
 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №177 
від  26 вересня 2019 року 

     

Про затвердження протокольного рішення комісії з питань 

залучення та розподілу коштів пайової участі замовників у 

створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів 

Крижанівської сільської ради від 19.09.2019  

Розглянувши протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради від 19.09.2019 року, щодо пайової участі у 

створенні інфраструктури с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області, з метою забезпечення вимог ст. 40  Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням «Про порядок 

залучення та встановлення розміру пайової участі замовників у створенні та 

розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради», 

затвердженим рішенням № 580-VI Крижанівської сільської  ради від 25 березня 2013 

року, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради від 19.09.2019 року щодо визначення розміру 

пайової участі у створенні інфраструктури с. Крижанівки та с. Ліски Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області. 

2. Відкласти розгляд питання про доплату пайової участі до моменту 

остаточного вирішення питання щодо законності здійснення ТОВ «Вермонт-Лекс» 

будівництва житлового будинку на території Крижанівської сільської ради за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Ліски, вул. Южна, 118. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з 

питань діяльності виконавчих органів Мельник О.М. 
 

 

  Голова виконкому                        /підпис/                                             Н.Г. Крупиця 

 Керуюча справами                      /підпис/                                              О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №178 
від  26 вересня 2019 року 

     

Про затвердження протокольного рішення комісії з питань 

залучення та розподілу коштів пайової участі замовників у 

створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів 

Крижанівської сільської ради від 24.09.2019  

Розглянувши протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради від 24.09.2019 року, щодо пайової участі у 

створенні інфраструктури с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області, з метою забезпечення вимог ст. 40  Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням «Про порядок 

залучення та встановлення розміру пайової участі замовників у створенні та 

розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради», 

затвердженим рішенням № 580-VI Крижанівської сільської  ради від 25 березня 2013 

року, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради від 24.09.2019 року щодо визначення розміру 

пайової участі у створенні інфраструктури с. Крижанівки та с. Ліски Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області: 

- для ТОВ «Алькор-S» у розмірі 1,3% від загальної вартості будівництва 

об’єкта, розрахованої на основі норматива для одиниці створеної потужності при 

споруджені об’єктів житлового будівництва (згідно нормативної одиниці 7 619 

грн./кв.м, затвердженої рішенням сесії №274-VII від 20.07.2016), що становить 

187 020,55 грн. за будівництво двосекційного багатоквартирного житлового будинку 

за адресою с. Крижанівка, Крижанівська сільська рада, Лиманського району, 

Одеської області. 

- для ТОВ «Обслуговуюче підприємство «Новий квартал» у розмірі 1,5% від 

загальної вартості будівництва об’єкта,  розрахованої на основі нормативу для 

одиниці створеної потужності при споруджені об’єктів житлового будівництва 

(згідно нормативної одиниці 8 566 грн./м2, затвердженої рішенням сесії №395-VII 

від 06.02.2017), що становить 233 838 грн. 92 коп. за будівництво десятисекційного 

багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: Одеська обл. 

Лиманського району с. Крижанівка (земельна ділянка з кадастровим 

№5122783200:01:002:2014, №5122783200:01:002:1613). 



2. Укласти з ТОВ «Алькор-S» додаткову угоду до Договору про пайову участь 

№51 від 31.01.2017 щодо здійснення доплати пайової участі у розмірі 187 020, 55 грн. 

Укласти з ТОВ «Обслуговуюче підприємство «Новий квартал» додаткову 

угоду до Договору про пайову участь №46 від 07.06.2017щодо здійснення доплати 

пайової участі у розмірі 233 838, 92 грн. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з 

питань діяльності виконавчих органів Мельник О.М. 
 

 

  Голова виконкому                        /підпис/                                             Н.Г. Крупиця 

 Керуюча справами                      /підпис/                                              О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №179 
від  26 вересня 2019 року 

     

Про затвердження протокольного рішення комісії з питань 

залучення та розподілу коштів пайової участі замовників у 

створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів 

Крижанівської сільської ради від 17.09.2019  

Розглянувши протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради від 17.09.2019 року, щодо пайової участі у 

створенні інфраструктури с. Крижанівка та с. Ліски Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області, з метою забезпечення вимог ст. 40  Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням «Про порядок 

залучення та встановлення розміру пайової участі замовників у створенні та 

розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради», 

затвердженим рішенням № 580-VI Крижанівської сільської  ради від 25 березня 2013 

року, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1.Затвердити протокольне рішення комісії з питань залучення та розподілу 

коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених 

пунктів Крижанівської сільської ради від 17.09.2019 року щодо визначення розміру 

пайової участі у створенні інфраструктури с. Крижанівки та с. Ліски Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області: 

- для Юзбашяна А.Г. у розмірі 1% від загальної вартості будівництва об’єкта, 

розрахованої на основі нормативів для одиниці створеної потужності при 

спорудженні об’єктів нежитлового будівництва, яка становить 19 390,00 грн./м2, що 

становить 5487 грн. 37 коп., за будівництво технічного приміщення загальною 

площею 28, 3 м2, яке розташоване в с. Крижанівка на земельній ділянці з 

кадастровим №5122783200:02:001:2797. 

- для Юзбашян К.Г. у розмірі 1,5 % від загальної вартості будівництва 

об’єкта, розрахованої на основі нормативів для одиниці створеної потужності при 

спорудженні об’єктів нежитлового будівництва, яка становить 19 390,00 грн./м2, що 

становить 55 726 грн. 86 коп., за будівництво авто-мийки площею 134,4 м2, яка 

розташована в с. Крижанівка, по вул. Заболотного, 32, на земельній ділянці з 

кадастровим №5122783200:02:001:1080 та подальшу реконструкцію вказаного 

об’єкту після закінчення якої площа мийки збільшилася на 57,2 м2. 



2. Юзбашян А.Г. та Юзбашан К.Г. укласти договір про пайову участь у 

створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської 

ради не пізніше 10-денного строку з дня прийняття рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з 

питань діяльності виконавчих органів Мельник О.М. 
 

 

  Голова виконкому                        /підпис/                                             Н.Г. Крупиця 

 Керуюча справами                      /підпис/                                              О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 180 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

Про погодження намірів встановлення  

тимчасової огорожі  на території Крижанівської  

сільської ради  

 

Розглянувши заяву Юзбашян К.А. від 26.09.2019 року про 

погодження намірів  щодо встановлення тимчасової огорожі будівельного 

майданчика на межі земельної ділянки площею 0,0866 га, кадастровий 

номер: 5122783200:01:002:2067 за адресою: Одеська обл., Лиманський р-

н, с. Крижанівка, вул. Ак. Сахарова, 1В/1,   керуючись ст. 10 Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів», Правил благоустрою 

Крижанівської сільської ради затверджених рішенням Крижанівської 

сільської ради від 10.02.2012 № 299-VII, виконавчий комітет 

Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити Юзбашян К.А. наміри щодо встановлення тимчасової 

огорожі будівельного майданчика на межі земельної ділянки площею 

0,0866 га, кадастровий номер: 5122783200:01:002:2067 за адресою: 

Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Ак. Сахарова, 1В/1.  

2. Зобов’язати Юзбашян К.А. забезпечити належне утримання прилеглої 

до земельної ділянки за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, с. 

Крижанівка, вул. Ак. Сахарова, 1В/1 території, суворо виконувати 

вимоги Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради. 

3. Зобов’язати Юзбашян К.А. після проведення підготовчих та 

будівельних робіт демонтувати тимчасову огорожу та привести 

територію у первозданний вигляд.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради Мельника О.М. 

 

Голова виконкому                 /підпис/                   Н.Г. Крупиця 

 

 Керуюча справами виконкому    /підпис/        О.В. Антоненко 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 181 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

Про погодження намірів з благоустрою  

на території Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву Юзбашяна А.Г. від 26.09.2019 року про 

погодження намірів  щодо благоустрою території площею 0,2058 га яка 

прилегла до земельної ділянки площею 0,1768 га, кадастровий номер: 

5122783200:02:001:2797 за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, с. 

Крижанівка, вул. Приморська, 57,  з метою сталого розвитку благоустрою 

території населених пунктів Крижанівської сільської ради, керуючись ст. 

10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил 

благоустрою Крижанівської сільської ради затверджених рішенням 

Крижанівської сільської ради від 10.02.2012 № 299-VII, виконавчий 

комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

5. Погодити Юзбашяну А.Г. наміри щодо благоустрою території площею 

0,2058 га яка прилегла до земельній ділянці за адресою: Одеська обл., 

Лиманський р-н, с. Крижанівка, вул. Приморська, 57 відповідно до 

схеми благоустрою (схема – додається).  

6. Зобов’язати Юзбашяна А.Г. забезпечити належне утримання 

прилеглої до земельної ділянки за адресою: Одеська обл., Лиманський 

р-н, с. Крижанівка, вул. Приморська, 57 території, суворо виконувати 

вимоги Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради Мельника О.М. 

 

Голова виконкому               /підпис/                 Н.Г. Крупиця 

 

 

 Керуюча справами виконкому     /підпис/       О.В. Антоненко 



Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 № 181 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Голова виконкому                      /підпис/                Н.Г. Крупиця 

 

 

 Керуюча справами виконкому      /підпис/     О.В. Антоненко 

 

 

 
 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 182 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Марчук О.В. від 25.09.2019 року про 

подовження терміну розміщення групи тимчасових споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території с. Крижанівка Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області керуючись ст. 28 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», відповідно до Правил розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

Крижанівської сільської ради, затверджених рішенням Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області затверджених рішенням 

Крижанівської сільської ради від 25.04.2019 № 925-VII, враховуючи висновок 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області від 25.09.2019, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ФОП Марчук О.В. термін розміщення групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності по вул. Миколаївська в с. 

Крижанівка Лиманського району Одеської області (навпроти будівлі №12), 

терміном на один рік 

2. Рекомендувати ФОП Марчук О.В. звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд.  

3. Зобов’язати ФОП Марчук О.В. забезпечити належне утримання прилеглої до 

тимчасових споруд території, підтримувати належний експлуатаційний стан 

тимчасових споруд, відповідного технологічного обладнання, що 

використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо виконувати вимоги 



Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Марчук О.В. встановити біля 

групи тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

Голова виконкому               /підпис/        Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому    /підпис/          О.В. Антоненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №182 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 

 

 
 

 

Голова виконкому                     /підпис/   Н.Г. Крупиця 

 

   

Керуюча справами виконкому       /підпис/       О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 183 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Форекстін» Скобленко В.А. від 

25.09.2019 року про подовження терміну розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території с. 

Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області керуючись ст. 28 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», відповідно до Правил розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

Крижанівської сільської ради, затверджених рішенням Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області затверджених 

рішенням Крижанівської сільської ради від 25.04.2019 № 925-VII, 

враховуючи висновок відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

Області від 25.09.2019, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ТОВ «Форексін» термін розміщення групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності яка розміщена по вул. 

Дніпропетровська дорога в с. Крижанівка Лиманського району Одеської 

області (біля будівлі №141), терміном на один рік. 

2. Рекомендувати ТОВ «Форексін» звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд. 

3. Зобов’язати ТОВ «Форексін»  забезпечити належне утримання прилеглої до 

групи тимчасових споруд території, підтримувати належний експлуатаційний 

стан тимчасових споруд, відповідного технологічного обладнання, що 



використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо виконувати вимоги 

Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ТОВ «Форексін» встановити 

біля групи тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

Голова виконкому                    /підпис/    Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому       /підпис/       О.В. Антоненко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №183 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 

 
 

 

 

Голова виконкому                     /підпис/   Н.Г. Крупиця 

 

   

Керуюча справами виконкому      /підпис/        О.В. Антоненко 
 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 184 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Форекстін» Скобленко В.А. від 

25.09.2019 року про подовження терміну розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території с. 

Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області керуючись ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

відповідно до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради, 

затверджених рішенням Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області затверджених рішенням Крижанівської сільської ради від 

25.04.2019 № 925-VII, враховуючи висновок відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської Області від 25.09.2019, виконавчий комітет Крижанівської 

сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ТОВ «Форекстін» термін розміщення групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності яка розміщена по вул. Бочарова 

Генерала в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області (навпроти 

будівлі №44-Б), терміном на один рік. 

2. Рекомендувати ТОВ «Форекстін» звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд.  

3. Зобов’язати ТОВ «Форекстін»  забезпечити належне утримання прилеглої 

до групи тимчасових споруд території, підтримувати належний 

експлуатаційний стан тимчасових споруд, відповідного технологічного 

обладнання, що використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо 



виконувати вимоги Правил благоустрою території Крижанівської сільської 

ради та Правил розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ТОВ «Форекстін» встановити біля 

групи тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

Голова виконкому                   /підпис/     Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому      /підпис/        О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №184 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 

 

 
 

 

Голова виконкому                 /підпис/       Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому    /підпис/          О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 185 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Форекстін» Скобленко В.А. від 

25.09.2019 року про подовження терміну розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності на території с. Крижанівка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

керуючись ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

відповідно до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради, 

затверджених рішенням Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області затверджених рішенням Крижанівської сільської ради від 

25.04.2019 № 925-VII, враховуючи висновок відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської Області від 25.09.2019, виконавчий комітет Крижанівської 

сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ТОВ «Форекстін» термін розміщення тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності яка розміщена по вул. Генерала 

Бочарова в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області (біля будівлі 

№44-А), терміном на один рік. 

2. Рекомендувати ТОВ «Форекстін» звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди.  

3. Зобов’язати ТОВ «Форекстін»  забезпечити належне утримання прилеглої 

до тимчасової споруди території, підтримувати належний експлуатаційний 

стан тимчасової споруди, відповідного технологічного обладнання, що 

використовується разом з тимчасовою спорудою, суворо виконувати вимоги 

Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 



розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ТОВ «Форекстін» встановити біля 

тимчасової споруди обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

Голова виконкому                  /підпис/      Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому     /підпис/         О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №185 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 
 

 

 

Голова виконкому                     /підпис/   Н.Г. Крупиця 

 

   

Керуюча справами виконкому   /підпис/           О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 186 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «Форекстін» Скобленко В.А. від 

03.09.2019 року про подовження терміну розміщення групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності на території с. Крижанівка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області керуючись 

ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», відповідно до Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території Крижанівської сільської ради, затверджених рішенням 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

затверджених рішенням Крижанівської сільської ради від 25.04.2019 № 925-VII, 

враховуючи висновок відділу містобудування та архітектури виконавчого 

комітету Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської Області 

від 05.09.2019, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ТОВ «Форексін» термін розміщення групи тимчасових споруд 

для провадження підприємницької діяльності яка розміщена по вул. Бочарова 

Генерала в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області (навпроти 

будівлі №50), терміном на один рік. 

2. Рекомендувати ТОВ «Форексін» звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд. 

3. Зобов’язати ТОВ «Форексін»  забезпечити належне утримання прилеглої до 

тимчасових споруд території, підтримувати належний експлуатаційний стан 

тимчасових споруд, відповідного технологічного обладнання, що 

використовується разом з тимчасовою спорудою, суворо виконувати вимоги 



Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ТОВ «Форексін» встановити біля 

групи тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

Голова виконкому                  /підпис/      Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому      /підпис/        О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №186 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 

 
 

 

 

 

Голова виконкому                  /підпис/      Н.Г. Крупиця 

 

   

Керуюча справами виконкому     /підпис/         О.В. Антоненко 



 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 187 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Алексєєва В.І. від 10.09.2019 року про 

подовження терміну розміщення групи тимчасових споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території с. Крижанівка Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області керуючись ст. 28 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», відповідно до Правил розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

Крижанівської сільської ради, затверджених рішенням Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області затверджених рішенням 

Крижанівської сільської ради від 25.04.2019 № 925-VII, враховуючи висновок 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської Області від 19.09.2019, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ФОП Алексєєву В.І. термін розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на перехресті вул. 

Приморська та вул. Касьяненко в сщ. Ліски Лиманського району Одеської 

області (вздовж траси Одеса-Южне), терміном на один рік 

2. Рекомендувати ФОП Алексєєву В.І. звернутися до відділу містобудування 

та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд.  

3. Зобов’язати ФОП Алексєєва В.І. забезпечити належне утримання прилеглої 

до тимчасових споруд території, підтримувати належний експлуатаційний 



стан тимчасових споруд, відповідного технологічного обладнання, що 

використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо виконувати вимоги 

Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Алексєєву В.І. встановити біля 

групи тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

Голова виконкому               /підпис/         Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому     /підпис/         О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №187 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 
 

 

 

Голова виконкому                 /підпис/      Н.Г. Крупиця 

 

   

Керуюча справами виконкому     /підпис/        О.В. Антоненко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 188 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ФОП Шаповалова Ю.О. від 18.09.2019 року про 

подовження терміну розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності на території с. Крижанівка Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області керуючись ст. 28 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», відповідно до Правил розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

Крижанівської сільської ради, затверджених рішенням Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області затверджених рішенням 

Крижанівської сільської ради від 25.04.2019 № 925-VII, враховуючи висновок 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області від 23.09.2019, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ФОП Шаповалова Ю.О. термін розміщення тимчасової споруди 

для провадження підприємницької діяльності за адресою: Одеська обл., 

Лиманський р., с. Крижанівка, вул. Миколаївська (біля будівлі кафе-бару за 

№18а), терміном на один рік. 

2. Рекомендувати ФОП Шаповалова Ю.О. звернутися до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради для оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди.  

3. Зобов’язати ФОП Шаповалова Ю.О. забезпечити належне утримання 

прилеглої до тимчасової споруди території, підтримувати належний 

експлуатаційний стан тимчасової споруди, відповідного технологічного 

обладнання, що використовується разом з тимчасовою спорудою, суворо 



виконувати вимоги Правил благоустрою території Крижанівської сільської 

ради та Правил розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Шаповалова Ю.О. встановити 

біля тимчасової споруди обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

Голова виконкому                    /підпис/    Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому       /підпис/       О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №188 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 
 

 

 

Голова виконкому                /підпис/       Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому     /підпис/         О.В. Антоненко 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №189 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

тимчасової споруди для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву директора КП «НАДІЯ» Константинова С.В. від 

20.08.2019 року про подовження терміну розміщення тимчасової споруди для 

надання послуг з безпечного утримання маломірних суден та інших 

плавзасобів на території с. Крижанівка Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області керуючись ст. 28 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 21 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», відповідно до Правил розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

Крижанівської сільської ради, затверджених рішенням Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області затверджених рішенням 

Крижанівської сільської ради від 25.04.2019 № 925-VII, враховуючи висновок 

відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської Області від 29.08.2019, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити КП «НАДІЯ» термін розміщення тимчасової споруди для 

надання послуг з безпечного утримання маломірних суден та інших 

плавзасобів на території с. Крижанівка Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області, терміном на один рік. 

2. Рекомендувати КП «НАДІЯ» звернутися до відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської ради для 

оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди.  

3. Зобов’язати КП «НАДІЯ» забезпечити належне утримання прилеглої до 

тимчасової споруди території, підтримувати належний експлуатаційний стан 



тимчасової споруди, відповідного технологічного обладнання, що 

використовується разом з тимчасовою спорудою, суворо виконувати вимоги 

Правил благоустрою території Крижанівської сільської ради та Правил 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності 

на території Крижанівської сільської ради. 

4. З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати КП «НАДІЯ» встановити біля 

тимчасової споруди обладнання з відеоспостереження.  

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

Голова виконкому                  /підпис/      Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому    /підпис/          О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №189 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 
 

 

 

 

 

Голова виконкому                   /підпис/     Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому      /підпис/        О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ № 190 від 26 вересня 2019 

 

с. Крижанівка 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

Розглянувши заяву ФОП Ратушна-Конюхова І.А. від 19.09.2019 

року про подовження терміну розміщення групи тимчасових споруд для 

провадження підприємницької діяльності на території с. Крижанівка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

керуючись ст. 28 Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», ст. 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

відповідно до Правил розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради, 

затверджених рішенням Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області затверджених рішенням Крижанівської сільської 

ради від 25.04.2019 № 925-VII, враховуючи висновок відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської Області від 23.09.2019, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1.Подовжити ФОП Ратушна-Конюхова І.А. термін розміщення групи 

тимчасових споруди для провадження підприємницької діяльності яка 

розміщена на перехресті вул. Дніпропетровська дорога та вул. Садова в с. 

Крижанівка Лиманського району Одеської області, терміном на один рік. 

2.Рекомендувати ФОП Ратушна-Конюхова І.А. звернутися до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради для оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових споруд.  

3.Зобов’язати ФОП Ратушна-Конюхова І.А. забезпечити належне утримання 

прилеглої до групи тимчасових споруд території, підтримувати належний 

експлуатаційний стан тимчасових споруд, відповідного технологічного 

обладнання, що використовується разом з тимчасовими спорудами, суворо 

виконувати вимоги Правил благоустрою території Крижанівської сільської 



ради та Правил розміщення тимчасових споруд для провадження 

підприємницької діяльності на території Крижанівської сільської ради. 

4.З метою забезпечення публічного порядку та безпеки мешканців 

Крижанівської громади рекомендувати ФОП Ратушна-Конюхова І.А. 

встановити біля групи тимчасових споруд обладнання з відеоспостереження.  

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської сільської 

ради Каплінського В.Ю. 

 

 

 

 

Голова виконкому                  /підпис/      Н.Г. Крупиця 

 

 

   

Керуюча справами виконкому           /підпис/   О.В. Антоненко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення виконкому 

Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

від 26.09.2019 №190 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

М 1:500 

 

 

 

 
 

 

Голова виконкому                  /підпис/      Н.Г. Крупиця 

 

   

Керуюча справами виконкому       /підпис/       О.В. Антоненко 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №193 від 26.09.2019 року 

 

Про затвердження Технічних умов №3990-

29/3341  

До Крижанівської сільської ради надійшла заява від Обслуговуючого 

кооператива «Житлово-будівельний кооператив «Материк Комфорт» щодо 

затвердження Технічних умов №3990-29/3341 на приєднання 20-секційного 4-

х поверхового житлового будинку до централізованої системи водопостачання 

і водовідведення, що знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, с. Крижанівка, кадастровий номер 5122783200:01:002:2093, керуючись 

ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити Технічні умови №3990-29/3341 на приєднання 20-секційного 4-

х поверхового житлового будинку до централізованої системи 

водопостачання і водовідведення, що знаходиться за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Крижанівка, кадастровий номер 

5122783200:01:002:2093; 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського 

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

 

 

 

Голова виконкому                   /підпис/                                           Н.Г. Крупиця 

Керуюча справами виконкому       /підпис/                                 О.В. Антоненко 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

                                             РІШЕННЯ № 194             від             26.09.2019  року  
с. Крижанівка 

 

Про хід підготовки установ та організацій, 

розташованих на території сільської ради до 

роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника сільського з питань 

діяльності виконавчих органів ради, Мельника О.М., встановлено, що організації та 

установи розташовані на території Крижанівської сільської ради готові до роботи в 

осінньо-зимовий період 2019-2020 р.р. проведені майже всі поточні ремонти 

будівель, опалювальних систем. Майже всі об’єкти газифіковані, за винятком 

Крижанівського СБК, яке не має опалювальної системи і обігрівається 

електроприладами, виконавчий комітет Крижанівської сільської ради, 

Комінтернівського району Одеської області 

ВИРІШИВ: 

1.Інформацію заступника сільського з питань діяльності виконавчих органів ради, 

Мельника О.М., взяти до відома. 

2. Покласти персональну відповідальність на керівників установ та організацій за 

підготовку до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року 

3. Контроль за виконанням покласти на заступника сільського з питань діяльності 

виконавчих органів ради, Мельника О.М. 

 

 

Сільський голова                     /підпис/                                                   Н.Г. Крупиця 

 

Керуюча справами                         /підпис/                                         О.В. Антоненко 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ № 195 від 26.09.2019 року 
с. Крижанівка 

 

Про звернення громадян за 9 місяців 2019 

року 

 

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян», з метою підвищення 

ефективності роботи зі зверненнями громадян, забезпечення виконання вимог 

законодавства щодо особистого прийому громадян, заслухавши звіт провідного 

спеціаліста відділу аналітики, інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю, Мельник М.Н. встановлено, що за 9 місяців 2019 року до 

Крижанівської сільської ради надійшло 590 звернень громадян. На особистому 

прийомі у сільського голови було прийнято всього 90 осіб. Серед загальної кількості 

звернень було 590 первинних, повторних – 0, пропозицій - 5, скарг -6.  Колективних   

заяв 20, усних звернень 5. За категоріями переважна кількість звернень надходила 

від пенсіонерів, інвалідів. За результатами розгляду вирішено позитивно 384 питань, 

надано 105 роз’яснень. В заявах порушувалися переважно питання матеріальної 

допомоги, малозабезпеченим верстам населення. Порівнюючи дані про звернення 

громадян з цим періодом минулого року, відзначаємо тенденцію  збільшення 

загальної  кількості заяв на матеріальну допомогу.  

Виконавчий комітет Крижанівської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт щодо звернень громадян прийняти до уваги;  

2. Не допускати формалізму у вирішенні питань щодо розгляду звернень громадян; 

3. Звернути увагу на кількість звернень громадян до вищих органів влади, що є 

одним із критеріїв оцінки роботи виконкому Крижанівської сільської ради з 

населенням   

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на провідного спеціаліста 

відділу аналітики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, 

Мельник М.Н. 

 

 

Голова виконкому                       /підпис/                                 Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому      /підпис/                          О.В. Антоненко 

 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ № 196 від 26.09.2019 року 
с. Крижанівка 

 

Про планову пероральну імунізаціюдиких 

м’ясоїдних тварин проти сказу 

 

На виконання  резолюції Одеської обласної Відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян», з метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями 

громадян, забезпечення виконання вимог законодавства щодо особистого прийому 

громадян, заслухавши звіт провідного спеціаліста відділу аналітики, інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю, Мельник М.Н. встановлено, що за 9 

місяців 2019 року до Крижанівської сільської ради надійшло 590 звернень громадян. 

На особистому прийомі у сільського голови було прийнято всього 90 осіб. Серед 

загальної кількості звернень було 590 первинних, повторних – 0, пропозицій - 5, 

скарг -6.  Колективних   заяв 20, усних звернень 5. За категоріями переважна 

кількість звернень надходила від пенсіонерів, інвалідів. За результатами розгляду 

вирішено позитивно 384 питань, надано 105 роз’яснень. В заявах порушувалися 

переважно питання матеріальної допомоги, малозабезпеченим верстам населення. 

Порівнюючи дані про звернення громадян з цим періодом минулого року, 

відзначаємо тенденцію  збільшення загальної  кількості заяв на матеріальну 

допомогу.  

Виконавчий комітет Крижанівської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт щодо звернень громадян прийняти до уваги;  

2. Не допускати формалізму у вирішенні питань щодо розгляду звернень громадян; 

3. Звернути увагу на кількість звернень громадян до вищих органів влади, що є 

одним із критеріїв оцінки роботи виконкому Крижанівської сільської ради з 

населенням   

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на провідного спеціаліста 

відділу аналітики, інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, 

Мельник М.Н. 

 

 

Голова виконкому                       /підпис/                                 Н.Г. Крупиця 

 

 

Керуюча справами виконкому      /підпис/                          О.В. Антоненко 



 

 


