят дев'ять тисяч двісті двадцять п'ять гривень) 

із розрахунку 248,65 грн. (двісті сорок вісім  гривень 65 копійки)  за 1м² (один 

метр квадратний).  

6. Після набуття права власності Товариству з обмеженою 

відповідальністю «ЖОВОЛІ ПЛЮС» на земельну ділянку за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, на Миколаївська, 3 (кадастровий номер – 

5122783200:02:001:0234) зобов’язати її сумлінно виконувати обов’язки 

власника земельних ділянок згідно Земельного Кодексу України.  

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин ті 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 другої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

10 липня 2019                                                                                № 984-VII 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки громадянину України Спельнік Сергію Валентиновичу в оренду 

орієнтовною площею 0,03га терміном на 25 (двадцять п'ять)  років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної 

інфраструктури, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски. 

 

Розглянувши клопотання громадянина України Спельнік Сергія Валентиновича та 

подані матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 125, 126, 134 Земельного кодексу 

України, п. 34 ст. 26 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 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки громадянину України Спельнік Сергію Валентиновичу в оренду орієнтовною 

площею 0,03 га терміном на 25 (двадцять п'ять) років для будівництва, обслуговування та 

ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури із земель 

комунальної власності, які перебувають в запасі, розташованої за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на 

затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 

 

10 липня 2019                                                                                № 985-VII 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки фізичній особі-підприємцю Шмоніну Івану Анатолійовичу в 

оренду орієнтовною площею 0,09 га терміном на 25 (двадцять п'ять)  років для 

будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

 

Розглянувши клопотання фізичної особи-підприємця Шмоніна Івана Анатолійовича 

та подані матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 125, 126, 134 Земельного кодексу 

України, п. 34 ст. 26 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 на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  земельної 

ділянки фізичній особі-підприємцю Шмоніну Івану Анатолійовичу в оренду орієнтовною 

площею 0,09 га терміном на 25 (двадцять п'ять) років для будівництва, обслуговування та 

ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури із земель 

комунальної власності, які перебувають в запасі, розташованої за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати на 

затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством порядку. 

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 
 

 

 


