
 

 
 

    У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ВИКОНАЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                             РІШЕННЯ № 212                 від 18.11.2019 року 

с. Крижанівка  

 
Про затвердження акту обстеження зелених насаджень, 

Що підлягають видаленню та видачу ордеру КП «Надія»  

На видалення зелених насаджень 

 

 

Розглянувши Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню від 15.11.2019 року, відповідно до Порядку відповідно до 

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, 

затвердженого Постановою КМУ від 1 серпня 2006 р. № 1045, керуючись 

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Крижанівської сільської ради: 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню від 15.11.2019 року. 

2.  Секретарю ради Бондаренко Л.Л. видати КП «Надія» ордер на 

видалення зелених насаджень. 

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на секретаря 

виконкому Антоненко О.В. 

 

 
Голова виконкому                             /підпис/                                                Н.Г. 

Крупиця 

 

Керуюча справами                               /підпис/                                         О.В. 

Антоненко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                РІШЕННЯ № 213              від     18.11.2019 

 

с. Крижанівка 

 

 

Про подовження терміну розміщення 

групи тимчасових споруд для провадження  

підприємницької діяльності на території  

Крижанівської сільської ради  

 

 

Розглянувши заяву ТОВ «ІНГРАБУД» від 29.10.2019 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 01.10.2019, 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Подовжити ТОВ «ІНГРАБУД»  термін розміщення групи тимчасових 

споруд для провадження підприємницької діяльності яка розташована 

за адресою: Одеська обл., Лиманський р-н, с. Крижанівка, вздовж 

автошляху Південна дорога (біля зупинки громадського транспорту), 

терміном на один рік 

2. Рекомендувати ТОВ «ІНГРАБУД» звернутися до відділу 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Крижанівської 



сільської ради для оформлення паспорта прив’язки групи тимчасових 

споруд.  

3. Зобов’язати ТОВ «ІНГРАБУД» 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 ТОВ «ІНГРАБУД» 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 00.00.2019 №000 

 

 

СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ГРУПИ ТИМЧАСОВИХ СПОРУД 

 

 

 

 
 

 

 

Голова виконкому                      /підпис/  Н.Г. Крупиця 

 

   

Керуюча справами виконкому         /підпис/     О.В. Антоненко 



 

 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                РІШЕННЯ № 214             від     18.11.2019 

 

    

  Про економію бюджетних коштів та 

недопущення втрат бюджету Крижанівської 

сільської ради у 2019 році 

 

Відповідно до статті 64 Закону України  „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статті 23, 51, 78 Бюджетного кодексу України, на виконання 

постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання коштів» 

№ 710 від 11.10.2016 р., на виконання листа Фінансового управління 

Лиманської районної державної адміністрації, Крижанівська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Проводити заходи, щодо наповнення  місцевого бюджету, вишукувати 

додаткові джерела надходжень до бюджету, у тому числі за рахунок детінізації 

економіки. 

2. Дотримуватися режиму економії бюджетних коштів та їх 

раціонального використання на утримання органів місцевого самоврядування 

підприємств, установ та організацій, які використовують кошти місцевого 

бюджету. 

3. Дотримуватися економії щодо енергоносіїв. 

4. Контроль за виконанням цього 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 

 

 

 

 



 

Додаток № 1                                                                                                                                                                                      

до рішення виконкому Крижанівської сільської ради                                                                                                                                                                                     

№214     від  «18» листопада 2019 року 

Заходи щодо збалансування  місцевого бюджету в процесі його виконання та 

економії бюджетних коштів по Крижанівській сільській раді у 2019 році. 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальні 

виконавці 

Економічний 

ефект 

Термін 

виконання 

1. Розроблення, затвердження та 

реалізація планів заходів з 

енергозбереження із 

забезпеченням економного 

витрачання коштів на оплату 

комунальних послуг та 

енергоносіїв. 

Виконавчий 

комітет 

Крижанівської 

сільської ради 

Економія 

коштів 

 Протягом 

року 

2. Недопущення збільшення, 

встановлених при плануванні 

бюджету, лімітів, щодо 

споживання електроенергії, 

газопостачання (крім випадків 

збільшення тарифів понад 

планових, введення нових 

об’єктів та інше).  

Виконавчий 

комітет 

Крижанівської 

сільської ради 

Економія 

коштів 

Протягом 

року 

3. Здійснювати платежі в повному 

обсязі та першочергово за 

видатками загального фонду 

місцевого бюджету на оплату 

праці працівників бюджетної 

установи, нарахування на 

заробітну плату, оплату 

комунальних послуг та 

енергоносіїв, поточні 

трансферти населенню. 

Виконавчий 

комітет 

Крижанівської 

сільської ради 

Дотримання 

соціальних 

гарантій 

Протягом  

року 

4. Вжиття заходів з приведення 

договорів оренди в межах 

населених пунктів, в частині 

перегляду орендної плати, з 

урахуванням нормативно-

грошової оцінки землі. 

Виконавчий 

комітет 

Крижанівської 

сільської ради 

Збільшення 

доходів в 

бюджет 

 

Протягом 

року 

5.  Здійснення своєчасної, у 

повному обсязі, виплати 

заробітної плати з 

нарахуваннями, розрахунків за 

енергоносії. 

Виконавчий 

комітет 

Крижанівської 

сільської ради 

Дотримання 

соціальних 

гарантій 

Протягом 

року 

 



Керуюча справами                    /підпис/                                        О.В. Антоненко 

 
 

УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ №215 від 18.11.2019 року 

с. Крижанівка 
 

Про погодження траси проектуємих 

електричних мереж, відповідно до технічних 

умов №0521-2018-0101 від 18.09.2018 року  

Розглянувши заяву ТОВ «Платинумбуд» про погодження траси 

проектуємих електричних мереж, відповідно до технічних умов №0521-2018-

0101 від 18.09.2018 року, що додаються до заяви, виконавчий комітет 

Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити трасу проектуємих електричних мереж, відповідно до технічних 

умов №0521-2018-0101 від 18.09.2018 року, виданих ПАТ «Одесаобленерго»; 

2. Контроль за виконанням цього 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 

 

 

 

 


