
 

У К Р А Ї Н А  

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

РІШЕННЯ  

Сорок сьомої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання  

с. Крижанівка 

 «30» жовтня  2019 року                                                     №1039-УІІ   

 

Про позицію депутатського корпусу Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області з питання добровільного об’єднання 

територіальних громад  

 

 Депутати Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, 

поважаючи думку членів територіальної громади Крижанівської сільської ради, 

думку членів територіальних громад Фонтанської, Олександрівської та 

Новодофінівської сільських рад, діючи послідовно та зважено, в інтересах наших 

мешканців, з урахуванням відповідних рішень Фонтанської, Олександрівської, 

Новодофінівської сільських рад з питання створення об’єднаної територіальної 

громади, усвідомлюючи відповідальність за майбутнє наших мешканців, з метою 

створення потужної, економічно міцної, спроможної, ідейно об’єднаної громади, 

керуючись приписами Європейської Хартії місцевого самоврядування, Законів 

України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та «Про місцеве 

самоврядування в Україні», -   

ВИРІШИЛИ : 

1. Визнати оптимальним та компромісним об’єднання села Фонтанка 

Фонтанської сільської ради, села Крижанівка та селища Ліски Крижанівської 

сільської ради, села Олександрівка та селища Світле Олександрівської сільської 

ради, сіл Нова Дофінівка та Вапнярка Новодофінівської сільської ради в Фонтанську 

об’єднану територіальну громаду із центром в селі Фонтанка. 

2. Повідомити Фонтанську, Олександрівську та Новодофінівську сільські ради 

про висловлену позицію та запевнити партнерів про її цілеспрямованість та 

послідовність. 

3. Запропонувати Фонтанській, Олександрівській та Новодофінівській 

сільським радам розглянути питання про можливість створення Фонтанської 

об’єднаної територіальної громади у складі Фонтанської, Крижанівської,  

Олександрівської та Новодофінівської сільських рад. 



4. Запропонувати Фонтанській сільській раді розглянути питання про 

можливість ініціювання добровільного об’єднання села Фонтанка Фонтанської 

сільської ради, села Крижанівка та селища Ліски Крижанівської сільської ради, села 

Олександрівка та селища Світле Олександрівської сільської ради, сіл Нова 

Дофінівка та Вапнярка Новодофінівської сільської ради в Фонтанську об’єднану 

територіальну громаду із центром в селі Фонтанка. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Крупицю Н.Г.  

 

 

Сільський голова                                                                             Н.Г. Крупиця 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

30 жовтня 2019 року                                                                      № 1040-VII 

 

Про погодження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДСМАРТ ВФС» для будівництва і 

обслуговування багатоквартирних будинків за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка , вул. Бочарова, 66. 

 

Розглянувши заяву директора ТОВ «ОДЕСЬКА ПРОЕКТНА 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ГРУПА» Земляної Т.В. та подані матеріали, керуючись ст. ст. 

3, 12, 122 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 

26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Крижанівська 

сільська рада Лиманського району Одеської області 

ВИРІШИЛА : 

1. Погодити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДСМАРТ ВФС» для 

будівництва і обслуговування багатоквартирних будинків за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Крижанівка , вул. Бочарова, 66 на новосформовані 

земельні ділянки: площею 0,1014 га, 0,1018 га, 0,1032 га, 0,1100 га. 

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 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Сорок сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

с. Крижанівка 

 

30 жовтня 2019 року                                                                      № 1041-VII 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

яка належить на праві власності гр. Румянцевій Наталії Володимирівні, гр. 

Курілко Христині Юріївні, цільове призначення якої змінюється з «для 

будівництва та обслуговування будівель закладів освіти» (вид використання: 

для будівництва та обслуговування об'єктів соціально-культурного 

призначення (освіти-дитячого садка) на «для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку» (вид використання: для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку), розташованої за 

адресою: Одеська область, Лиманський район,  

с. Крижанівка, масив 41 діл. 604 (у.н.2) 

 

 Розглянувши заяву громадян України Румянцевої Наталії Володимирівни та 

Курілко Христини Юріївни щодо затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється, 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 гр. Румянцевій Наталії Володимирівні, гр. Курілко 

Христині Юріївні, цільове призначення якої змінюється з «для будівництва та 

обслуговування будівель закладів освіти» (вид використання: для будівництва та 

обслуговування об'єктів соціально-культурного призначення (освіти-дитячого 

садка) на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового 

будинку» (вид використання: для будівництва і обслуговування багатоквартирного 



житлового будинку), розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

с. Крижанівка, масив 41 діл. 604 (у.н.2). 

2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 0,3040 

га, кадастровий номер 5122783200:01:002:0403, яка належить на праві власності гр. 

Румянцевій Наталії Володимирівні, гр. Курілко Христині Юріївні, цільове 

призначення якої змінюється з «для будівництва та обслуговування будівель 

закладів освіти» (вид використання: для будівництва та обслуговування об'єктів 

соціально-культурного призначення (освіти-дитячого садка) на «для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку» (вид використання: для 

будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку), 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, масив 

41 діл. 604 (у.н.2) 

3. Гр. Румянцевій Наталії Володимирівні, гр. Курілко Христині Юріївні 

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 сьомої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

   

«30» жовтня 2019 року                                                                                   № 1042-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 по спеціальному 

фонду бюджету у загальній сумі 391900,00 грн., в тому числі: 

- За рахунок доходів спеціального фонду – 391900,00 грн.; 

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

загальній сумі на 391900,00 грн., у тому числі: доходи спеціального фонду бюджету 

на 391900,00 грн. 

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

загальній сумі на 391900,00 грн., у тому числі: видатки спеціального фонду бюджету 

на 391900,00 грн. 

4. Викласти в новій редакції додатки: 1, 3 до рішення. 

5. 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 сьомої сесії Крижанівської сільської ради  

№ 1042-УІІ від 30.10.2019 року 

 

З метою оприбуткування будівлі літнього кінотеатру, що знаходиться за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 

18а, що безоплатно передана у власність територіальної громади Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області, згідно договору дарування № 

1504 від 19.07.2019 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», вносяться зміни до дохідної та видаткової частин 

бюджету Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області згідно 

додатків 1, 3 до рішення сесії. 

Видатки сільського бюджету зі змінами на 2019 рік за рахунок доходів по 

спеціальному фонду бюджету становлять у загальній сумі 391900,00 грн., в тому 

числі: 

1) За рахунок збільшення дохідної частини бюджету по КБКД 25020100 

"Благодійні внески, гранти та дарунки" (натуральні надходження), а саме будівля 

літнього кінотеатру, що знаходиться за адресою: Одеська область, Лиманський 

район, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, безоплатно передана у власність 

територіальної громади Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області, згідно договору дарування № 1504 від 19.07.2019 року на суму 391900,00 

грн. 

2) За рахунок отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків у 

натуральному вигляді, 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 

капітальне будівництво (придбання) 391900,00 грн. 

 

Заступник голови з економічних питань                                              М.В. Дудник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
Сорок сьомої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

30 жовтня 2019 року                  с. Крижанівка                         № 1043 -VII 

 

Про надання дозволу на розробку комплексної схеми розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності на території Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області 

 

  
         Розглянувши заяву представника за довіреністю ФОП Ковальчука К.С., гр. Маркіної 

С.І. від 23.10. 2019 про надання дозволу на розробку комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в межа земельної 

ділянки за кадастровим номером: 5122783200:01:002:0504 яка розташована за адресою: 

Одеська обл., Лиманський р., сщ. Ліски, вул. Южна, 107, відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

керуючись Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» 

Крижанівська сільська рада,- 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати ФОП Ковальчуку К.С. дозвіл на розробку комплексної схеми розміщення 

тимчасових споруд та архітип тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

в межа земельної ділянки за кадастровим номером: 5122783200:01:002:0504 яка 

розташована за адресою: Одеська обл., Лиманський р., сщ. Ліски, вул. Южна, 107.  

2. Фінансування робіт з розробки комплексної схеми тимчасових споруд та архітипу 

доручити ФОП  Ковальчуку К.С. 

3. 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 

 
 

 


