
 

                                            
 

У К Р А Ї Н А 
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА  

 

    Р І Ш Е Н Н Я    
Десятої  сесії Крижанівської сільської ради 

   VIІ скликання 

  «20» липня 2016 року                                                                    №265-УІІ  

Про затвердження звіту про виконання бюджету Крижанівської сільської 
ради Комінтернівського району за  І півріччя 2016 року»  

 

         Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, 
заслухавши  звіт  за ІІ квартал 2016 року, Крижанівська сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А :  
1. Затвердити звіт про виконання бюджету Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського району Одеської області за І півріччя 2016 року. 

    2. Звіт «Про виконання бюджету  Крижанівської сільської ради      

    Комінтернівського району за І півріччя 2016 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 

 

19.12.2012Сільський голова                

 

 

 

Додаток № 4 

 до рішення   Крижанівської сільської ради  



  від 20 липня 2016 року №267 -VIІ 

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів 
бюджету розвитку 

 

                                                                                 (тис.грн.) 

Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків 
місцевих 
бюджетів 

Назва головного розпорядника 
коштів 

Назва об’єктів відповідно  до проектно- кошторисної 
документації; тощо 

Загальн
ий 

обсяг 
фінансу
вання 

будівни
цтва  

Відсоток 
завершенос

ті  
будівництв
а об'єктів 

на майбутні 
роки 

Код 
тимчасової 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів 

Найменування коду тимчасової 
класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів 

10116 Органи місцевого самоврядування Придбання  електронної системи голосування ПТК 
«ВІЧЕ» у ПРАТ «МІКРОСИСТЕМА» 

  

10116 Органи місцевого самоврядування Розробка проектно-кошторисної документації, 
експертиза проектно-кошторисної документації 

320,0  

10116 Органи місцевого самоврядування Придбання комп’ютерної техніки та обладнання 198,5  

010116 Органи місцевого самоврядування Придбання офісних меблів 199,0  

010116 Органи місцевого самоврядування Придбання автомобіля 460,0  

010116 Органи місцевого самоврядування Придбання котла 42,7  

100103 Дотація житлово-комунальному 
господарству КП «Надія» 

Капітальний ремонт дороги на кладовищі в с.Ліски 1303,4  

100207 
Берегоукріплювальні роботи Будівництво берегоукріплювальних робіт вздовж 

узбережжя Чорного моря в районі вулиці Приморська в 
с. Крижанівка Комінтернівського району Одеської 
области 

  

17957,3 
 

100207 

 Берегоукріплювальні роботи Будівництво комплексу протизсувних споруд для 
покращення гідрологічної ситуації в 2-ій Крижанівській 
балці в с.Крижанівка: 

- розробка проектно-кошторисної документації; 
- вишукувальні роботи: топографо-геодезичні 

роботи, гідрологічні вишукування та 
розрахунки, інженерно-геологічні вишукувальні 
роботи, проектні, ОВНС, погодження підземних 
інженерних мереж з експлуатуючими 
організаціями, тощо 

   700,0  

100207 

 Берегоукріплювальні роботи Будівництво комплексу протизсувних споруд для 
покращення гідрологічної ситуації в 2-ій Крижанівській 
балці в с.Крижанівка: 

- проведення експертизи  проектно-кошторисної 
документації. 

 

   30,0  

110502 
Інші культурно-освітні заклади та 
заходи 

Закупівля сучасної комп’ютерної техніки, інформаційних 
та комп’ютерних програм, закупівля спеціалізованого 
обладнання та інвентарю 

60,0  

170703 

Видатки на проведення робіт, 
пов’язаних із будівництвом, 
реконструкцією, ремонтом та 
утриманням доріг 

капітальний ремонт асфальтно-бетонного покриття 
вулиць:  
- Марсельська від вул.. Українська до вул. Бочарова, в с. 
Ліски 

- Степова від буд. № 45 до вул. Заболотного в с. Ліски, 
- Атаманюка від автодороги Одеса-Южний до буд. № 1а 

   8408,6  



в с. Крижанівка 

- Южна від буд. № 66 до вул.. Паустовського в с. Ліски 

- Марсельська від буд. № 66 до вул.. Паустовського в с. 
Ліски; 
-.Проектна с.Ліски від буд. 16 до буд. 24а; 
- Морська від буд 76 до буд 78 

- Гонтаренко с.Крижанівка; 
- Гагаріна с.Крижанівка; 
- Паустовського с.Ліски від автодороги Одеса-Южний до 
вул.Марсельська (ліворуч); 
-Паустовського с.Ліски від автодороги Одеса-Южний до 
вул.Марсельська (праворуч); 
- Атаманюка с.Крижанівка; 
- Лесі Українки с.Ліски від буд.№1 до буд.№ 12; 
-Марсельська від вул.Проектна до пров.Зоряний в 
с.Ліски; 
-Степова від вул.Заболотного до вул.Марсельська в 
с.Ліски; 
- Марсельська від вул.Паустовського до вул.Степова в 
с.Ліски 

- будівництво асфальтно-бетонного покриття 
вулиць*(назва та черговість вулиць визначається 
сільською радою) 
- будівництво (реконструкція)пішохідних 
доріжок;*(назва та черговість вулиць визначається 
сільською радою) 
-капітальний ремонт пішохідних доріжок(назва та 
черговість визначається виконавчими органами ради); 
-капітальний ремонт пішохідної доріжки вздовж вулиці 
Миколаївська від вул.Сонячна до вул.Ювілейна в 
с.Крижанівка 

160101 Землеустрій  
Заходи з відчуження (продажу) земельних ділянок 
с.Крижанівка та с.Ліски.                         Виготовлення 
експертно-грошової оцінки земельних ділянок. 
Виготовлення іншої документації та виконання інших 
заходів, необхідних для реалізації цієї Програми. 

10,0  

250404 Інші видатки 

- придбання, монтаж та підключення до 
телекомунікаційних мереж  обладнання та матеріалів 
відео спостереження 

200,0  

150101 Капітальні вкладення 

Ремонт та будівництво вуличного освітлення:              
вул. Заболотного в с.Ліски від кладовища до будинку № 
61; 

вул.Придорожна с.Ліски  від існуючої мережі в напрямку 
до вул.Атаманюка; 
вул.Атаманюка в с.Крижанівка від існуючої мережі в 
напрямку від автодороги Одеса-Южний до будівлі 1а по 
вул.Атаманюка.; 
вул.Приморська в с.Крижанівка від буд.№ 2 до пляжу; 
провулок Зоряний в с.Ліски від буд.№ 4 до вул.Проектна; 
вул.Марсельська с.Ліски від буд.№ 18 до буд.№ 72; 
вул.Паустовського с.Ліски від автодороги Одеса-Южний 
до вул.Марсельська (праворуч); 
вул.Степова с.Ліски від вул.Марсельська до буд.№ 79; 
вул.Марсельська в с.Ліски вд пров.Зоряний до 
вул.Шевченко 

                                                                                                      

- розробка (виготовлення, оновлення)  проектно-

кошторисної документації; 
- експертиза проектно-кошторисної документації; 
- оплата авторського нагляду за виконанням робіт; 
- оплата технічного нагляду за виконанням робіт; 
- оплата служби замовника (дирекції будівництва) 

-  будівництво вуличного освітлення  

- капітальний ремонт вуличного освітлення  

- будівництво мереж вуличного освітлення 

   940,0  



-реконструкція мереж вуличного освітлення 

- поточний ремонт мереж вуличного освітлення 

150101 Капітальні вкладення Будівництво стадіону 1500,0  

150101 Капітальні вкладення 

Будівництво мереж водовідведення с.Крижанівка: 

- розробка (виготовлення, оновлення) проектно-

кошторисної документації с.Крижанівка; 
- оплата експертизи проектно-кошторисної 

документації; 
 

Будівництво мереж водопроводу: 

Капітальний ремонт водопроводу по вул. Гонтаренко в 
с. Крижанівка 

- розробка (виготовлення, оновлення)  проектно-

кошторисної документації; 

- оплата експертизи проектно-кошторисної 
документації; 

   - погодження проектно-кошторисної документації 

 

Капітальний ремонт водопроводу по вул. Атаманюка в 
с. Крижанівка 

- розробка (виготовлення, оновлення)  проектно-

кошторисної документації; 

- оплата експертизи проектно-кошторисної 
документації; 

   - погодження проектно-кошторисної документації; 

 

                 

599,7 

 

 

 

   100,0 

 

1000,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000,0 

150101 Капітальні вкладення Будівництво дитячого садка 500,0  

Всього 35529,2  

Секретар ради                                                               

Л.Л.Бондаренко 

Додаток 5 

до рішення  Крижанівської сільської ради 

від  20 липня 2016 року №267 -  VIІ  

 

Кошторис витрат Програми підтримки дітей та молоді в селі Крижанівка та селі Ліски 
Комінтернівського району Одеської області на   2016 рік 



 

Секретар                                                                                                                          Л.Л.Бондаренко 

 

Додаток 6 

до рішення  Крижанівської сільської ради 

від  20 липня 2016 року №267 -VIІ  

 

 

№ Назва заходів виконання програми Термін 
виконання 

Сума в грн.,  
для реалізації 

заходів 

КФКВ 

1 Підтримка молодіжних та дитячих організацій.    

2 Започаткування та забезпечення проведення конкурсу проектів 
програм, розроблених молодіжними та дитячими громадськими 
організаціями стосовно дітей, молоді та сім’ї. 

   

3 Забезпечення участі активної молоді в районних, обласних форумах, 
конференціях, що спрямовані на вирішення актуальних молодіжних 
питань. 

   

4 Вирішення питання надання молодіжним та дитячим громадським 
організаціям у пільгове або безоплатне користування земельних 
ділянок, приміщень та будинків, необхідних для проведення їх 
статутної діяльності. 

   

5 Сприяння професійній підготовці дітей та молоді.    

6 Підтримка обдарованої молоді, сприяння творчому та 

інтелектуальному розвитку дітей та молоді. 
   

7 Заснування молодіжних премій кращим представникам молоді села 
Крижанівка та села Ліски. 

   

8 Заснування стипендії голови Крижанівської сільської ради кращим 
учням Крижанівської ЗОШ. 

2016 рік 25000,00 090802 

9 Організація конкурсів, фестивалів, олімпіад, виставок, оглядів тощо 
для творчо обдарованих дітей та молоді села Крижанівка та села Ліски. 

   

10 Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді в міжобласних, 
міжрайонних конкурсах, фестивалях, олімпіадах, виставках тощо. 

   

11 Проведення для дітей та молоді Новорічних та Різдвяних свят. 
(придбання новорічних подарунків) 

2016 рік  
 

30 000,00 110502 

12 Формування здорового способу життя та профілактика негативних 
явищ у молодіжному середовищі. 

   

13 Організація тематичних виставок, культурно-мистецьких, 
інформаційно-просвітницьких заходів, екскурсій, акцій тощо, які 
спрямовані на попередження негативних явищ серед молоді. 

2016 рік 25000,00 090802 

14 Здійснення моніторингу виконання діючих законодавчих актів у галузі 
попередження пияцтва, алкоголізму та наркоманії серед неповнолітніх. 

   

15 Впровадження навчальних програм проти СНІДу, які пропагують 
здоровий спосіб життя, відповідальне ставлення до власного здоров’я, 
профілактику шкідливих звичок та розповсюдження ВІЛ/СНІДу. 

   

16 Розробка та розповсюдження соціальної реклами з питань пропаганди 
здорового способу життя, профілактики негативних проявів у 
молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного життя. 

   

17 Започаткування щорічного конкурсу соціальної реклами з питань 
пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних 
проявів у молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного 
життя. 

   

18 Проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням, 
Всесвітнього дня боротьби з наркоманією та Дня боротьби зі СНІДом. 

   

19 Організація дитячо-юнацьких спортивних турнірів, матчів, туристсько-

спортивних заходів (зльоти, олімпіади, першості, чемпіонати, інші 
види змагань) для дітей та молоді тощо. 

   

20 Сприяння створенню фізкультурно-оздоровчих клубів та секцій на базі 
закладів освіти та позашкільних навчально-виховних закладів. 

   

21 Фінансування оздоровлення дітей та молоді села Крижанівка та села 
Ліски, а також дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно 
до п.19 частини першої ст. 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту, дітей, один із батьків яких загинув(пропав 
безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових 
дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи 
каліцтва, одержаних в районі проведення антитерористичних операцій, 
бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, 
одержаного в період участі в антитерористичній операції. Діти, один із  
батьків яких загинув під час масових акцій громадського протесту, 
діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи. 

2016 рік 130000,00 091108 

22 Заснування премій переможцям районних, обласних та 
республіканських олімпіад, конкурсів, фестивалів, виставок тощо для 
дітей та молоді села Крижанівка та села Ліски. 

   

 Разом  210000,00  



Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства 
«Надія» Крижанівської сільської ради Комінтернівського району  

Одеської області на  2016 рік 
                                                          
 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

Всього 

Дотація КП «Надія» на заробітну плату.  
 

2016р. 797300,00 грн. 2708604,30 грн 

Дотація КП «Надія» на придбання 
виробничого інвентарю та матеріалів.  
 

2016р. 63 550.00  грн. 

Дотація на придбання паливно-

мастильних матеріалів 

 

2016р. 17 250.00 грн. 

Дотація на придбання матеріалів та 
виконання робіт з обслуговування та 
ремонту мереж водопостачання та 
водовідведення в с. Крижанівка та с. 
Ліски.  
 

2016р. 8 000.00 грн. 

Дотація на придбання матеріалів та 
виконання робіт з обслуговування та 
ремонту мереж вуличного освітлення в с. 
Крижанівка та с. Ліски. 
 

2016р. 344 800.00 грн. 

Дотація на оренду земельної ділянки 
причала 

2016 р. 37117,30 грн. 

Дотація на капітальний ремонт 
дорожнього покриття на кладовищі 
с.Ліски 

2016 р. 1303387,00 грн. 

Дотація  КП «Надія» на прибирання снігу  2016 р. 52200,00 грн 

Дотація КП «Надія» на сплату орендної 
плати та земельного податку за земельні 
ділянки 

2016р. 60000,00 грн. 

Дотація на оплату комунальних 
послуг(енергопостачання) 

2016 р. 25000,00 грн.  

Всього  2708604,30 грн  

 

Секретар  ради                                                               Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

Додаток 7 

до рішення  Крижанівської сільської ради 

від   «20» липня  2016 року №267 -VIІ  
  

 

Кошторис витрат 

 Програми «Милосердя в дії» Крижанівської сільської ради  
Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік 

 



 

Назва заходів виконання Програми 

Термін 
виконання 

Сума в грн.. для 
реалізації 
заходів 

Всього  

1) Надання адресної матеріальної грошової допомоги малозабезпеченим 
верствам населення Крижанівської сільської ради. 
2) Надання адресної матеріальної грошової допомоги багатодітним сім’ям, 
які виховують трьох і більше дітей (у віці до 18 років). 
3) Надання адресної матеріальної грошової допомоги учасникам 
антитерористичної операції (АТО) та учасникам бойових дій в Луганській 
та Донецькій області, бойових дій в Афганістані та інших країнах.  
4) Надання одноразової адресної матеріальної грошової ліквідаторам аварії 
на ЧАЕС, вдовам, вдівцям ліквідаторів аварії на ЧАЕС, ліквідаторам аварії 
II та III категорій до дня пам’яті та скорботи аварії на ЧАЕС. 
5) Надання адресної матеріальної грошової допомоги жителям села 
Крижанівка та села Ліски по досягненню 80,85,90,95 років. 
6) Надання адресної матеріальної грошової допомоги інвалідам війни, 
учасникам бойових дій, вдовам, ветеранам та учасникам війни (Другої 
світової) до: 
- Нового року; 
- Дня пам’яті та примирення 8 травня; 
7) Надання адресної матеріальної грошової допомоги дітям війни  - особам, 
проживаючим на території Крижанівської сільської ради, які є громадянами 
України та яким на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої  світової  
війни  було менше 18 років – до дня народження. 
8) Підтримка гуманітарної діяльності Крижанівською сільською радою у 
наданні гуманітарної та грошової допомоги для соціально-медичних послуг 
самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, дітям сиротам, 
інвалідам, безпритульним, немічним та іншим соціально незахищеним 
верствам населення (безоплатна санітарна та медико-соціальна допомога 
тощо). 
9) Надання матеріальної грошової допомоги громадянам України інвалідам, 
які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції (АТО) в Луганській та Донецькій області. 
10) Надання адресної матеріальної грошової допомоги громадянам України, 
які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції (АТО) в Луганській та Донецькій області. 
11) Надання адресної матеріальної грошової допомоги для проведення 
поховання самотніх та малозабезпечених громадян. 
12) Надання адресної матеріальної грошової допомоги інвалідам з 
дитинства. 
13) Надання адресної матеріальної грошової допомоги сім’ям при 
народжені дитини. 
14) Надання адресної матеріальної грошової допомоги на придбання 
продуктів харчування. 
15) Надання адресної матеріальної грошової допомоги працівникам 
соціальної сфери: освіти, охорони здоров’я, культури (бібліотеки), а також 
пенсіонерів з числа цих осіб - до професійних свят, а також у зв’язку з 
важким матеріальним становищем, чи хворобою. 
16) Надання матеріальної грошової допомоги працівникам Крижанівського 
відділення пошти - до дня професійного свята. 
17)  Надання адресної матеріальної грошової допомоги громадянам 
постраждалим від стихійного лиха (буревій, пожежа, землетруси, зсуви, 
шторми, урагани, зливи, ожеледі, блискавка, цунамі, обвали, селі, лавини, 
повені, урагани, тайфуни, смерчі, смог, град, блискавки, лісова пожежа, 
снігопад, заморозок тощо). 

2016  1 120 000.00 грн 1 184 300. 00 

грн. 

18) Фінансування передплати періодичних видань для населення. 30 300. 00 грн. 

Поштові послуги 34 000. 00 грн. 

Секретар ради                                                                                                    Л.Л.Бондаренко 

Додаток 8 

до рішення  Крижанівської сільської ради 

від «20»липня  2016 року №267 -VIІ  
 

 

 

Ліміти споживання електроенергії та природного газу на 2016 рік 

по  Крижанівській сільській раді 



 

 

 

 

 

 

КФК  Найменування 

бюджетної установи 

 

Електроенергія Природний газ  Разом  

(тис. грн.) тис. квт/г (тис. 
грн.) 

тис. куб. (тис. грн.) 

010116  Органи місцевого 
самоврядування  

17,0 37,2 

 

10,69 138,3 175,5 

100203 Благоустрій 450 591,3 - - 591,3 

110204 Культура і мистецтво 33 72,3 - - 72,3 

 ІТОГО : 500 700,8 10,69 138,3 839,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  ради                                                                Л.Л.Бондаренко 

                                

                                                                       

Додаток 9 

до рішення  Крижанівської сільської ради 

від 20 липня 2016 року №267 -VIІ  

 

 



Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства 
«Спортивний клуб  «Крижанівський» Крижанівської сільської ради» 

Комінтернівського району  
Одеської області на  2016 рік 

 

Секретар ради                                                                 Л.Л.Бондаренко 

Додаток № 10 

Додаток до рішення Крижанівської  сільської ради 

                                                                                              

від «20» липня 2016р. №267 -VIІ 

 

 

 

 

Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів 

сільського бюджету  у 2016 році 

№ Назва заходу, потреби для виконання 
програми 

Термін 
виконання 

Сума коштів 
в гривнах, 

які потрібні 
для 

реалізації 
заходів 

1 Дотація на заробітну плату комунальному 
підприємству « Спортивний клуб  
«Крижанівський» Крижанівської сільської 
ради  

  2016 рік 96000,00 

2 Дотація на оплату оренди поля 
Спортивного клубу «Дербі» «Спортивний 
клуб  «Крижанівський» Крижанівської 
сільської ради  

2016 рік 120000,00 

3 Дотація на фінансування спортивних 
заходів комунальному підприємству  
«Спортивний клуб  «Крижанівський» 
Крижанівської сільської ради », придбання 
спортінвентарю, спортивної форми, 
матеріалів 

2016 рік 50000,00 

3 Дотація на оплату транспортних послуг 

комунальному підприємству  
«Спортивний клуб  «Крижанівський» 
Крижанівської сільської ради  

2016 рік 20000,00 

Всього : 286000,00 



 

      Код типової 
відомчої 
класифікації 
видатків місцевих 
бюджетів 

Назва головного 
розпорядника коштів  Загальний фонд Спеціальний фонд 

Код тимчасової 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих бюджетів 

Найменування коду 
тимчасової класифікації 
видатків та кредитування 
місцевих бюджетів 

Найменування програми Сума Найменування програми

090412 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 2730 
Програма матеріальної допомоги 

пораненим воїнам учасникам 
антитерорестичної операції та 

членам їх сімей 

280000,00  

091108 

 

Крижанівська  сільська рада  

КЕКВ 2730 

 

Програма підтримки дітей та 
молоді  

130000,00  

100103 Крижанівська  сільська рада  

КЕКВ 2610 

Програма підтримки комунального 

підприємства «Надія»  

 

1405217,30 Капітальний ремонт дороги на 
кладовищі в с.Ліски КЕКВ 3110

100203 Крижанівська  сільська рада  

КЕКВ 2210 

Програма встановлення дорожніх 
знаків та інших засобів 
регулювання дорожнього руху на 
території Крижанівської сільської 
ради Комінтернівського району 
Одеської області на 2016-2017 р.р. 

20000,00  

130112 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2610 

Програма  підтримки КП СК 
«Крижанівський» 

286000,00  

110502 

Крижанівська  сільська рада  

КЕКВ 2210 

Програма підтримки дітей та 
молоді 

30000,00  

110502 

Крижанівська  сільська рада  

КЕКВ 2730 

Програма підтримки 
Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-ліцей – ДНЗ»  

20000,00  

110502 

Крижанівська  сільська рада  

КЕКВ 3110 

  
Програма матеріально-технічного 
забезпечення Крижанівського СБК

090412 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2730 

Захист малозабезпечених верст 
населення 

1150300,00 

34000,00 

 



КЕКВ 2240 

010116 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2240 

КЕКВ 3110 

Програма інформаційного та 
матеріально-технічного 
забезпечення виконавчих органів 

199000,00 

Програма інформаційного та 
матеріально-технічного 
забезпечення виконавчих органів

010116 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2240 

Програма будівництва мереж 
водопроводу на території 
Крижанівської сільської ради 

50000,00  

150101 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 3122 

  

Програма будівництва мереж 
водопроводу на території 
Крижанівської сільської ради

150101 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 3122 

  
Програма будівництва дитячого 
садка 

010116 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 3110   

Програма встановлення в будівлі 
Крижанівської сільської ради 
електронної системи голосування 
для автоматизації проведення 
сесій та оформлення їх підсумків

010116 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 3142 

  
Програма реконструкції будівлі 
Крижанівської сільської ради

250404 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2240 

КЕКВ 3110 

 Програма встановлення вуличного 
відео спостереження 

 4 2500,00 
Програма встановлення 
вуличного відео спостереження 

150101 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 3122 

КЕКВ 3132 

  
Програма ремонту та будівництва 
вуличного освітлення  

150101 

Крижанівська сільська рада 

КЕКВ 3122 

  
Програма будівництва 
спортивного стадіону 

150101 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 3122 

 

  
Програма будівництва мереж 
водовідведення 

100207 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 3122 

 

  
Програма захисту узбережжя 
території 

170703 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2240 

Програма ремонту та будівництва 
дорожнього покриття (доріг) 

1305500,00 
Програма ремонту та будівництва 
дорожнього покриття (доріг)



КЕКВ 3132 

160101 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2281 

  

Програма фінансування заходів з 
відчуження (продажу) земельних 
ділянок 

090802 

Крижанівська сільська рада  

КЕКВ 2240 

КЕКВ 2730 

Програма підтримки дітей та 
молоді ( екскурсії – 25,0, стипендія 
– 25,0) 

50000,00  

 

                                   Секретар    ради                                                                                                   
Л.Л.Бондаренко 

 

 

          
 

                                                        У К Р А Ї Н А  
 

                                    КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

                                                        РІШЕННЯ  
 

                 Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

                                                          с.Крижанівка  
 

        20 липня  2016 року                                                                 №266-УІІ    
 

Про внесення змін до Кошторисів витрат бюджетних Програм 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області 
на 2016 рік та затвердження їх в новій редакції 

 

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

  

                                               В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до Кошторису витрат Програми ремонту та будівництва 
дорожнього покриття (доріг)  на території Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського району  Одеської області на 2016 рік та затвердити його в 
новій редакції (додаток №1). 

2. Внести зміни до Кошторису витрат Програми будівництва мереж 
водопроводу  на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського 
району  Одеської області на 2016 рік та затвердити його в новій редакції 
(додаток №2). 



3. Внести зміни до Кошторису витрат Програми інформаційного та 
матеріально-технічного забезпечення виконавчих органів Крижанівської 
сільської ради на 2016 рік та затвердити його в новій редакції (додаток №3). 

4. Внести зміни до Кошторису витрат Програми встановлення в будівлі 
Крижанівської сільської ради електронної системи голосування для 
автоматизації проведення сесій та оформлення їх підсумків та затвердити його 
в новій редакції (додаток №4). 

5. Внести зміни до Кошторису витрат Програми будівництва мереж 
водовідведення  на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського 
району Одеської області на 2016 рік та затвердити  його в новій редакції 
(додаток №5). 

6. Внести зміни до Кошторису витрат Програми ремонту та будівництва 
вуличного освітлення  на території Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського району  Одеської області на 2016 рік та затвердити  його в 
новій редакції (додаток №6). 

7.  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 Х сесії Крижанівської 
 сільської ради VII скликання №266 -УІІ 

 від  20.07.2016 року 

Кошторис витрат 

Програми ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг)   
на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району  Одеської 

області на 2016 рік 
 

Назва заходу виконання Програми 

 

Суми витрат 
на виконання 
заходів 
Програми  

Загальна сума 
витрат 
Програми 

розробка 
(виготовлення, 
оновлення)  
проектно-

кошторисної 
документації; 

оплата 
експертизи 
проектно-

кошторисної 
документації; 

оплата 
авторського 
нагляду за 
виконанням 
робіт; 

оплата 
технічного 

капітальний ремонт асфальтно-бетонного 
покриття вулиць:  

- Марсельська від вул.. Українська до 
вул.. Бочарова,  

в с. Ліски 

- Степова від буд. № 45 до вул. 
Заболотного в с. Ліски, 

- Атаманюка від автодороги Одеса-

Южний до буд. № 1а в с. Крижанівка 

- Южна від буд. № 66 до вул.. 
Паустовського в с. Ліски 

- Марсельська від буд. № 66 до вул.. 
Паустовського в с. Ліски 

- Проектна с. Ліски від буд. №16 до 
буд.№24а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



нагляду за 
виконанням 
робіт; 

оплата служби 
замовника 
(дирекції 
будівництва) 

- Морська від буд.№76 до буд. №78 

- Гонтаренко с. Крижанівка  

- Гагаріна с. Крижанівка 

- Паустовського с. Ліски від автодороги 
Одеса-Южний до вул.. Марсельська 

(ліворуч) 

- Паустовського с. Ліски від автодороги 
Одеса-Южний до вул.. Марсельська 

(праворуч) 

- Атаманюка с. Крижанівка 

- Лесі Українки с. Ліски від буд №1 до 

буд. №12  

- Марсельська від вул. Проектна до пров. 
Зоряний в с. Ліски  

- Степова від вул.. Заболотного до вул.. 
Марсельська в с. Ліски 

- Марсельська від вул.. Паустовського до 
вул.. Степова в с. Ліски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 408 554, 04  

грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 714 054, 04 

грн. 

будівництво асфальтно-бетонного покриття 
вулиць: * (назва та черговість вулиць 
визначається сільською радою) 

будівництво (реконструкція) пішохідних 
доріжок: * (назва та черговість вулиць 
визначається сільською радою) 

капітальний ремонт пішохідних доріжок 
(назва та черговість визначається 
виконавчими органами ради)  

- капітальний ремонт пішохідної доріжки 
вздовж вулиці Миколаївська від вул. 
Сонячна до вул. Атаманюка в с. 
Крижанівка 

поточний ремонт асфальтно-бетонного покриття вулиць та 
пішохідних доріжок: * (назва та черговість вулиць 
визначається виконавчими органами ради)   

1 305 500.00 

грн. 

 

Секретар ради                                                 Л.Л.Бондаренко 

 

 
Додаток № 2 

до рішення Х сесії Крижанівської 
 сільської ради VII скликання № 266 

 від  20.07.2016 року 

 

Кошторис витрат 

Програми будівництва мереж водопроводу  на території  
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік 



 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

Капітальний ремонт водопроводу по вул. 
Гонтаренко в с. Крижанівка  

- розробка (виготовлення, оновлення)  
проектно-кошторисної документації; 

- оплата експертизи проектно-кошторисної 
документації; 

- погодження проектно-кошторисної 
документації; 

- виконання робіт з капітального ремонту  

2016 1 000 000.00 грн. 

Капітальний ремонт водопроводу по вул. 
Атаманюка в с. Крижанівка 

- розробка (виготовлення, оновлення)  
проектно-кошторисної документації; 

- оплата експертизи проектно-кошторисної 
документації; 

- погодження проектно-кошторисної 
документації; 

- виконання робіт з капітального ремонту 

2016 1 000 000.00 грн. 

- оплата технічних умов для підключення 
будівлі сільської ради до мереж водопостачання 
та водовідведення; 

- розробка виготовлення  проектно-кошторисної 
для підключення будівлі сільської ради до 
мереж водопостачання та водовідведення; 

- оплата експертизи документації для 
підключення будівлі сільської ради до мереж 
водопостачання та водовідведення; 

- погодження проектно-кошторисної 
документації;     

-  виконання робіт з підключення будівлі 
сільської ради до мереж водопостачання та 
водовідведення.  

2016 р. 50 000 грн. 



Секретар ради                                                                              Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

Додаток № 3 

до рішення Х сесії Крижанівської 
 сільської ради VII скликання 

 № 266  від  20.07.2016 року 

Кошторис витрат 

Програми інформаційного 

та матеріально-технічного забезпечення виконавчих органів Крижанівської сільської 
ради на 2016 рік 

 

№ Назва заходу виконання 
Програми 

Термі
н 
викон
ання 

Сума в 
гривнях  

Всього 

1 закупівля сучасної 
комп’ютерної техніки,  
інформаційних та 
комп’ютерних програм 
закупівля спеціалізованого 
обладнання та інвентарю  

2016 298 000.00 

грн. 
1 099 

234. 00 

грн. 

2 фінансування інформаційних 
послуг для отримання 
інформації (довідок БТІ, тощо) 
та консультацій з питань 
діяльності виконавчих органів 
ради 

2016 99 500.00 

грн. 

3 придбання (купівля)  меблів 2016 199 000. 

00 грн. 

4 придбання (купівля)  
автомобіля  

2016 460 000.00 

грн. 

5

. 

придбання (купівля) котла 2016 42 734.00 

грн. 

 

Секретар ради                                                Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток № 4 

до рішення Х сесії Крижанівської  
сільської ради VII скликання  

№ 266 від  20.07.2016 року 

Кошторис витрат 

 

Програми встановлення в будівлі Крижанівської сільської ради електронної системи 
голосування для автоматизації проведення сесій та оформлення їх підсумків 

 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання заходів 
Програми  

- придбання обладнання, програмного 
забезпечення та інших матеріалів електронної 
системи голосування для автоматизації 
проведення сесій та оформлення їх підсумків; 
- оплата послуг з монтажу, налагодження 

обладнання, програмного забезпечення та 
інших матеріалів електронної системи 
голосування для автоматизації проведення сесій 
та оформлення їх підсумків. 
 

 

 

2016 

 

 

 

Секретар ради                                                        Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток № 5 

до рішення Х сесії Крижанівської  
сільської ради VII скликання  

№266  від  20.07.2016 року 

Кошторис витрат 

Програми будівництва мереж водовідведення  на території Крижанівської сільської 
ради Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік 

Назва заходу виконання 
Програми 

Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

Всього 
витрат 
Програми 

- розробка (виготовлення, 
оновлення)  проектно-

кошторисної документації 

2016 599727,49 

грн. 
699 

727,49 

грн. 

- оплата погодження та 
експертизи проектно-

кошторисної документації 

2016 100 000.00 

грн. 

 

Секретар ради                                                  Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток № 6 

до рішення Х сесії Крижанівської  
сільської ради VII скликання 

 №266  від  20.07.2016 року 

 Кошторис витрат  

Програми ремонту та будівництва вуличного освітлення  на території Крижанівської 
сільської ради Комінтернівського району  Одеської області на 2016 рік  

 

Назва заходу виконання 
Програми 

Місцезнаходження об’єкту  Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума 
витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

- розробка 
(виготовлення, 
оновлення)  проектно-

кошторисної 
документації; 

- експертиза проектно-

кошторисної 
документації; 

- оплата авторського 

 - вулиця Заболотного в с. Ліски 
від кладовища до будинку № 61 

- вулиця Придорожня с. Ліски від 
існуючої мережі в напрямку до 
вул.. Атаманюка 

- вулиця Атаманюка в с. 
Крижанівка від існуючої мережі в 
напрямку від автодороги Одеса-

Южний до будівлі 1 а по вул.. 

 

 

2016 

 

 

940 000. 

00 грн. 



нагляду за виконанням 
робіт; 

- оплата технічного 
нагляду за виконанням 
робіт; 

- оплата служби 
замовника (дирекції 
будівництва) 

-  будівництво мереж 
вуличного освітлення  

- капітальний ремонт 
мереж вуличного 
освітлення  

- реконструкція мереж 
вуличного освітлення  

- поточний ремонт 
мереж вуличного 
освітлення 

Атаманюка 

- вулиця Приморська в с. 
Крижанівка від буд. №2 до пляжу 

- провулок Зоряний в с. Ліски від 
буд. № 4 до вул.. Проектна 

- вулиця Марсельська в с. Ліски 
від буд. № 18 до буд №72 

- вулиця Паустовського в с. Ліски 
від автодороги Одеса-Южний до 
вул.. Марсельська (праворуч) 

- вулиця Степова в с. Ліски від 
вул.. Марсельська до буд. №79 

- вулиця Марсельська в с. Ліски 
від пров. Зоряний до вул.. 
Шевченко  

 

 

Секретар ради                                                                                 Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 

У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА  

 

  РІШЕННЯ  

 

                 Десятої сесії Крижанівської сільської ради  VIІ скликання  

 

  с.Крижанівка 

«20» липня  2016 року                                                                           №267-VIІ 



                «Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2016 рік» 

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 64 Закону України  „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, пункту 3 статті 23, пункту 8 статті 51 та пункту 8 статті 78 
Бюджетного кодексу України,   Крижанівська сільська рада  

                                               ВИРІШИЛА: 

1. Внести  зміни до рішення  сесії Крижанівської сільської ради  № 152-VIІ від 14 січня 
2016 року  «  Про внесення змін і доповнень до рішення № 116-УІІ від 23 грудня 2015 
року «Про затвердження бюджету Крижанівської сільської ради на 2016 рік», за 
рахунок збільшення планових зобов’язань на 2016 рік по загальному фонду бюджету 
та перерозподілу коштів спеціального фонду бюджету.  

2. Внести зміни до обсягу доходів загального фонду бюджету на 2016 рік у сумі 
6930000,00 гривень. 

3. Внести зміни до обсягу видатків  загального фонду  на 2016 рік у  сумі – 

1036766,00грн. 
4. Внести зміни до обсягу видатків спеціального фонду на 2016 рік у сумі 5893234,00 

гривень за рахунок передачі коштів  загального фонду бюджету. 
5. Здійснити перерозподіл коштів спеціального фонду бюджету по КФК у сумі 

1960000,00 гривень. 

      3.  Додаток та пояснювальна записка є невід’ємною частиною цього рішення 

      4. Рішення набирає чинності з «21» липня  2016 року. 

     5. Викласти в новій редакції  Додатки 1.2,3,10 до Рішення ; 

 

       6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                         Пояснювальна записка до рішення  

 

Десятої  сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«20» липня 2016 року                                                                          №267-VIІ 
 

        «Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2016 рік» 

1. Враховуючи аналіз надходження коштів до бюджету Крижанівської сільської ради за І півріччя 2016 року, 
внести зміни до обсягів надходжень до бюджету Крижанівської сільської ради  згідно наведеної нижче таблиці: 



КЕКД Скорочена назва 
КЕКД 

Затверджено 
станом на 
2016 рік 

Надійшло 
станом на 
01.07.2016 

року 

Прогноз 
надходжень 
до кінця року 

Уточнююча 
сума 

14040000 Акцизний податок з 
реалізації суб’єктами  
господарювання 
роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 

5916900,00 5307734,56 10216900,00 2553500,00 

18010400 Податок на нерухоме 
майно відм. від зем. 
ділянки, сплач. юрид. 
особами 

320000,00 285531,35 571062,00 130000,00 

18010500 Земельний податок з 
юридичних осіб 

1183000,00 1140737,00 2281474,00 516500,00 

18010600 Орендна плата з 
юридичних осіб 

4560000,00 3373020,00 6748040,00 1100000,00 

24060300 Інші надходження 280500,00 2734924,91 2910500,00 2630000,00 

Всього:     6930000,00 

2. Виходячи з даних Експертного звіту по робочому проекту «Будівництво господарсько-побутової каналізації в 
с. Крижанівка Комінтернівського району Одеської області 4 черга будівництва», вартість 4 черги будівництва 
склала 6340652,00 гривні. Згідно з Програмою будівництва мереж водовідведення на території Крижанівської 
сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік Кошторисом програми на ці цілі 
передбачено 1500000,00 гривень. Цих коштів недостатньо. Виникає необхідність проведення тендеру, та з 
метою ефективного використання коштів – перерозподілу вказаної суми на інші програми. 

2.1.  Рішенням УІ сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання №176-УІІ від 19.02.2016 року затверджено 
Програму встановлення в будівлі Крижанівської сільської ради електронної системи голосування для 
автоматизації проведення сесій та оформлення їх підсумків. Кошторисом програми передбачено 460000,00 

гривень.  В зв’язку з реконструкцією  адмін. будівлі Крижанівської сільської ради встановлення системи в 2016 
році технічно неможливе, тому з метою ефективного використання коштів необхідно перерозподілити  вказану 
суму. 

                          Перерозподіли здійснити згідно з наведеною нижче таблицею: 

КФК КЕКВ Сума, грн.. Напрями використання Примітка 

150101 3122 -1500000,00 Будівництво мереж 
водовідведення в с.Крижанівка 
по вул. Сонячна та пров. 
Шкільний 

За рахунок перерозподілу 
коштів спеціального фонду 

010116 3110 -460000,00 Встановлення в будівлі 
Крижанівської сільської ради 
електронної системи голосування 
для автоматизації проведення 
сесій та оформлення їх підсумків. 

За рахунок перерозподілу 
коштів спеціального фонду 

Всього:  -1960000,00   

     3.  В зв’язку з розширенням повноважень органів місцевого самоврядування  з метою оптимізації надання 
адміністративних послуг, штат Крижанівської сільської ради в травні-червні 2016 року збільшено на 7 одиниць. 
З метою забезпечення нарахування та виплати заробітної плати означеним спеціалістам належить збільшити 
кошторис видатків по КФК 010116«Органи місцевого самоврядування»    КЕКВ 2111 – 620300,00 грн., КЕКВ 

2120 – 136466,00; 

3.1. В зв’язку з розширенням повноважень органів місцевого самоврядування  з метою оптимізації надання 
адміністративних послуг, штат Крижанівської сільської ради в травні-червні 2016 року збільшено на 7 
одиниць. З метою забезпечення виконання покладених на них функцій- забезпечення комп’ютерною, 
оргтехнікою, меблями, сейфами, металевими шафами належить збільшити кошторис видатків по КФК 
010116/07«Органи місцевого самоврядування»(спецфонд) КЕКВ 3110  в сумі 297000,00 грн; 

       3.2.В зв’язку з тим, що автомобілі, що рахуються на балансі Крижанівської сільської ради експлуатуються 
більш як 10 років (2003,2006 р. р.) і потребують постійних витрат на ремонт, та збільшення ліміту витрат 



пального необхідно розглянути питання придбання нового автомобіля по КФК 010116/07 КЕКВ 3110 та 
виділення на ці цілі коштів в сумі 460000,00 гривень. 

       3.3.Враховуючи чисельні звернення громадян та з метою забезпечення комфортного проживання жителів с. 
Крижанівка та с. Ліски  збільшити кошторис витрат по Програмі «Будівництва мереж водопроводу на території 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського районі Одеської області на 2016 -2017 р.р.» КФК 150101/07 
«Капітальні вкладення» КЕКВ 3122 – 2000000,00 гривень. 

       3.4.Враховуючи чисельні звернення громадян та з метою забезпечення комфортного проживання жителів с. 
Крижанівка та с. Ліски  збільшити кошторис витрат по Програмі «Ремонту та будівництва вуличного 
освітлення на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016 -2017 

р. р.» КФК 150101/07 «Капітальні вкладення» КЕКВ 3122 – 500000,00 гривень. 

       3.5. З метою забезпечення функціонування  приміщення Крижанівської сільської ради та в зв»язку з 
необхідністю придбання опалювального котла   збільшити кошторис витрат по Програми «Інформаційного та 
матеріально-технічного забезпечення виконавчих органів на 2016-2017 р.р..» КФК 010116 «Органи місцевого 
самоврядування» КЕКВ 3310 – 42734,00 гривень. 

       3.6.Враховуючи чисельні звернення громадян та з метою соціального розвитку  Крижанівської сільської 
ради та прийняттям Програми будівництва дитячого садка, затвердженням кошторису витрат по Програмі  
збільшити витратну частину бюджету  по КФК 150101/07«Капітальні вкладення» КЕКВ 3122 – 500000,00 

гривень. 

       3.7. Враховуючи чисельні звернення громадян та з метою соціального розвитку, розвитку освіти і спорту  
Крижанівської сільської ради та прийняттям Програми будівництва стадіону, затвердженням кошторису витрат 
по Програмі  збільшити витратну частину бюджету  по КФК 150101/07«Капітальні вкладення» КЕКВ 3122 – 

1500000,00 гривень. 

     3,8. В зв’язку з внесенням змін до Програми капітального ремонту доріг внести зміни до кошторису 
програми, а саме збільшити видатки по КФК 170703/07  КЕКВ 3132 на суму 2553500,00 гривень 

      3,8.З метою надання допомоги воїнам АТО та  прийняттям  Програми матеріальної допомоги воїнам 
учасникам АТО та членам їх сімей» затвердженням кошторису витрат по Програмі  збільшити витратну 
частину бюджету  по КФК 090412«Інші видатки на соціальний захист населення» КЕКВ 2730 – 280000,00 

гривень 

    Внесені зміни відобразити в довідках до кошторисів та розписів згідно наведеної нижче таблиці:  

КФК КЕК
В 

Сума, грн.. Напрями використання Примітка 

010116 2111 620300,00 Видатки на заробітну плату За рахунок доходів 
загального фонду 

010116 2120 136466,00 Нарахування на заробітну плату За рахунок доходів 
загального фонду 

010116/07 3110 98000,00 Придбання комп’ютерної техніки За рахунок коштів, 
що передаються з 

загального до 
спеціального фонду 

010116/07 3110 199000,00 Придбання офісних меблів За рахунок коштів, 
що передаються з 

загального до 
спеціального фонду 

010116/07 3110 460000,00 Придбання автомобіля За рахунок 
перерозподілу коштів 
спеціального фонду 

010116/07 3110 42734,00 Придбання котла За рахунок коштів, 
що передаються з 

загального до 
спеціального фонду 

150101/07 3122 2000000,00 Будівництво мереж водопроводу За рахунок коштів, 
що передаються з 

загального до 



спеціального фонду 

150101/07 3122 500000,00 Будівництво дитячого садка За рахунок коштів, 
що передаються з 

загального до 
спеціального фонду 

150101/07 3122 500000,00 Будівництво мереж вуличного 
освітлення 

За рахунок коштів, 
що передаються з 

загального до 
спеціального фонду 

150101/07 3122 1500000,00 Будівництво стадіону За рахунок 
перерозподілу коштів 
спеціального фонду 

170703/07 3132 2553500,00 Капітальний ремонт доріг За рахунок коштів, 
що передаються з 

загального до 
спеціального фонду 

090412 2730    280000,00 Матеріальна допомога  За рахунок коштів, 
загального фонду 

Всього:  8890000,00   

 

Додаток №. 1,2,3,10  до рішення   викласти в новій редакції. 

Заст.гол.з екон.пит. 
-головний бухгалтер                                                                        В.В.Галянт  

 

          

 

                                                        У К Р А Ї Н А  

 

                                    КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

                                                        РІШЕННЯ  

 

                 Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

                                                          с.Крижанівка  

 

        20 липня  2016 року                                                                 №268-УІІ    



 

 

           Про внесення змін до рішення третьої сесії Крижанівської сільської ради 
УІІ скликання № 29 від 08 грудня 2015 року « Про затвердження лімітів 
використання пального»  

 

             З метою реалізації положень постанови Кабінету Міністрів України від 
04.06.2003р. №848 «Про впорядкування використання легкових автомобілів 
бюджетними установами та організаціями», згідно наказу Міністерства 
транспорту України від 10.02.1998 року №43 «Норми витрат палива і 
мастильних матеріалів», враховуючи Акт проведення замірів витрат палива 
автомобіля моделі ВАЗ ВН 7679 АТ 111830 від 10.06.2016 року, керуючись ст.28 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська 
рада 

 

                                          В И Р І Ш И Л А: 
1. Викласти рішення в наступній редакції:  
1.Обслуговування легкового автомобіля (ВАЗ 111830 державний номер ВН 76-

79 АТ,  )  посадовими особами  сільської ради здійснюється в межах 
установлених лімітів та асигнувань, передбачених у кошторисах. 
2.Обслуговування легкового автомобіля (ВАЗ 21102 державний номер ВН 94-30 

АХ),  згідно з договором позички б/н від 05.05.2014 року, здійснюється КП 
«Надія» за дотаційні кошти.  
  3.Легкові автомобілі (ВАЗ 111830 державний номер ВН 76-79 АТ, ВАЗ 21102 
державний номер ВН 94-30 АХ ) використовуються тільки для поїздок, 

пов’язаних із службовою діяльністю посадових осіб та для виконання 
господарських потреб сільської ради, та КП «Надія». Після кожної поїздки 
посадова особа, в розпорядження якої надано автомобіль, в подорожньому 
листі водія підтверджує особистим підписом. 
     4. Користування автомобілями  сільської ради  (ВАЗ 111830 державний 
номер ВН 76-79 АТ, ВАЗ 21102 державний номер ВН 94-30 АХ)  у вихідні та 
святкові дні, а також у відрядження здійснювати лише за наявності належним 
чином оформленого розпорядження голови сільської ради, та наказів 
директора  КП «Надія». 

     5. Відрядження на легкових автомобілях (ВАЗ 111830 державний номер ВН 
76-79 АТ, ВАЗ 21102 державний номер ВН 94-30 АХ ) за межі району, області на 
відстань, що перевищує 200 км, здійснюється лише з дозволу голови сільської 
ради. Враховуючи специфіку роз’їзної діяльності Крижанівської сільської ради, 
встановити норму . на добу  автомобілям: 
    - ВАЗ 111830 державний номер ВН 76-79 АТ). – 300,00 км. За вище сказану 
норму – тільки з дозволу голови сільської ради відповідно до виданого 



розпорядження сільського голови. Пройдений кілометраж під час відрядження 
не включати до лімітів пробігу. 
  -  ВАЗ 21102 державний номер ВН 94-30 АХ – 200,00 км  За вище сказану норму 
– тільки з дозволу  директора КП «Надія» відповідно до виданого наказу. 

Пройдений кілометраж під час відрядження не включати до лімітів пробігу. 
     6. Встановити норми витрат палива на автомобіль: 

 ВАЗ 111830 державний номер ВН 76-79 АТ – 9,8 літрів на 100 
км.(Керівництво по експлуатації автомобіля LFDA KALINA) При 
встановленні норми витрат палива в зимовий період використовувати 
підвищуючий коефіціент (п.3.1 Норм витрат Наказу Мінтрансу від 
10.02.1998 р. №43) при температурі від 0 до -10 – 5%, від -10 до -20 -10% .   

 ВАЗ 21102 державний номер ВН 94-30 АХ – 9,1 літрів на 100 км. 
.(Керівництво по експлуатації автомобіля ВАЗ 2108). Норма витрат 
підвищена порівняно з лінійною в зв’язку з тривалим строком(2001 рік) 
експлуатації. При встановленні норми витрат палива в зимовий період 
використовувати підвищуючий коефіціент (п.3.1 Норм витрат Наказу 
Мінтрансу від 10.02.1998 р. №43) при температурі від 0 до -10 – 5%, ВІД -
10 до -20 -10% .   

 

7.  При списанні  паливно-мастильних матеріалів на автомобілі сільської ради 
керуватись нормами  наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 
року №43 «Норми витрат палива і мастильних матеріалів», та визначеними 
дослідним шляхом тимчасовими нормами витрат. 

     8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету та фінансів (голова Клюкас О.П..) 
 

 

 

 Сільський  голова                  Н.Н.Крупиця 

 

 

 

 

 

 



У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

РІШЕННЯ  

 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання  

  

с.Крижанівка 

        «20» липня 2016 року                                                                 №269-УІІ    

 

Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії  Крижанівської сільської ради 
№249-УІІ від 03.06.2016 року « Про внесення змін до штатного розпису 

посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради ті її 
виконавчого органу   на 2016 рік» та. інших. 

 

      Керуючись ст.26, ст.37-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», зі змінами, внесеними ЗУ №888-УІІ від 10.12.2015  «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»,   
Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006року №268 «Про 
упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та 
доповненнями, враховуючи лист Міністерства Юстиції України №8736/5079-0-

33-16/8 від 17.03.2016 року  Крижанівська сільська рада, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Викласти в новій редакції зміни до штатного розпису Крижанівської 
сільської ради та її виконавчого органу (додаток 1). 



2.   Викласти в новій редакції  зміни до  структури чисельності посадових 
осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради ті її 
виконавчого органу на 2016 рік (Додаток 2). 

3. Викласти в новій редакції рішення дев’ятої сесії Крижанівської сільської 
ради №252-УІІ від 06.06.2016 року «Про внесення змін  до рішення п’ятої 
сесії Крижанівської сільської ради № 154-ІІ від 14 січня 2016 року.   «Про 
внесення змін і доповнень до рішення четвертої сесії Крижанівської 
сільської ради №119 від 23.12.2015 року «Упорядкування умов оплати 
праці посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської 
ради та її виконавчого органу на 2016 рік», а саме: 
п.1 доповнити  - державний реєстратор – 2 одиниці, начальник центру – 1 

одиниця, провідний спеціаліст- адміністратор- 1 одиниця, системний 
адміністратор – 1 одиниця ; 

      4. Викласти в новій редакції рішення дев’ятої сесії Крижанівської сільської 
ради №252-УІІ від 06.06.2016 року «Про внесення змін  до рішення п’ятої сесії 
Крижанівської сільської ради  № 155 від 14.01.2016 року  «Про внесення змін і 
доповнень в рішення Четвертої сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання 
№122- УІІ  від 23 .12.2015 року «Про  затвердження  Положення про            
преміювання посадових осіб, службовців, працівників  Крижанівської сільської 
ради та її виконавчого органу»», а саме: 

п.п.2.2 п.2 Додатку 1 «Положення про преміювання посадових осіб, 
службовців, працівників  Крижанівської сільської ради та її виконавчого 
органу» доповнити - державний-реєстратор від 100 до 200%, начальник 
центру  від 100 до 200%; провідний спеціаліст-адміністратор від 100 до 
200%, системний адміністратор – від 100 до 200 %; 
 

3. Заступнику голови з економічних питань - головному бухгалтеру 
Крижанівської сільської ради забезпечити нарахування та виплату 
заробітної плати  відповідно до затверджених змін штатного розпису  на 
2016 рік. 

 

         4.   Дане рішення вступає в силу з 21.07.2016р. 

 

         4.  Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  
комісію  з питань  планування  бюджету, фінансів та соціально-економічного 
розвитку сільської ради (Клюкас О.П.). 



                                                                    

                      Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Додаток 1 
До рішення сесії  

Крижанівської сільської ради 

№269-УІІ від  «20»липня2016 

 

Штатний розпис  

Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу  на 2016 рік 

 

№ 
з/п 

Назва посади Кількість одиниць Посадовий 
оклад, грн. 

1 Державний реєстратор 1 1723,00 

2 Державний реєстратор 1 1723,00 

3 Системний  адміністратор 1 1723,00 

    ЦНАП   

1 Начальник  центру 1 1723,00 

2 Провідний спеціаліст-

адміністратор 

1 1723,00 



    

    

 

Секретар  ради                                                                                     Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 
до рішення сесії  

Крижанівської сільської ради 

№269-УІІ від «20»липня.2016 

 

 

Зміни до структури чисельності посадових осіб, службовців, працівників 
Крижанівської сільської ради ті її виконавчого органу 

  на 2016 рік. 

 



№ 
з/п 

Назва посади Кількість 
одиниць 

1 Державний реєстратор 1 

2 Державний реєстратор 1 

3 Системний адміністратор 1 

    ЦНАП  

1 Начальник  центру 1 

2 Провідний спеціаліст-адміністратор 1 

   

   

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                 Л.Л.Бондаренко 

 

 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

РІШЕННЯ  
 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с.Крижанівка  
 

        20 липня  2016 року                                                                 №270-УІІ    
 

 

 

Про внесення змін до Рішення Крижанівської сільської ради №  1150 – VI 

від 14 липня 2015 року «Про надання згоди на добровільне об’єднання 
територіальних громад та делегування представників до спільної робочої 
групи» 

 



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

                                         В И Р І Ш И Л А:  

  

1.Внести зміни  до Рішення Крижанівської сільської ради №  1150 – VI від 
14 липня 2015 року «Про надання згоди на добровільне об’єднання 
територіальних громад та делегування представників до спільної робочої 
групи», виклавши його в наступній редакції: 

«1. Дати згоду на добровільне об’єднання територіальних громад села 
Крижанівка, селища Ліски Крижанівської сільської ради Комінтернівського 
району Одеської області, села Фонтанка Фонтанської сільської ради 
Комінтернівського району Одеської області в Фонтанську  територіальну 
громаду з центром у селі Фонтанка Комінтернівського району Одеської області.  

2. Делегувати до складу робочої групи з підготовки проектів рішень щодо 
добровільного об’єднання територіальних громад наступних представників 
Крижанівської сільської ради: 

- сільського голову Крупицю Н.Г. 
- члена виконавчого комітету Поліщука А.О. 
- заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мельника 

О.М. 
- інспектора з питань благоустрою Подгорняка Г.М. 
- заступника голови з економічних питань - головний бухгалтер. 

- спеціаліста І категорії землевпорядника. 
- голову постійної депутатської комісії Крижанівської сільської ради з 

питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, 
регуляторної політики та конфлікту інтересів. 

- голову постійної депутатської комісії Крижанівської сільської ради з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 
медицини, соціального захисту і охорони дитинства, культури, молоді та 
спорту. 

- голову постійної депутатської комісії Крижанівської сільської ради з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

- голову постійної депутатської комісії Крижанівської сільської ради з 
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, торгівлі, 
побутового обслуговування, зв’язку, транспорту комунального та дорожнього 
будівництва. 

3. 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 

 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ  
 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с.Крижанівка  
 

        20 липня  2016 року                                                                 №271-УІІ    
 

 

                  
 

Про внесення змін до рішення Крижанівської сільської ради № 21-VIІ від 
08 грудня  2015 року «Про створення комісії з питань залучення та 
розподілу коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку 
інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради VIІ 
скликання» 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Крижанівська сільська рада  

   

                                   В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до п. 2 рішення Крижанівської сільської ради № 21-VIІ від 08 
грудня  2015 року «Про створення комісії з питань залучення та розподілу 
коштів пайової участі замовників у створенні та розвитку інфраструктури 
населених пунктів Крижанівської сільської ради VIІ скликання», виклавши 
його в наступній редакції:  
«2. Затвердити комісію  з питань залучення та розподілу коштів пайової участі 
замовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів 
Крижанівської сільської ради VIІ скликання в наступному складі: 
Мельник О.М. заступник голови з питань діяльності виконавчих органів ради – 

голова комісії; 
Константинва С.В. депутат Крижанівської сільської ради – заступник голови 
комісії; 
Подгорняк Г.М. інспектор з питань благоустрою – секретар комісії; 
Сєргєєва Н.В. спеціаліст І категорії – бухгалтер – член комісії; 
Матвийчук М.І. спеціаліст І категорії - юрист  – член комісії.  
3. 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 

РІШЕННЯ  

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

с.Крижанівка  

 

        20 липня  2016 року                                                                 №272-УІІ    

 

       Відповідно до частини першої статті 8 Закону України “Про 
адміністративні послуги“, Закону України «Про рекламу», Рекомендаційного 
листа Антимонопольного комітету України від 12.04.2016 №42-рк/к,  
керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“,  

В И Р І Ш И Л А: 

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних 
послуг у сфері зовнішньої реклами, суб’єктом надання яких є виконавчий 
комітет Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської 
області 

 



1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних 
послуг у сфері зовнішньої реклами, суб’єктом надання яких є Крижанівська 
сільська ради Комінтернівського району Одеської області: 

1.1. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги –
 надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (додаток 1). 

1.2. Інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги – 

скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами (додаток 2).  
2. Контроль за виконанням покласти на голову комісії 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  сесії сільської ради №272-УІІ  
від 20.07.16р. 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

1. Суб’єкт надання 
адміністративної послуги  

 

Центр надання 
адміністративних послуг  

Крижанівської сільської 
ради  

(найменування, 
місцезнаходження,  
режим роботи, телефон, 
адреса електронної  
пошти та веб-сайту) 

Виконавчий комітет Крижанівської сільської 
ради 

 

 

Центр надання адміністративних послуг  

Крижанівської сільської ради (надалі – 

ЦНАП): 
Одеська область, Комінтернівський район, с. 
Крижанівка, вул. Ветеранів, 5  
понеділок-вівторок: 09.00 год. – 18.00 год.  
середа-четвер: 09.00 год. – 20.00 год. 
п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. 
субота: 09.00 – 16.00 год. 
телефон: (048)716-29-67 

E-mail: kryzhanovka@ukr.net 

 

2. Перелік документів, 
необхідних для  

отримання  

адміністративної  
послуги, порядок та  

спосіб їх подання,  
а у разі потреби –  

інформація про умови  

чи підстави отримання 
адміністративної послуги 

1. Заява на ім’я сільського голови, 
безпосередньо через ЦНАП (додаток до 
цієї інформаційної картки). 

2.  Погоджені відповідними 
службами примірники  дозволу. 

3. Фотофіксація (проект) припустимого 
місця розташування рекламного засобу, 
погоджений з управлінням охорони 
історичного середовища та/або з 
управлінням архітектури департаменту 

містобудування – 2 примірники. 
4. Ескіз креслення рекламного засобу з 

основними габаритними розмірами – 2 

примірники. 
5. Розрахунок міцності і стійкості на вітрове 

та снігове навантаження конструкції. 
6. Топогеодезичний знімок місцевості 

(1:500) з нанесеними комунікаціями і 
прив’язкою місця розташування 
спеціальної конструкції просто неба 



погоджений з: 
6.1. Управлінням архітектури департаменту 

містобудування. 
6.2.  Утримувачем інженерних комунікацій (у 

разі розміщення зовнішньої реклами у 
межах охоронних зон цих комунікацій). 

7. Витяг з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців. 
 

Пакет зазначених документів подається  

у ЦНАП особисто (у тому числі 
уповноваженим представником суб’єкта 
звернення) або поштою. 

3. Платність або  

безоплатність 
адміністративної 
послуги, розмір та  

порядок внесення плати 
(адміністративного  

збору) за платну 
адміністративну послугу 

Послуга безоплатна 

4. Строк надання 
адміністративної послуги 

30 календарних днів 

5. Результат надання 
адміністративної послуги 

Рішення виконавчого комітету про надання 
дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 
 

Відмова у наданні дозволу доводиться до 
відома рекламорозповсюджувача у письмовій 
формі з посиланням на чинне законодавство, з 
мотивацією відмови та роз’ясненням 
відповідно  

до встановленого порядку. 
6. Можливі способи  

отримання відповіді 
(результату) 

Повідомлення про результат надсилається  

суб’єкту звернення невідкладно у день 
надходження вихідного пакета документів до 
ЦНАП у спосіб, зазначений в описі вхідного 
пакета документів (телефоном, електронною 
поштою чи іншими засобами 
телекомунікаційного зв’язку). 
Отримання результату – особисто (у тому 
числі уповноваженим представником суб’єкта 
звернення) у ЦНАП або у спосіб, 
передбачений законодавством України і 
прийнятний для суб’єкта звернення. 

7. Акти законодавства,  1. Закон України «Про дозвільну систему у 



що регулюють порядок та 
умови надання 
адміністративної послуги 

сфері господарської діяльності». 

2. Закон України «Про адміністративні 
послуги». 

3. Закон України «Про рекламу». 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 
29.12.2003 № 2067 «Про 
затвердження Типових правил розміщення 
зовнішньої реклами». 

5. Рішення Крижанівської сільської ради    
№248-УІІ  «Про утворення Центру надання 
адміністративних послуг Крижанівської 
сільської ради, затвердження регламенту та 
положення центру надання адміністративних 
прослуг . 

  

 

 

Секретар                                                 Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голові Крижанівської сільської 
ради 

_____________________________

_ 

(прізвище, ім’я, по батькові 
посадової особи) 
 

_____________________________



_ (прізвище, ім’я, по батькові 
заявника, 
найменування юридичної особи)  
_____________________________

_ 

  

_____________________________

_ 

(адреса проживання заявника,  
місцезнаходження юридичної 
особи)  
_____________________________

_ 

(контактний телефон, електронна 
пошта) 
 

ЗАЯВА 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» прошу 
____________________________________________________________________

______________________________ 

(назва документа дозвільного характеру) 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

(об’єкт, на який видається документ) 
____________________________________________________________________

______________________________ 

(місцезнаходження (адреса) об’єкта, на який видається документ) 
____________________________________________________________________

______________________________ 

(вид діяльності, згідно з КВЕД) 
____________________________________________________________________

______________________________ 

(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи / ім’я, 
по батькові та прізвище  

фізичної особи – підприємця) 
____________________________________________________________________

______________________________ 

(ідентифікаційний код, згідно з ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер фізичної 
особи –  

підприємця, платника податків та інших обов’язкових платежів) 
____________________________________________________________________

______________________________ 

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/фізичної особи –  

підприємця/ уповноваженої особи) 



____________________________________________________________________

______________________________ 

(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи –
 підприємця) 

 

“___“_____________ 20__ року М. П.  
________________________________________ 

(підпис керівника юридичної особи/фізичної  
особи – підприємця/уповноваженої особи)  
 

Документи, що додаються до заяви:  
____________________________________________________________________

______________________________ 

____________________________________________________________________

______________________________ 

Заповнюється адміністратором М. П. 
_______________________________ _____________________________________ 

(підпис) (прізвище та ініціали адміністратора) 
 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України 
«Про захист персональних даних» з первинних джерел (у тому числі паспортні 
дані, ідентифікаційний код тощо), з метою забезпечення реалізації 
адміністративно-правових відносин. 
“___“_____________ 20__ року                                  
________________/________________ 

             (дата)                                                                    (підпис/прізвище, 
ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток  № 1 

до рішення  сесії сільської ради №272-УІІ  
від 20.07.16р. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

 

№ 
з/
п 

Етапи опрацювання 

заяви про надання 
адміністративної  

послуги 

Структурні 
підрозділи 

виконавчого  

органу,  
відповідальні 
за етап (дію, 

рішення); 
відповідальна  

особа 

Дія 

(виконує, 
бере 

участь, 
погоджує

, 

затвердж
ує тощо) 

Строки 

виконання етапів 

1 2 3 4 5 

1. Прийняття вхідного  

пакета документів 

про надання 

ЦНАП; 
державний 

адміністратор 

Виконує У день 
надходження 



адміністративної  
послуги, перевірка 
комплектності,  
реєстрація у  

Центрі надання 
адміністративних  

послуг с. 
Крижанівка  

(надалі – ЦНАП) 
2. Передача пакета 

документів Голові 
Крижанівської 
сільської ради для 
визначення 
відповідального 
виконавця 

Голова сільської 
ради 

Признача
є 

виконавц
я 

На другий день з 
дня надходження 

3. Розгляд заяви та 
документів, 
підготовка проекту 
рішення виконавчого 
комітету про надання 
дозволу на 
розміщення 
зовнішньої реклами 
(листа з 
зауваженнями про 
відмову) 

Призначений 
виконавець 

Виконує На третій – 

сьомий день з дня 
надход-ження 

4. Візування проекту  

рішення виконавчого 
комітету про надання 
дозволу на 
розміщення 
зовнішньої реклами 

1. Секретар 
сільської ради  

2. Заступник 
сільського 
голови з питань 
діяльності 
виконавчих 
органів влади 

Візує На восьмий –
двадцять п’ятий 

день з дня надход-

ження 

5. Розгляд та прийняття 
рішення про надання 
дозволу на 
розміщення 
зовнішньої реклами 
виконавчим 
комітетом 
Крижанівської 
сільської ради 

Виконавчий  

комітет  

Крижанівської 
сільської ради 

Виконує В межах 
тридцятиденного 

строку 

6. Підписання рішення 
виконавчого 

Крижанівський 
сільський голова 

Виконує В межах 
тридцятиденного 



комітету  

про надання дозволу 
на розміщення 
зовнішньої реклами 

строку 

7. Реєстрація рішення 
виконавчого комітету 
про надання дозволу 
на розміщення 
зовнішньої реклами 

1. Секретар 
сільської ради  
 

Виконує В межах 
тридцятиденного 

строку 

8. Виготовлення і 
засвідчення копій 
рішення виконавчого 
комітету про надання 
дозволу на 
розміщення 
зовнішньої реклами 
та передача до ЦНАП 

1. Секретар 
сільської ради  

  

Виконує В 5-денний строк 
з дня звернення 

9. Підготовка і 
надіслання 
повідомлення про 
видачу рішення 
виконавчого комітету 

ЦНАП; 
державний 

адміністратор 

Виконує В 1-денний строк 
з дня отримання 

докментів за 
результатми 

розгляду  
10

. 

Видача результату 
адміністративної 
послуги 

ЦНАП; 
державний 

адміністратор 

Виконує У день особистого 
звернення особи, 
але не пізніше 2-х 

місяців з дня 
надіслання 

повідомлення про 
видачу рішення 

виконавчого 
комітету 

Загальна кількість днів надання  

адміністративної послуги 

30 календарних днів 

Загальна кількість днів надання  

адміністративної послуги (передбачена  

законодавством України) 

30 календарних днів 

Механізм оскарження результату надання  

адміністративної послуги 

У порядку адміністративного 
судочинства 

 

 

 

 Секретар Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток  № 2 

до рішення  сесії сільської ради №272-УІІ  
від 20.07.16р. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 

скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

1. Суб’єкт надання 
адміністративної 
послуги  

 

Центр надання 
адміністративних 
послуг  

Крижанівської сільської 
ради Комінтернівського 
району Одеської 
області 
(найменування, 
місцезнаходження,  
режим роботи, телефон, 
адреса електронної  
пошти та веб-сайту) 

Виконавчий комітет Крижанівської 
сільської ради 

 

 

Центр надання адміністративних послуг  

Крижанівської сільської ради (надалі – 

ЦНАП): 
Одеська область, Комінтернівський район, 
с. Крижанівка, вул. Ветеранів, 5  
понеділок-вівторок: 09.00 год. – 18.00 год.  
середа-четвер: 09.00 год. – 20.00 год. 
п’ятниця: 09.00 год. – 17.00 год. 
субота: 09.00 – 16.00 год. 
телефон: (048)716-29-67 

E-mail: kryzhanovka@ukr.net 

2. Перелік документів, 
необхідних для  

отримання  

адміністративної  
послуги, порядок та  

спосіб їх подання,  
а у разі потреби –  

інформація про умови  

1. Заява на ім’я голови Крижанівської 
сільської ради (додаток до цієї 
інформаційної картки). 
2. Підтвердження відсутності рекламного 
засобу на заявленому місці (фотофіксація). 
3. Оригінал зареєстрованого дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами. 
 



чи підстави отримання 
адміністративної 
послуги 

Пакет зазначених документів подається  

у ЦНАП особисто ( у тому числі 
уповноваженим представником суб’єкта 
звернення) або поштою. 

3. Платність або  

безоплатність 
адміністративної 
послуги, розмір та 
порядок внесення плати 
(адміністративного 
збору) за платну 
адміністративну 
послугу 

Послуга безоплатна 

4. Строк надання 
адміністративної 
послуги 

30 календарних днів 

5. Результат надання 
адміністративної 
послуги 

Рішення виконавчого комітету про 
скасування дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами. 
 

Відмова у скасуванні дозволу доводиться 
до відома рекламорозповсюджувача у 
письмовій формі з посиланням на чинне 
законодавство, з мотивацією відмови та 
роз’ясненням відповідно  

до встановленого порядку. 

6. Можливі способи  

отримання відповіді 
(результату) 

Повідомлення про результат надсилається  

суб’єкту звернення невідкладно у день 
надходження вихідного пакета документів 
до ЦНАП у спосіб, зазначений в описі 
вхідного пакета документів (телефоном, 
електронною поштою чи іншими засобами 
телекомунікаційного зв’язку). 
 

Отримання результату – особисто (у тому 
числі уповноваженим представником 
суб’єкта звернення) у ЦНАП або у спосіб, 
передбачений законодавством України і 



прийнятний для суб’єкта звернення. 

7. Акти законодавства, що 
регулюють порядок та  

умови надання 
адміністративної 
послуги 

1. Закон України “Про рекламу“. 
2. Постанова Кабінету Міністрів України 
від 29.12.2003 № 2067 “Про затвердження 
Типових правил розміщення зовнішньої 
реклами“. 
 

 

 

Секретар ради Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток  № 2 

до рішення  сесії сільської ради №272-УІІ  
від 20.07.16р. 

 

 

 



 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ – 

скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

№ 
з/п 

Етапи опрацювання  

заяви про надання 
адміністративної  

послуги 

Структурні підрозділи 
виконавчого  

органу,  
відповідальні 

за етап (дію, рішення); 
відповідальна  

особа 

Дія  

(викон
ує, 

бере 
участь, 
погодж
уєзатве

рдує 
тощо) 

Строки 
виконання 

етапів 

1 2 3 4 5 

1. Прийняття вхідного  

пакета документів 

про надання адміністративної  
послуги, перевірка 
комплектності,  
реєстрація у  

Центрі надання 
адміністративних  

послуг Крижанівської 
сільської ради 

(надалі – ЦНАП) 

ЦНАП; 
державний 

адміністратор 

Викону
є 

У день 
надходження 

2. Передача пакета документів , 
відповідальному за ведення 
діловодства, для накладення  

резолюції головою 
Крижанівсьї сільської ради та 
визначення відповідного 
виконавця 

спеціаліст Викону
є 

На другий день 
з дня 

надходження 

3. Розгляд заяви та 
документів,підготовка проекту 
рішення виконавчого комітету  

про скасування дозволу  

на розміщення зовнішньої 
реклами (листа з 
зауваженнями про відмову) 

спеціаліст Викону
є 

На третій – 

сьомий день з 
дня надход-

ження 

4. Візування проекту  

рішення виконавчого комітету 
про скасування дозволу на 
розміщення зовнішньої 
реклами 

1. Секретар сільської 
ради  

2. Заступник сільського 
голови з питань 
діяльності виконавчих 
органів влади 

Візує На восьмий – 

двадцятий день 
з дня 

надходження 

5. Розгляд та прийняття рішення Виконавчий комітет Викону В межах 



про скасування дозволу на 
розміщення зовнішньої 
реклами виконавчим 
комітетом Крижанівської 
сільської ради 

Крижанівської сільської 
ради 

є тридцятиденог
о строку  

6. Підписання рішення 
виконавчого комітету про 
скасування дозволу на 
розміщення зовнішньої 
реклами 

Сільський голова Викону
є 

В межах 
тридцятиденог

о строку 

7. Реєстрація рішення 
виконавчого комітету про 
скасування дозволу на 
розміщення зовнішньої 
реклами 

спеціаліст Викону
є 

В межах 
тридцятиденог

о строку 

8. Виготовлення і  
засвідчення копій  

рішення виконавчого комітету 
про скасування дозволу на 
розміщення зовнішньої 
реклами та передача 
спеціалістом відділу 
міжвідомчих  

проектів управління економіки 
до ЦНАП 

спеціаліст Викону
є 

В 5 денний 
строк з дня 
звернення 

9. Підготовка і направлення  

повідомлення про видачу 
результату адміністративної 
послуги 

ЦНАП; 
державний 

адміністратор 

Викону
є 

В 1-денний 
строк з дня 
отримання 
результату 
адмініст-

ративної 
послуги 

10. Видача результату 
адміністративної послуги 

ЦНАП; 
державний 

адміністратор 

Викону
є 

У день 
особистогозвер

нення особи, 
але не пізніше 

2-х місяців 

з дня 
надіслання 

повідом-лення 
про видачу 
результату 
адмініст-

ративної 
послуги 

Загальна кількість днів надання  30 календарних днів 



адміністративної послуги 

Загальна кількість днів надання  

адміністративної послуги (передбачена  

законодавством України) 

30 календарних днів 

Механізм оскарження результату надання  

адміністративної послуги 

У 
порядку адміністративно
го судочинства 

 

 

 

 

Секретар ради Л.Л.Бондаренко 

      

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

         

Додаток до додатка 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

ЗАЯВА 

 

Просимо скасувати дозвіл № 
__________ на розміщення зовнішньої 
реклами, що знаходиться за адресою 
______________________________________

______________________________________

_____________________. 

(вказати адресу місцезнаходження 
рекламоносія) 

 

Перелік документів, що додаються: 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Бажаний спосіб отримання результату: 
 

 Особисто    поштою   інше  

 

Заявник 

____________________________                             ________             

___________________________ 

(для юридичної особи – посада керівника;  (підпис)       (прізвище, ім’я, 
по батькові) 
          фізична особа – підприємець) 

Голові Крижанівської сільської 
ради 

___________________________

____ 

(прізвище, ім’я, по батькові 
посадової особи) 
___________________________

____ 

___________________________

____ 

(прізвище, ім’я, по батькові 
заявника, 
найменування юридичної 
особи) 
___________________________

____ 

___________________________

____ 

(адреса проживання заявника, 
місцезнаходження юридичної 
особи) 
___________________________

____ 

(контактний телефон, 
електронна пошта) 



 

“____“____________ 20___ року 

 

М. П. 

 

 

У К Р А Ї Н А  

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

РІШЕННЯ  

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

с.Крижанівка  

        20 липня  2016 року                                                                 №273-УІІ    

 

З метою забезпечення надання адміністративних послуг, поліпшення якості їх 
надання, створення зручних та доступних умов для отримання необхідних 
громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг, відповідно 
до Закону України “Про адміністративні послуги“, Законом України “Про 
місцеве самоврядування в Україні“, та Розпорядження Кабінету Міністерства 
України №523-р від 16.05.2014 «Про деякі питання надання адміністративних 
послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних 
послуг»,  Крижанівська сільська рада: 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України 
«Про захист персональних даних» з первинних джерел (у тому числі паспортні 
дані, ідентифікаційний код тощо), з метою забезпечення реалізації 
адміністративно-правових відносин. 
 

“___“_____________ 20__ року                                    

______________/______________ 

                       (дата)                  (підпис/прізвище, 
ініціали) 

Про внесення змін до рішення № 248-УІІ від 30.06.2016 року  «Про 
утворення Центру надання адміністративних послуг Крижанівської 
сільської ради, затвердження регламенту та положення центру надання 
адміністративних послуг» 

 



                                              В И Р І Ш И Л А: 

1.Внести зміни до  пункту 4  рішення № 248 VII від 03.06.2016 «Про утворення 
Центру надання адміністративних послуг Крижанівської сільської ради, 
затвердження регламенту та положення центру надання адміністравних послуг.  
2.Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються Центром 
адміністравних послуг Крижанівської сільської ради (Додаток 1). 
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 
голови Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської 
області – Мельника О.М 

 

 Сільський голова Н.Г.Крупиця 

Додаток №1 

до рішення сесії Крижанівської 
                                                                  сільської ради №273-УІІ від  20.07.16р. 

Перелік адміністративних послуг,  
які надаються через Центром 

 адміністративних послуг Крижанівської сільської ради 

 

 

1. Державна реєстрація: 
Права власності на нерухоме майно інших речових прав на нерухоме майно 
(крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна) 
2. Видача витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно 

3.Реєстрація місця проживання особи **** 

4.Зняття з реєстрації місця проживання особи**** 

5.Реєстрація місця перебування особи**** 

6.Оформлення та видача довідки про реєстрацію місця проживання або 
місця перебування особи**** 

7. Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

8. Скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 

 

 

       Секретар ради Л.Л.Бондаренко 

  



  

 

У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА  

 

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

  Р І Ш Е Н Н Я  

 

                          Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання 

         с.Крижанівка 

           

 

«20» липня  2016 року                                                                           №274-VIІ 

 

 

 

Про внесення змін в рішення п’ятдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської 
ради № 999-VI від 17.10.2014 року «Про встановлення нормативів для 
одиниці створеної потужності». 

 

 

З метою належного виконання абзацу другого ч. 5 ст. 40 Закону України 
«Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи накази Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 



України від 27.04.2016 р. № 103 «Про показники опосередкованої вартості 
спорудження житла за регіонами України» та від 02.10.2015 р. №252 «Про 
прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження 
житла за регіонами України на 2016 рік», керуючись ст. 25 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада 
Комінтернівського району Одеської області   

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Пункт 1. рішення п’ятдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради № 
999-VI від 17.10.2014 року «Про встановлення нормативів для одиниці 
створеної потужності», а саме: «1. Встановити нормативи для одиниці створеної 
потужності при споруджені об’єктів житлового будівництва в розмірі 5324 грн. 
за 1м2 загальної площі квартир будинку.» вважати пунктом 1.1. та викласти в 
новій редакції: 

1.1. Встановити нормативи для одиниці створеної потужності при 
споруджені об’єктів житлового будівництва в розмірі 7619 грн. за 1м2 загальної 
площі квартир будинку. 

2. Доповнити рішення п’ятдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради № 
999-VI від 17.10.2014 року «Про встановлення нормативів для одиниці 
створеної потужності» пунктом 1.2. а саме: 

- Встановити нормативи для одиниці створеної потужності при споруджені 
об’єктів нежитлових будівель та споруд в розмірі 14 004 грн. за 1 м2 загальної 
площі будівель та споруд.  

3. 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 

 

РІШЕННЯ  
 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с.Крижанівка  
 

        20 липня  2016 року                                                                 №275-УІІ    
 

 

 

Про затвердження Програми будівництва дитячого садку  на території 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області 
на 2016-2017 роки 

 

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

  

                                      В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити Програму будівництва дитячого садку на території 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 
2016-2017 роки (додаток №1). 

2. Затвердити Кошторис витрат Програми  будівництва дитячого садку  на 
території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської 
області на 2016 рік (додаток №2). 

 3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію 
Крижанівської сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони природи(Дерік Г.Н.). 

 

 

 

         Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                                         Додаток № 1 

                                                                                   до рішення Х сесії Крижанівської сільської   
                                                                                        ради VII скликання № 275-УІІ від  20.07.16 року 

 

Програма будівництва дитячого садку   
на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району 

Одеської області на 2016-2017 роки  
Мета Програми: 

Головною метою Програми є створення умов для дошкільного виховання та 
навчання дітей. 

Основними завданнями Програми є: 
Будівництво дитячого садку  на території Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського району Одеської області. 

Виконавці Програми: 
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської 
сільської ради. 

Фінансування Програми: 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а 
також інших джерел – коштів інвесторів. 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:  
- розробка (виготовлення)  проектно-кошторисної документації; 
- оплата експертизи проектно-кошторисної документації; 
- будівництво дитячого садку 

Очікувані результати Програми: 
Виконання Програми надасть можливість навчати та виховувати дітей 
дошкільного віку. 

 

 

 

 

       Секретар     Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                                                                                                          

                                                                             Додаток № 2 

                                                                                   до рішення Х сесії Крижанівської сільської   
                                                                                        ради VII скликання № 275-УІІ від  20.07.16 року 

 

 

Кошторис витрат 

Програми будівництва дитячого садку 

на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району 
Одеської області на 2016 рік 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 
заходів 
Програми  

- розробка (виготовлення)  проектно-

кошторисної документації; 

- оплата експертизи проектно-

кошторисної документації; 

- будівництво дитячого садку 

2016 500 000. 00 грн. 

 

          Секретар ради Л.Л.Бондаренко 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

РІШЕННЯ  
 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с.Крижанівка  
 



        20 липня  2016 року                                                                 №276-УІІ    
 

 

 

Про затвердження Програми будівництва стадіону  на території 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області 
на 2016-2017 роки 

 

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

 

                                        В И Р І Ш И Л А:  

 

1. Затвердити Програму будівництва стадіону  на території Крижанівської 
сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016-2017 роки 
(додаток №1). 

2. Затвердити Кошторис витрат Програми  будівництва стадіону  на 
території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської 
області на 2016 рік (додаток №2). 

 3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію 
Крижанівської сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних 
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.). 

 

 

 

          Сільський голова Н.Г.Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                          Додаток № 1 

                                                                                  до рішення Х сесії Крижанівської сільської ради  
                                                                                 VII скликання № 276-УІІ від  20.07.2016 року 

 

Програма будівництва стадіону   
на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району 

Одеської області на 2016-2017 роки  
Мета Програми: 

Головною метою Програми є створення умов для залучення дітей  та молоді до 
здорового способу життя. 

Основними завданнями Програми є: 
Будівництво стадіону  на території Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського району Одеської області. 



Виконавці Програми: 
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської 
сільської ради. 

Фінансування Програми: 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а 
також інших джерел – коштів інвесторів. 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:  
- розробка (виготовлення)  проектно-кошторисної документації; 
- оплата експертизи проектно-кошторисної документації; 
- будівництво стадіону  

Очікувані результати Програми: 
Виконання Програми допоможе залучити дітей та молодь до спортивного 
способу життя. 

 

 

 Секретар ради Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                 Додаток № 2 

                                                                                   до рішення Х сесії Крижанівської 
                                                                                      сільської ради VII скликання № 276-УІІ   

                                                                                   від  20.07.2016 року 

Кошторис витрат 

Програми будівництва стадіону   
на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району 

Одеської області на 2016 рік 

Назва заходу виконання Програми Термін 
виконання 
заходів 
Програми 

Сума витрат 
виконання 
заходів 
Програми  



- розробка (виготовлення)  проектно-

кошторисної документації; 

- оплата експертизи проектно-

кошторисної документації; 

- будівництво стадіону  

2016 1 500 000. 00 

грн. 

 

 

           Секретар ради Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

РІШЕННЯ  
 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с.Крижанівка  
 

        20 липня  2016 року                                                                 №277-УІІ    
 

 

 

Про затвердження Програми матеріальної допомоги пораненим воїнам 
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей 
 

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

 

                                            В И Р І Ш И Л А:   

 

1. Затвердити Програму матеріальної допомоги пораненим воїнам 
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей (додаток №1).  

2. Затвердити Кошторис витрат Програми  матеріальної допомоги 
пораненим воїнам учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей на 
2016 рік (додаток №2).  



3. 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Додаток № 1 

                                                                                  до рішення Х сесії Крижанівської  
                                                                        сільської ради VII скликання  

                                                                       № 277-УІІ від  20.07.2016 року 

 

Програма 

матеріальної допомоги пораненим воїнам учасникам антитерористичної 
операції та членам їх сімей  

 

Мета Програми 

Налагодити взаємодію між Крижанівською сільською радою та громадськими 
організаціями та волонтерами для ефективної допомоги пораненим воїнам 
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей  

 

Основним завданням Програми є: 
Надання допомоги в лікуванні та реабілітації поранених воїнів учасників 

антитерористичної операції.  
Виконавці Програми 

Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий 
комітет Крижанівської сільської ради.  
 

Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а 

також інших джерел – коштів інвесторів. 
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису 
витрат, який є додатком до цієї Програми.  
 

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми  

 



Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:  
1) Надання адресної матеріальної грошової допомоги пораненим воїнам 
учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей. 

2) Фінансування заходів для лікування та реабілітації поранених воїнів 
учасників антитерористичної операції.  
 

Очікувані результати Програми 

Виконання Програми допоможе в одужанні та реабілітації поранених воїнів 
учасників антитерористичної операції. 

 

 

           Секретар ради Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                                                                            Додаток № 2 

                                                                                                             до рішення Х сесії Крижанівської   
                                                                                                     сільської ради VII скликання  

                                                                                                         №277-УІІ від  20.07.2016 року 

Програма 

матеріальної допомоги 

пораненим воїнам учасникам антитерористичної операції та членам їх 
сімей 

 

 

Назва заходів виконання Програми 

Термін 
виконання 

Сума в 
грн.. для 
реалізації 
заходів 

1) Надання адресної матеріальної грошової 
допомоги пораненим воїнам учасникам 
антитерористичної операції та членам їх сімей. 

2) Фінансування заходів для реабілітації 
поранених воїнів учасників антитерористичної 
операції та членів їх сімей. 

 

2016  280 000. 00 

грн. 

 

 



 Секретар ради Л.Л.Бондаренко 

 

                                                                 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

РІШЕННЯ 

                               Десятої  сесії Крижанівської сільської ради 

                                                           VIІ скликання 

 

«20 липня 2016 року                                                                                   №278-VIІ 

«Про внесення змін до рішення восьмої сесії Крижанівської сільської ради 
УІІ скликання №219 від 26 квітня 2016 року «Про затвердження граничних 

сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та 
устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів Крижанівською 

сільською радою» 

Відповідно до Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, 
Бюджетного кодексу України,  п.2 Постанови Кабінету Міністрів України 
№102 від 04 лютого 2016 року  Крижанівська сільська рада  

                                               ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого 
обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів Крижанівською 
сільською радою та викласти їх в новій редакції (Додаток 1). 

2. Заступнику голови з економічних питань-головному бухгалтеру 
Крижанівської сільської ради Галянт В.В в подальшій роботі керуватись 
прийнятим рішенням. 

  8.  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  восьмої сесії 
Крижанівської сільської ради 

УІІ скликання 

 №278  від «20» липня 2016 р. 
 

 
ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ 

на придбання легкових 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                                                                               500000 
 

Мобільний телефон: 

Придбання                                                                                                                                                  5500 

Утримання (на місяць)                                                                                                                              1500 

Персональний комп'ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша"),  
Ноутбук                                                                                                                                                     15000 
Комплект меблів для: 
службового кабінету                                                                                                                                30000

  



Службового кабінету голови                                                                                                                   50000 

                                                           
Меблі для обладнання робочих місць працівників: 
 
Стіл письмовий                                                                                                                                2000 
Крісло офісне для персоналу                                                                                                                    2500                                            
Крісло керівника                                                                                                                                        8000  
Тумба, приставка для столу                                                                                                                      2500 
Стілець                                                                                                                                              1500 
Шафа офісна                                                                                                                                              5000 
Шафа для одягу                                                                                                                                          5000 
Шафа для паперів                                                                                                                                       5000 
 
Інше 
 
Сейф металевий                                                                                                                                        15000 
Телерадіоапаратура                                                                                                                                  50000 
Музичні інструменти                                                                                                                               30000 
Система для голосування                                                                                                                       600000 
Обладнання для виготовлення документів                                                                                          500000 
Системи відеонагляду                                                                                                                            200000 
 
 
 
                    Секретар                                                                                                     Л.Л.Бондаренко 
 
 
 
                                                                                                                    



 
 

 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

РІШЕННЯ  
 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с.Крижанівка  
 

        20 липня  2016 року                                                                 №279-УІІ    
 

 

 

 

Про внесення змін до складу виконавчого комітету Крижанівської 
сільської ради 

 

Заслухавши пропозицію сільського голови про внесення змін до 
персонального складу виконавчого комітету Крижанівської сільської ради, 
керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
Крижанівська сільська рада    

 

                                              В И Р І Ш И Л А:  

  

1.Внести зміни до персонального складу виконавчого комітету 
Крижанівської сільської ради -  виключити із складу комітету Гнатюка В.В. та 
включити Нефідова С.А. заступника голови з правових питань.  

2.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 

 

РІШЕННЯ  

 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с.Крижанівка  

 

        20 липня  2016 року                                                          №280-УІІ    

 

Про передачу Комунальному підприємству «НАДІЯ» Крижанівської сільської 
ради Комінтернівського району Одеської області у постійне користування 

земельної ділянки для експлуатації об’єктів нерухомого майна (КВЦПЗ – 03.15 

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови) за 
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська 

рада, село Крижанівка, вул. Ветеранів, 24 а.  
  

Розглянувши заяву директора КП «Надія» Константинової С.В. та подані 
матеріали, керуючись ст.ст. 12, 83, 92, 134 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська 
сільська рада Комінтернівського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Передати Комунальному підприємству «НАДІЯ» Крижанівської сільської 
ради Комінтернівського району Одеської області у постійне користування 
земельну ділянку загальною площею 0,1654 га, для експлуатації об’єктів 
нерухомого майна (КВЦПЗ – 03.15 Для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови) за адресою: Одеська область, 
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул. 
Ветеранів, 24 а, кадастровий номер 5122783200:02:001:2604. 

2. Зобов’язати Комунальне підприємство «НАДІЯ» Крижанівської сільської 
ради Комінтернівського району Одеської області виконувати обов’язки 



землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 Земельного кодексу 
України. 

 

 

 

 

 

. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському районі 
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  
. 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 

 

РІШЕННЯ  

 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с.Крижанівка  



 

        20 липня  2016 року                                                   №281-УІІ    

 

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 Комінтернівського 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 десятої сесії Крижанівської         

                                                                        сільської  ради УІІ скликання №281-УІІ  

                                                                                           від 20 липня 2016 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 
земельн

ої 
ділянки 

Цільове 
призначення 

(використання) 
земельної ділянки 

Підстава 

1. 
Крижанівська 
сільська рада 

Вороненко С.В.  - 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: в клопотанні не 
вказано орієнтовний розмір земельної 
ділянки, відсутні графічні матеріали, на 
яких зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки. 

2. 

Крижанівська 
сільська рада, 

село 
Крижанівка 

Псенкова О.М.  - 
Для будівництва 
жилого будинку 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: в клопотанні не 
вказано орієнтовний розмір земельної 
ділянки, відсутні графічні матеріали, на 
яких зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки. 



3. 
Крижанівська 
сільська рада 

Озінович Р.М. 0,12 
Для ведення 
садівництва 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: у графічних 
матеріалах не зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки.  

4. 
Крижанівська 
сільська рада 

Синюк Є.В. 0,15 
Для індивідуального 

будівництва 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: в клопотанні не 
вказано відповідне цільове призначення 
земельної ділянки, відсутні графічні 
матеріали, на яких зазначено бажане 
місце розташування земельної ділянки. 

5. 

Крижанівська 
сільська рада,      

с. Ліски,  вул. 
Українська 

Сабуров В.В.  0,25 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

Земельна ділянка, яка зазначена у 
графічних матеріалах перебуває у 
приватній власності, адреса: с. Ліски вул. 
Бочарова, 49 

6. 

Крижанівська 
сільська рада        
с. Ліски,  вул. 
Заболотного 

Сабурова А.М. 0,25 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

Земельна ділянка, яка зазначена у 
графічних матеріалах перебуває у 
приватній власності, адреса: с. Ліски вул. 
Вишнева, 31 

7. 

Крижанівська 
сільська рада        
с. Ліски,  вул. 
Лесі Українки  

Сабурова Н.Є.  0,25 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: місця 
розташування земельної ділянки, яка 

зазначена у графічних матеріалах  не 
відповідає Генеральному плану села 
Крижанівки поєднаного з детальним 
планом території села Ліски. 

8.  

Крижанівська 
сільська рада,      

с. Ліски, вул. 
Новоселів  

Сабуров А.В.  0,25 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

Земельна ділянка, яка зазначена у 
графічних матеріалах перебуває у 
приватній власності, адреса: с. Ліски вул. 
Новоселів, 4.  

9. 

Крижанівська 
сільська рада,     
с. Крижаівка, 
вул. Ювілейна 

Поліщук О.Є. 0,25 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: місця 
розташування земельної ділянки, яка 

зазначена у графічних матеріалах  не 
відповідає Генеральному плану села 
Крижанівки поєднаного з детальним 
планом території села Крижанівка. 



10.

Крижанівська 
сільська рада  

с. Крижаівка 

Сабурова Н.Є. 0,25 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: у графічних 
матеріалах не зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки. 

11.

Крижанівська 
сільська рада                  
с. Ліски  

Сабурова Н.Є.  0,15 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

(присадибна 
ділянка) 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: у графічних 
матеріалах не зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки. 

12.

Крижанівська 
сільська рада                  
с. Ліски, вул. 
Бочарова  

Поліщук О.Є. 0,15 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

Земельна ділянка, яка зазначена у 
графічних матеріалах перебуває у 
приватній власності, адреса: с. Ліски вул. 
Заболотного, 15,17  

13.

Крижанівська 
сільська рада                  
с. Ліски, вул. 
Бочарова 

Будулак Т.П. 0,15 

Для будівництва і 
обслуговування 
жилого будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

Земельна ділянка, яка зазначена у 
графічних матеріалах перебуває у 
приватній власності, адреса: с. Ліски вул. 
Одеська, 27 

14. 
Крижанівська 
сільська рада  

Челишева М.Г. - 
Для будівництва 

будинку 

Невідповідність ст. 118 Земельного 
кодексу України, а саме: в клопотанні не 
вказано орієнтовний розмір земельної 
ділянки, відсутні графічні матеріали, на 
яких зазначено бажане місце 
розташування земельної ділянки. 

 

 

 

 

 

Секретар  ради Л.Бондаренко 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

РІШЕННЯ  

 

Дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с.Крижанівка  

 

        20 липня  2016 року                                                        №282-УІІ    

 

Про передачу громадянці України Волковій Людмилі Олександрівні 
безоплатно у власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська 

рада, село Крижанівка, вулиця Центральна, 60. 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, Земельного кодексу 
України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 
розглянувши заяву громадянки України Волкової Л.О. та подані матеріали, 
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області 

  

В И Р І Ш И Л А: 



 

1. Передати громадянці України Волковій Людмилі Олександрівні 
безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0281 га, для 
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель           і 
споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський 
район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця Центральна, 60, 
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2. Зобов’язати громадянку України Волкову Людмилу Олександрівну 

виконувати обов’язки власника земельної ділянки, згідно ст.ст. 91, 103 
Земельного кодексу України. 

 

 

 

 

 

 

3. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Комінтернівському 
районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

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 

 

РІШЕННЯ  

 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с.Крижанівка  

 

        20 липня  2016 року                                                                 №283-УІІ    

 

Про відмову у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі     (на 

місцевості) Приватному підприємству «ШАНС–АЛЬЯНС» для розміщення 
виробничої бази за адресою: вул. Паустовського, 31 а, 

с. Крижанівка Крижанівської сільської ради Комінтернівського району 

Одеської області та наданні згоди на поділ земельної ділянки.  
 

Розглянувши клопотання директора ПП «ШАНС–АЛЬЯНС»  Шувалова М.В. 
та подані матеріали, враховуючи рішення Господарського суду Одеської області 
від 14.06.2016 справа №916/789/16 керуючись ст.ст. 26, 33 Закону України «Про 
місцеве  самоврядування», ст.ст. 12, 38, 39, 186  Земельного кодексу України, п. 
3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Відмовити у затвердженні технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
Приватному підприємству «ШАНС–АЛЬЯНС» для розміщення виробничої бази 



за адресою: вул. Паустовського, 31 а, с. Крижанівка Крижанівської сільської 
ради Комінтернівського району одеської області. 

2. Відмовити у наданні згоди на поділ земельної ділянки, загальною  
площею 0,3800 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2561, яка перебуває у 
довгостроковому користуванні ПП «ШАНС–АЛЬЯНС» на умовах договору 
оренди земельної ділянки від 08.06.2015 зареєстрованого  

 

 

 

 

 

у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний 
номер об’єкта нерухомого майна: 603985451227 від 15.06.2015 за адресою: 
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село 
Крижанівка, вулиця Паустовського, 31а. 

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 

 

РІШЕННЯ  

 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с.Крижанівка  

 

        20 липня  2016 року                                                                 №284-УІІ    

 

 

Про внесення змін та доповнень до переліку земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2016 

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 ФОП Пономаренко Т.В. щодо включення у перелік 
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які підлягають 
продажу у 2016 році, під об'єктами нерухомого майна земельну ділянку 

площею 0,0466 га, кадастровий номер 5122783200:01:001:0086, керуючись ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 127, 128, 134 
Земельного Кодексу України, Крижанівська сільська рада Комінтернівського 
району Одеської області 

 

 В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Доповнити пунктом № 3 перелік земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2016 році, під 
об'єктами нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради (в 
межах с. Крижанівка) затверджений рішенням 3 сесії 7 скликання 



Крижанівської  сільської ради № 55-VII від 08.12.2015 та викласти його в новій 
редакції згідно додатку № 1 до цього рішення.   

2. Замовити проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
загальною площею 0,0466 га, під об’єктом нерухомого майна, яке є власністю 
фізичної особи-підприємця Пономаренко Тетяни Василівни, за адресою: 
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село 

Крижанівка вул. Паустовського, 34. 

 

 

 

 

3. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. від імені ради укласти договір 
на проведення експертної грошової оцінки вказаної земельної ділянки з 
суб'єктом оціночної діяльності у встановленому законом порядку. 

4. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. від імені ради укласти              

з ФОП Пономаренко Тетяною Василівною договір про оплату авансового внеску 
у рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

5. Попередити ФОП Пономаренко Тетяну Василівну, 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.  

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 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 1  

                                                                            до рішення  10 сесії                          

                                                            Крижанівської сільської ради УІІ                       

                                                            скликання №284-УІІ від 20.07.16р. 

 

 

П Е Р Е Л І К  
земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 

які підлягають продажу у 2016 році  під  об'єктами нерухомого майна.  

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                              Л.Бондаренко 

№ Покупець 

Місцезнаходження 

земельної ділянки 

Площа 
земельної 
ділянки 

Основне цільове 
використання земельної 

ділянки 

1. 

ФОП 
Василенко  

О.О. 

с. Крижанівка вул. 
Гонтаренко, 2в 

кадастровий номер 
5122783200:02:001:0029 

 

0,0184 га 

для будівництва та 
експлуатації станції технічного 
обслуговування автомобілів з 

автомийкою «АЛЕКС» 

с. Крижанівка вул. 
Гонтаренко, 2в/1 

кадастровий номер 
5122783200:02:001:2617 

 

0,0014 га 

для експлуатації станції 
технічного обслуговування 

автомобілів з автомийкою 
«АЛЕКС» 

2. 

ФОП Козак 
Євген 

Борисович 

с. Крижанівка вул. 
Ветеранів, 21,  

кадастровий номер 
5122783200:02:001:0303 

 

0,0270 га 

для роздрібної торгівлі та 
комерційних послуг 

3. 

ФОП 
Пономаренко 

Тетяна 
Василівна  

с. Крижанівка вул.  
Паустовського, 34,  

кадастровий номер 
5122783200:01:001:0086 

0,0466 га 

для розміщення станції 
технічного обслуговування 

автотранспорту «Автосервіс»  



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

РІШЕННЯ  

 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с.Крижанівка  

 

        20 липня  2016 року                                                                 №285-УІІ    

 

 

Про передачу громадянці України Косенко Олені Дмитрівні безоплатно у 
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, сщ. 

Ліски, вулиця Півічна, 46 а.  

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, Земельного кодексу 
України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 



розглянувши заяву громадянки України Волкової Л.О. та подані матеріали, 
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області 

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земель, з метою формування земельної ділянки комунальної власності, за 
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська 
рада, сщ. Ліски, вулиця Північна, 46 а.  

2. Передати громадянці України Косенко Олені Дмитрівні безоплатно у 
власність земельну ділянку загальною площею 0,0335 га, для будівництва і 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська 
сільська рада, сщ. Ліски, вулиця Північна, 46 а, кадастровий номер 
5
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3. Зобов’язати громадянку України Косенко Олену Дмитрівну виконувати 
обов’язки власника земельної ділянки, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного кодексу 
України. 

. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Комінтернівському районі 
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

. 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 

 

РІШЕННЯ  

 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с.Крижанівка  

 

        20 липня  2016 року                                                                 №286-УІІ    

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСКИ» у довгострокову 
оренду терміном на 10 років для будівництва, обслуговування та ремонту 
об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів 

зв'язку та дорожнього господарства за адресою: Одеська область, 
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 

вулиця Сахарова академіка, 5а. 

 



Розглянувши заяву директора ТОВ «Ліски» Полякова Ю.М. та проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду, 

розроблений ТОВ «ІНАГРО КОМІНТЕРНІВСЬКЕ», керуючись ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 123, 124, 134, 186 

Земельного кодексу України, Крижанівська сільська рада Комінтернівського 
району Одеської області  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСКИ» у довгострокову 
оренду терміном на 10 років для будівництва, обслуговування та ремонту 
об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку 
та дорожнього господарства за адресою: Одеська область, Комінтернівський 
район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, Сахарова академіка, 5а.  

 

 

 

 

 

2. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСКИ» у 
довгострокову оренду терміном на 10 років земельну ділянку загальною 
площею 0,1372 га для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів 
інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та 
дорожнього господарства за адресою: Одеська область, Комінтернівський 
район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, Сахарова академіка, 5а, 

кадастровий номер 5122783200:01:002:2098. 

3. Заборонити встановлення на земельній ділянці за адресою: Одеська 
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 
Сахарова академіка, 5а, кадастровий номер 5122783200:01:002:2098 малих 
архітектурних форм.  

4. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. укласти з ТОВ «ЛІСКИ» договір 
оренди земельної ділянки розташованої за адресою: Одеська область, 



Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, 
Сахарова академіка, 5а. 

4. Зобов’язати ТОВ «ЛІСКИ»  зареєструвати договір оренди земельної 
ділянки в органах державної реєстрації.   

5. Зобов’язати ТОВ «ЛІСКИ» виконувати обов’язки землекористувача 
земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 Земельного кодексу України.  

6. Зобов’язати ТОВ «ЛІСКИ» утримувати прилеглу територію до земельної 
ділянки в належному стані.    

7. Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Комінтернівському 
районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

8. 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 

 

РІШЕННЯ  

 



Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с.Крижанівка  

 

        20 липня  2016 року                                                                 №287-УІІ    

 

 

Про згоду на передачу в суборенду земельної ділянки, яка перебуває у 
довгостроковому користуванні ФОП Щуки Юрія Васильовича, розташованої 

за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська 

рада, с. Крижанівка,                                                    вул. Сахарова академіка, 1 Г.  

 

Розглянувши заяву ФОП Щуки Ю.В. та подані матеріали, керуючись ст. 12,  
п. 6 ст. 93, ст. 186  Земельного кодексу України, ст.ст. 8, 21 Закону України «Про 
оренду землі», Законом України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» Крижанівська сільська рада 
Комінтернівського району Одеської області  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Надати згоду на передачу в суборенду громадянці України Кіракосян 
Арпіне Кіракосівні земельної ділянки, яка перебуває у довгостроковому  
користуванні ФОП Щуки Юрія Васильовича, загальною площею 0,2420 га для 
розміщення та експлуатації автомобільної стоянки, розташованої за адресою: 
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. 
Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1 Г в межах і на умовах існуючого 
договору оренди від 06.12.2007 року, зареєстрованого у державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно, номер запису про право власності: 13695516 
(додаткової угоди від 04.03.16, додаткової угоди від 10.02.14), кадастровий 
номер 5122783200:01:002:2012.  

 



 

 

 

 

 

2. Зобов’язати громадянку України Кіракосян Арпіне Кіракосівну, 

виконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст. 96 
Земельного кодексу України.   

3. Попередити громадянку України Кіракосян Арпіне Кіракосівну, що 
використання земельної ділянки не за цільовим призначенням тягне за собою 
припинення права користування на неї відповідно до ст. 21,143 Земельного 
кодексу України.  

4. 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 

 

РІШЕННЯ  



 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с.Крижанівка  

 

        20 липня  2016 року                                                                 №288-УІІ    

 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ ТРАНСБУТ» та фізичній особі-підприємцю 
Юзбашяну Артаку Грачиковичу у власність (шляхом  викупу) для 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель комерційного 
призначення, за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1Б 

та вул. Сахарова академіка, 1Б/3.  

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ 
ТРАНСБУТ» Юзбашяна А.Г. та фізичної особи-підприємця Юзбашяна Артака 
Грачиковича, подані матеріали, керуючись ст.ст. 26, 33 Закону України «Про 
місцеве  самоврядування», ст.ст. 12, 81, 82, 122, 125-128 Земельного кодексу 
України, Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ 
ТРАНСБУТ»  у власність  (шляхом викупу)  для  будівництва, експлуатації та 
обслуговування  будівель комерційного  призначення, за адресою: Одеська 
область, Комінтернівський район, Крижанівська  сільська  рада, с. Крижанівка, 
вул. Сахарова академіка, 1Б. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
фізичній особі-підприємцю Юзбашяну Артаку Грачиковичу у власність  (шляхом 



викупу) для будівництва, експлуатації та обслуговування  будівель 
комерційного призначення, за адресою: Одеська область, Комінтернівський 
район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,                 вул. Сахарова 
академіка, 1 Б/3. 

3. Доповнити пунктами № 4 та № 5 перелік земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2016 році, під 
об'єктами нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради (в 
межах с. Крижанівка) затверджений рішенням 3 сесії 7 скликання 
Крижанівської  сільської ради № 55-VII від 08.12.2015 та викласти його в новій 
редакції згідно додатку № 1 до цього рішення.   

 

4. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,1634 га,  кадастровий  номер 5122783200:01:002:2068, для 
будівництва, експлуатації  та обслуговування будівель комерційного  
призначення, за  адресою: Одеська область, Комінтернівський  район, 
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1Б. 

5. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 
ділянки площею 0,1647 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2065, для  
будівництва, експлуатації та обслуговування будівель комерційного  
призначення, за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, 
Крижанівська  сільська  рада, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1Б/3. 

6. Рекомендувати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ ТРАНСБУТ» та фізичній особі-підприємцю Юзбашяну 
Артаку Грачиковичу замовити  витяги з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельних ділянок. 

7. Крижанівській сільській  раді  укласти  з ТОВАРИСТВОМ   З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ ТРАНСБУТ» та фізичною  
особою-підприємцем  Юзбашяном Артаком Грачиковичем договори про оплату 
авансових внесків. 

8. Крижанівській сільській раді визначити суб’єкта оціночної діяльності та 
укласти з відповідним суб’єктом договори щодо проведення  експертних 
грошових оцінок зазначених земельних ділянок.    



9. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Додаток №1   

                                                                        До рішення десятої сесії Крижанівської         

                                                                        сільської  ради УІІ скликання №288-УІІ  

                                                                                           від 20 липня 2016 року      

 

 

 

П Е Р Е Л І К  



земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 
які підлягають продажу у 2016 році  під  об'єктами нерухомого майна.  

 

 

 

 

 

 

 Секретар ради Л.Л.Бондаренко 

 

 

У К Р А Ї Н А  

 

№ Покупець 

Місцезнаходження 

земельної ділянки 

Площа 
земельної 
ділянки 

Основне цільове 
використання земельної 

ділянки 

1. 
ФОП Василенко  

О.О. 

с. Крижанівка вул. 
Гонтаренко, 2в 

кадастровий номер 
5122783200:02:001:0029 

 

0,0184 га 

для будівництва та 
експлуатації станції технічного 
обслуговування автомобілів з 

автомийкою «АЛЕКС» 

с. Крижанівка вул. 
Гонтаренко, 2в/1 

кадастровий номер 
5122783200:02:001:2617 

 

0,0014 га 

для експлуатації станції 
технічного обслуговування 

автомобілів з автомийкою 
«АЛЕКС» 

2. 
ФОП Козак 

Євген Борисович 

с. Крижанівка вул. 
Ветеранів, 21,  

кадастровий номер 
5122783200:02:001:0303 

 

0,0270 га 

для роздрібної торгівлі та 
комерційних послуг 

3. 

ФОП 
Пономаренко 

Тетяна Василівна  

с. Крижанівка вул.  
Паустовського, 34,  

кадастровий номер 
5122783200:01:001:0086 

0,0466 га 

для розміщення станції 
технічного обслуговування 

автотранспорту «Автосервіс»  

4. 

ТОВ 

«БУДІВЕЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ 
ТРАНСБУТ»   

с. Крижанівка, вул. 
Сахарова академіка, 1 Б 

кадастровий номер 
5122783200:01:002:2068 

0,1634 га 

для будівництва, 
експлуатації  та 

обслуговування будівель 
комерційного  призначення 

5. 

ФОП Юбашян 
Артак 

Грачикович 

с. Крижанівка, вул. 
Сахарова академіка, 1 

Б/3 кадастровий номер 
5122783200:01:002:2065 

0,1647 

для  будівництва, 
експлуатації та 

обслуговування будівель 
комерційного  призначення 



КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

РІШЕННЯ  

 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с.Крижанівка  

 

        20 липня  2016 року                                                                 №289-УІІ    

 

 

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних  

ділянок ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ ТРАНСБУТ» та фізичній особі-підприємцю 

Юзбашяну Артаку Грачиковичу у довгострокову оренду терміном на 49 
(сорок дев’ять) років для будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів 
інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та 
дорожнього господарства, за адресою: Одеська область, Комінтернівський 

район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця Сахарова 
академіка, 1В/1 та  вулиця Сахарова академіка, 1Б/1. 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ 
ТРАНСБУТ» Юзбашяна А.Г. та фізичної особи-підприємця Юзбашяна А.Г., подані 
матеріали, керуючись ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве  
самоврядування», ст.ст. 12, 93, 123, 124, 134, 186 Земельного кодексу України, 
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної      ділянки 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ 
ТРАНСБУТ» у довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для 



будівництва, обслуговування та  ремонту об’єктів інженерної, транспортної, 
енергетичної інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства, за 
адресою: Одеська  область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська 
рада, село Крижанівка, вулиця Сахарова академіка 1 В/1. 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
фізичній особі-підприємцю Юзбашяну Артаку Грачиковичу                                   у 

довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев’ять) років для будівництва, 
обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної 
інфраструктури, об’єктів зв’язку та дорожнього господарства, за адресою: 
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська  сільська  рада, село 
Крижанівка, вулиця Сахарова академіка 1 Б/1. 

3. Передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ ТРАНСБУТ» у довгострокову оренду строком на 49 
(сорок дев’ять) років земельну ділянку, загальною площею 0,0866 га, 
кадастровий номер 5122783200:01:002:2067, для будівництва, обслуговування 
та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, 
об’єктів зв’язку та дорожнього господарства, за адресою: Одеська область, 
Комінтернівський район, Крижанівська  сільська  рада, село Крижанівка, вулиця 
Сахарова  академіка 1 В/1. 

4. Передати фізичній особі-підприємцю Юзбашяну Артаку Грачиковичу у 

довгострокову  оренду строком на  49 (сорок дев’ять) років    земельну ділянку, 
загальною площею 0,0774 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2066, для 
будівництва, обслуговування та ремонту об’єктів інженерної, транспортної, 
енергетичної інфраструктури, об’єктів  зв’язку та дорожнього господарства, за 
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська 
рада, село Крижанівка, вулиця Сахарова академіка 1 Б/1. 

5. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНИЙ 
КОМБІНАТ ТРАНСБУТ» укласти з Крижанівською сільською радою договір 
оренди земельної ділянки за адресою: Одеська область, Комінтернівський 
район, Крижанівська  сільська  рада, село Крижанівка, вулиця Сахарова  
академіка 1 В/1. 

6. Фізичній особі-підприємцю Юзбашяну Артаку Грачиковичу укласти з 
Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за 
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська  сільська  
рада, село Крижанівка, вулиця Сахарова  академіка 1 Б/1. 



7. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ ТРАНСБУТ» та фізичну особу-підприємця Юзбашяна 
Артака Грачиковича зареєструвати договори оренди земельних ділянок в 
органах державної реєстрації.   

8. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ ТРАНСБУТ» та фізичну особу-підприємця Юзбашяна 
Артака Грачиковича виконувати обов’язки землекористувача земельної 
ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 Земельного кодексу України та утримувати 
прилеглу територію до земельної ділянки в належному стані. 

9. Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Комінтернівському 
районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 

10. 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 

 

РІШЕННЯ  

 



Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с.Крижанівка  

 

        20 липня  2016 року                                                                 №290-УІІ    

 

Про відкладення питання  щодо надання дозволу  Обслуговуючому 
кооперативу «Житлово-Будівельний кооператив «Югспецстрой – 77» на 

розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

довгострокову оренду строком на 49 років для проведення протизсувних, 

берегоукріплювальних гідротехнічних споруд розташованої в селі 
Крижанівка, Крижанівської сільської ради, Комінтернівського району, 

Одеської області (в межах населеного пункту).   
 

Розглянувши заяву голови ОК «ЖБК «Югспецстрой-77» Вараниці В.В. (вх. № 
02-11/620 від 30.06.16) та подані матеріали, враховуючи щодо частини 
земельної ділянки вказаної у заяві рішенням Крижанівської сільської ради 
надано дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у довгострокову оренду для будівництва та обслуговування 
протизсувних споруд, керуючись ст.ст. 12, 134 Земельного кодексу України, ст. 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Крижанівська 
сільська рада Комінтернівського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Відкласти питання  щодо надання дозволу  Обслуговуючому 
кооперативу «Житлово-Будівельний кооператив «Югспецстрой – 77» у на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

орієнтовною площею 0,3481 га (прибрежно захисна смуга) у довгострокову 
оренду строком на 49 років, для проведення протизсувних, 
берегоукріплювальних гідротехнічних споруд, розташованої в селі  

 

 

 

 

Крижанівка, Крижанівської сільської ради, Комінтернівського району, 
Одеської області (в межах населеного пункту). 



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 

 

РІШЕННЯ  

 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с.Крижанівка  

 

        20 липня  2016 року                                                                 №291-УІІ    

 

Про надання дозволу громадянину України Дьякову Сергію 
Анатолійовичу на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення 
земельної ділянки у  довгострокову оренду строком на 20 (двадцять) років 

для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, 
транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього 



господарства за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, 
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.  

 

Розглянувши заяву громадянина України Дьякова С.А., керуючись              
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 123, 

124, 134, 186 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», 

та розглянувши подані матеріали Крижанівська сільська рада 
Комінтернівського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл громадянину України Дьякову Сергію Анатолійовичу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

довгострокову оренду строком на 20 (двадцять) років, орієнтовною площею 
0,05 га, для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, 
транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього 
господарства, із земель які не надані у власність або  

 

 

 

 

 

 

 

користування та перебувають у запасі Крижанівської сільської ради за 
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська 
рада, село Крижанівка.   

2. Проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та 
подати на розгляд та затвердження сільській раді 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 

 

ВИТЯГ З РІШЕННЯ  

 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с.Крижанівка  

 

        20 липня  2016 року                                                                 №292-УІІ    

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності громадянці 
України Пожидаєвій Ірині Вікторівні, цільове 

призначення якої змінюється з ведення особистого 
селянського господарства на будівництво, 

обслуговування та експлуатацію об’єктів житлової та 
громадської забудови, розташованої на  території 

Крижанівської сільської ради  Комінтернівського району 
Одеської області 

 

Розглянувши клопотання гр. Пожидаєвої І.В. відносно затвердження 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 
призначення якої змінюється з ведення особистого селянського господарства 
на будівництво, обслуговування та експлуатацію об’єктів житлової та 
громадської забудови, розташованої на території  Крижанівської сільської ради  



Комінтернівського району Одеської області,  розроблений ТОВ «Інагро 
Комінтернівське», керуючись ст.ст. 12, 20 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.11.1997 року № 1279 «Про розміри та Порядок 
визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які 
підлягають відшкодуванню»,  Крижанівська сільська рада Комінтернівського 
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 України Пожидаєвій Ірині Вікторівні, 
цільове призначення якої змінюється з ведення  особистого селянського 
господарства на будівництво, обслуговування та експлуатацію  

 

 

 

 

об’єктів житлової та громадської забудови, розташованої на  території 
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області.  

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 
2,1071 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2093, яка належить на праві 
власності громадянці України Пожидаєвій Ірині Вікторівні, цільове призначення 
якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на 
будівництво, обслуговування та експлуатацію об’єктів житлової та громадської 
забудови, розташованої на території Крижанівської сільської ради  
Комінтернівського району Одеської області. 

3. Громадянці України Пожидаєвій Ірині Вікторівні: 

3.1. Відшкодувати у двомісячний строк з дня винесення даного рішення 
втрати сільськогосподарського виробництва у розмірі 200 783 (двісті  тисяч 
сімсот вісімдесят три) гривні, 00 коп. із зарахуванням їх до відповідних 
бюджетів.  

3.2. Оформити право власності на земельну ділянку зазначену у п. 2 
рішення, в порядку передбаченому ст. 126 Земельного кодексу України. 



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

5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 
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 підпис Н.Г.Крупиця 

 

 

Витяг вірний.секретар ради Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

РІШЕННЯ  

 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с.Крижанівка  

 



        20 липня  2016 року                                                                 №293-УІІ    

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності громадянці 
України Пожидаєвій Ірині Вікторівні, цільове 
призначення якої змінюється з ведення  особистого 
селянського господарства  на будівництво і 
обслуговування багатоквартирного житлового будинку, 
розташованої на території Крижанівської сільської ради  
Комінтернівського району Одеської області 

 

Розглянувши клопотання громадянки України Пожидаєвої І.В. відносно 
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 
цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського 
господарства на будівництво і обслуговування багатоквартирного житлового 
будинку, розташованої на території  Крижанівської сільської ради  
Комінтернівського району Одеської області,  розроблений ТОВ «Інагро 
Комінтернівське», керуючись ст.ст. 12, 20 Земельного кодексу України, ст. 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 17.11.1997 року № 1279 «Про розміри та Порядок 
визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які 
підлягають відшкодуванню»,  Крижанівська сільська рада Комінтернівського 
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 України  Пожидаєвій Ірині Вікторівні, цільове 
призначення якої змінюється з ведення  особистого 
селянського господарства  на будівництво і 
обслуговування  

багатоквартирного житлового будинку, розташованої на 
території  Крижанівської сільської ради  Комінтернівського 
району Одеської області. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки 
загальною площею 2,1072 га, кадастровий номер 
громадянці України Пожидаєвій Ірині Вікторівні, цільове 
призначення якої змінюється з ведення особистого 
селянського господарства на будівництво і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку, розташованої на 
території Крижанівської сільської ради Комінтернівського 
району Одеської області. 

3. Громадянці України Пожидаєвій Ірині Вікторівні: 
3.1. Відшкодувати у двомісячний строк з дня винесення 

даного рішення втрати сільськогосподарського 
виробництва у розмірі 196 595 (сто дев’яносто шість тисяч 
п’ятсот дев’яносто п’ять) гривень, 00 коп. із зарахуванням 
їх до відповідних бюджетів. 

3.2. Оформити право власності на земельну ділянку 
зазначену у п. 2 рішення, в порядку передбаченому ст. 126 
Земельного кодексу України. 

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

5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському 
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 

 

РІШЕННЯ  

 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   

 

с.Крижанівка  

 

        20 липня  2016 року                                                                 №294-УІІ    

 

Про надання згоди на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою: 
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. 

Крижанівка, вулиця Сахарова академіка, 1. 
 

Заслухавши спеціаліста 1-ї категорії з земельних питань Беляка В.П., 
відповідно до ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве  самоврядування», ст.ст. 
12, 38, 39, 186  Земельного кодексу України, ст. 55 Закону України «Про 
землеустрій», розглянувши подані матеріали, Крижанівська сільська рада 
Комінтернівського району Одеської області 
 



В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати згоду на розроблення технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) загальною площею 1,00 га, яка перебуває комунальній власності 
Крижанівської сільської ради за адресою: Одеська область, Комінтернівський 
район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вулиця Сахарова академіка, 
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 

 

 

 

 
 

У К Р А Ї Н А  
 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

РІШЕННЯ  
 

Десятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання   
 

с.Крижанівка  
 

        20 липня  2016 року                                                                 №295-УІІ    
 

 

 

Про затвердження Програми соціального захисту працівників соціальної 
сфери та органів місцевого самоврядування  
 

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

  

                                           В И Р І Ш И Л А:  

  

1. Затвердити Програму соціального захисту працівників соціальної сфери 
та органів місцевого самоврядування  (додаток №1).  



2. Затвердити Кошторис витрат Програми  соціального захисту 
працівників соціальної сфери та органів місцевого самоврядування на 2016 рік 
(додаток №2).  

3. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                       Додаток № 1 

                                                                                                    до рішення Х сесії  
                                                                                                 Крижанівської сільської ради  

                                                                                                 VII скликання №295-УІІ від  20.07.2016 року 

 

Програма 

соціального захисту працівників  
соціальної сфери та органів місцевого самоврядування  

  

Мета Програми 

Реалізація заходів з соціального захисту  працівників соціальної сфери та 
органів місцевого самоврядування.  
  

Основним завданням Програми є:  
 

Надання допомоги в лікуванні та оздоровлені  працівникам соціальної сфери та 
органів місцевого самоврядування, а також пенсіонерів з їх числа.  

  

Виконавці Програми 

Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий 
комітет Крижанівської сільської ради.  
 

Фінансування Програми  

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а 
також інших джерел – коштів інвесторів. 
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису 
витрат, який є додатком до цієї Програми.  



 

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми  

 

Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:  
Фінансування заходів на лікування та оздоровлення працівників соціальної 
сфери та органів місцевого самоврядування  

  

                                    Очікувані результати Програми 

Виконання Програми допоможе в лікуванні та оздоровлені  працівникам 
соціальної сфери та органів місцевого самоврядування. 

 

 

 

     Секретар                                    Л.Л.Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                        

                                                                                               Додаток № 2 

                                                                                                    до рішення Х сесії  
                                                                                                 Крижанівської сільської ради  

                                                                                                 VII скликання №295-УІІ від  20.07.2016 року 

 

Програма 

соціального захисту працівників  
соціальної сфери та органів місцевого самоврядування 

 

 

Назва заходів виконання Програми 

Термін 
виконання 

Сума в 
грн.. для 
реалізації 
заходів 

Фінансування заходів на лікування та 
оздоровлення працівників соціальної сфери та 
органів місцевого самоврядування  

2016  0 грн. 

 

 

                 Секретар                                    Л.Л.Бондаренко 

 

 

     Звіт  



Про виконання бюджету  Крижанівської сільської ради Комінтернівського 
району за І півріччя 2016 року» 

До рішення Десятої сесії  Крижанівської сільської ради  
VIІ cкликання 

 «20 » липня 2016 року                                                                  №265- VI І    

Бюджет сільської ради на 2016 рік затверджено рішенням сільської ради 
від 23.12.2015року №116-VІІ «Про затвердження бюджету Крижанівської 
сільської ради на 2016 рік» по доходах  та видатках у сумі 15668,4 тис. грн..,  

Зі змінами, внесеними за 2016 рік, затверджено обсяг доходів у сумі  
16734,8 тис грн. і видатків в загальній сумі 39130,0 тис. грн. 

В доход  бюджету станом на 01.07.2016 року  надійшло 15710,4 тис. грн., 
що складає 93,9%, від річного плану надходжень, в тому числі до загального 
фонду бюджету надійшло 14986,1 тис. грн. при плані 15630,9 тис. грн., що 
складає 95,9%.  

  По спеціальному фонду при плані 1103,9 тис. грн. фактично надійшло 
724,3 тис. грн., що складає 65,6%.                                     

Домінуючими серед надходжень загального фонду залишались податкові 
надходження – 11901,3 тис. грн ( 80,1%  від загальних надходжень). 
              Структура податкових надходжень була наступною: 
- Найбільшими за обсягом за І півріччя І кварталі 2016 році були 

надходження по місцевим податкам і зборам – 6566,3 тис. грн . (55,2% 

від загальної суми податкових надходжень), збільшились в порівнянні з 
попереднім роком на 2536,3 тис. грн. 

              Структура надходжень по місцевим податкам і зборам за І 
півріччя  2016 року була наступною: (найбільш істотні надходження) 
 

- податок на  майно–5260,5 тис. грн. 
- земельний податок з юридичних осіб – 114,1 тис. грн.  
- орендна плата з юридичних осіб  - 3373,0 тис. грн. 
- земельний податок з фізичних осіб – 108,3 тис. грн. 
- орендна плата з фізичних осіб – 338,4 тис. грн. т. ін 

 

- Другим за обсягом надходжень був Акцизний податок – 5307,7 тис. 
грн., частка в структурі податкових надходжень склала в І півріччі 2016 
року  44,6 %  

                  Неподаткові надходження склали 2745,97 тис. грн. (18,32% від 
загальних надходжень).  
-  Доходи від реалізації безхазяйного майна склали 2,0 тис грн. 
- Офіційні трансферти(дотація на культуру) склали 336,8 тис. грн.  

                       Надходження спеціального фонду бюджету. 
В  І півріччі 2016 року становили  724,3 тис. грн. (Значну частку займають 
не податкові надходження – 710,7 тис грн. – 98,1% від загальної суми 
надходжень). 



               Основну суму  надходжень спеціального фонду в  І півріччі 2016 
року склали надходження коштів від пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту -  708,3 тис. грн.; 

В  І півріччі  2016 році  не перераховувалось  субвенції до районного 
бюджету ; 
         На фінансування видатків в процесі виконання бюджету направлено 

8333,6 тис. грн. при планових показниках на  І півріччя 2016 року 36374,4 тис. 
грн., що складає  22,91%, від планових призначень, в тому числі по загальному 
фонду бюджету направлено 4007,9 тис. грн. при плані за півріччя 6734,5 тис. 
грн., що складає  59,51% до планових призначень за перше півріччя 2016 року, 
по спеціальному фонду бюджету направлено 4325,7 тис. грн., при плані  на 
перший квартал  29639,9 тис. грн., що складає 14,6%. 
         Наведені вище показники свідчать про дуже низький рівень виконання 
видаткової частини бюджету за перше півріччя 2016 року, яке пояснюється 
відсутністю видатків по берегоукріпленню 

За період січень- червень поточного року використано бюджетні кошти 
по наступним напрямам: 

       У структурі видатків сільської ради за загальним фондом домінуючими 
є: 
- Поточні видатки 3991,29 тис. грн. – (100%) в т. ч.  
- видатки на соціальну сферу – 837,03  тис. грн : 

         600,7тис.грн.(матеріальна допомога, поштові послуги); 
           47,5тис.грн (стипендія голови -22,5тис. грн; екскурсії 25,0 тис грн.) 
           62,47 тис. грн ( утрим. ЦССДСМ.); 
         126,36 тис. грн(придбання путівок дітям з багатодітних та 
незабезпечених сімей) 

- видатки на органи місцевого самоврядування – 1216,2 тис. грн;  
- на благоустрій села -211,8 тис грн. (вуличне освітлення). 
- видатки на культуру – 258,6 тис. грн.; 
- дотація ЖКГ – 546,2 тис. грн.; 
- дотація Спортивному клубу СК «Крижанівський» - 120,0 тис. грн; 
- видатки на поточний ремонт доріг – 757,6 тис грн. 
- інші культурні заходи – 3,5 тис. грн. 
- інші видатки – 40,4 тис грн. 
       Зі спеціального фонду місцевого бюджету на фінансування в процесі 
виконання бюджету за ІІ півріччя 2016 року направлено 4325,7 тис. грн. в 
тому числі на : 
-  капітальні вкладення -4323,2 тис. грн. в т.ч. 
- Дотація КП «Надія» на капітальний ремонт дороги на кладовищі -1300,7 

грн.; 
- Будівництво вуличного освітлення по вул Атаманюка, та вул Придорожній 

с.Ліски – 121,3 тис  грн. 



- За виготовлення проектно-кошторисної документації по об»єкту 
«Будівництво мереж зовнішнього освітлення вздовж вул Заболотного від 
кладовища до буд №61» - 32,0 тис. грн. 

- За технічний висновок про стан будівельних конструкцій будівлі 
Крижанівської с/ради – 49,6 тис. грн.; 

- капітальне будівництво – 119,7 тис. грн.( оплата виготовлення п’ятої черги  
проектно-кошторисної документації по будівництву мереж побутової 
каналізації с. Крижанівка  (ТОВ «АСГАРД-ТЕХНО»)). 

- За експертну оцінку землі – 2,5 грн.; 
- З а капітальний ремонт доріг- вул. Марсельська від буд 66 до 

вул.Паустовського, вул. Марсельська від вул Українська до вул Бочарова 
с.Ліски, вул Атаманюка від а/д Одеса-Южний до буд №1а, вул Степова від 
буд 45 до вул Заболотного, вул.Морська від буд 76 до буд 78, вул. Южна 
від буд 66 по вул Паустовського, вул.Проектна від буд 16 до буд. 24а; - 

2658,6 грн. 

- розробка та дослідження програм – 2,5. 

- за експертну оцінку землі – 2,5 грн. 

         З метою розвитку території Крижанівської сільської ради у 2016 році 
було прийнято 19 програм та затверджено кошти для їх реалізації: 

 

 

        Перелік програм по Крижанівській 
сільській раді на 2016рік 

   

   станом на 01.07.16р. 
     

КТКВ Найменування програми Сума - 
всього  

у т.ч.:  

   по 
загальному 

фонду 

по 
спеціально
му фонду 

010116 Програма інформаційного та 
матеріально-технічного забезпечення 
виконавчих органів 

299500.00 199000.00 100500.00 

010116 Програма будівництва мереж 
водопроводу на території Крижанівської 
сільської ради 

50000.00 50000.00  

010116 Програма встановлення в будівлі 
Крижанівської сільської ради 
електронної системи голосування для 
автоматизації проведення сесій та 
оформлення їх підсумків 

460000.00  460000.00 

010116 Прогорама реконструкції будівлі 
Крижанівської сільської ради 

320000.00  320000.00 

090412 Програма "Милосердя в дії" 1184300.00 1184300.00  



090802 Програма підтримки дітей та молоді 50000.00 50000.00  

091108 Програма підтримки дітей та молоді 130000.00 130000.00  

100103 Програма підтримки комунального 
підприємства «Надія»  

2708604.30 1405217.30 1303387.00 

100203 Програма встановлення дорожніх знаків 
та інших засобів регулювання 
дорожнього руху на території 
Крижанівської сільської ради 
Комінтернівського району Одеської 
області на 2016-2017 роки 

20000.00 20000.00  

100207 Програма захисту узбережжя території 18687300.0

0 

 18687300.0

0 

110502 Програма підтримки дітей та молоді 30000.00 30000.00  

110502 Програма підтримки Крижанівського 
НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ" 

20000.00 20000.00  

110502 Програма матеріально-технічного 
забезпечення Крижанівського СБК 

60000.00  60000.00 

130112 Програма  підтримки комунального 
підприємства "Спортивний клуб 
«Крижанівський» 

286000.00 286000.00  

150101 Програма ремонту та будівництва 
вуличного освітлення  

440000.00  440000.00 

150101 Програма будівництва мереж 
водовідведення 

2199727.49  2199727.49 

160101 Програма фінансування заходів з 
відчуження (продажу) земельних 
ділянок, які перебувають в комунальній 
власності територіальної громади на 
території села Крижанівка та села Ліски 

10000.00  10000.00 

170703 Програма ремонту та будівництва 
дорожнього покриття (доріг) 

7160554.04 1305500.00 5855054.04 

250404 Програма встановлення вуличного 
відеоспостереження  

242500.00 42500.00 200000.00 

Разом  34358485.8

3 

4722517.30 29635968.5

3 

 

 

Основними напрямками розвитку території Крижанівської сільської ради  у 
першому півріччі 2016 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 році сільською владою було приділено 
соціальній і культурній сфері села.  
У  першому півріччі 2016 року заплановано видатків із загального фонду 
на утримання  будинку культури 541,1 тис грн., профінансовано 336,8 тис 



грн. у тому числі на оплату праці працівників будинку культури  305,6 
тис грн., оплату комунальних послуг 31,2 тис грн.. 

З початку 2016 року спільно з працівниками Крижанівського будинку 
культури, Крижанівської ЗОШ, бібліотеки були проведені заходи: 
Новорічні свята, Різдвяні свята, урочистий концерт до свята 8 Березня, 
концерт-звіт студії «Фристайл», участь в районному конкурсі 
танцювальних колективів( призове місце), участь в районному конкурсі 
«Мировой парень»(Пилипчук І. зайняв призове місце), проведено мітинг 
до дня визволення с.Крижанівки від фашистських загарбників, концерт 
до Дня захисту дітей, відкриття спуску до моря, День перемоги. 
 

-  посиленню соціального захисту і поліпшення життя незахищених верств 
населення,  сільською радою була прийнята та діє Соціальна Програма 
«Милосердя у дії на 2016-2017роки» .  

            Згідно з цією Програмою  за І півріччя 2016 року   630  мешканців  с. 
Крижанівка і с. Ліски отримали матеріальну допомогу на загальну суму 
589,0 тис. грн з них: 
     6 сім’ї переселенців з АТО; 
     7 учасників АТО 

 168 громадян,  на лікування; 
   80 громадян,  що попали в скрутні життєві умови; 
   11 сімей  з приводу народження дитини; 
 178 діти війни на оздоровлення; 
    81 – до Дня Перемоги; 
    21 до ювілею; 
      9 ліквідаторів ЧАЕС; 
    35 сімей до Дня захисту дітей; 
    20 до Дня медичного працівника; 
      4 придбання ліків учасниками війни; 
    10  до Дня виводу військ з Афганістану.  
     підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної 
сфери,поліпшення якості комунальних послуг, покращення благоустрою 
території населених пунктів  тощо (програма підтримки КП «Надія» на 2015 
-2016рік); 

В першому півріччі 2016 року комунальному підприємству «Надія» з 
загального фонду  була виділена дотація на суму 546,1 тис. грн., при 
планових призначеннях  935,9 тис. грн..( тобто заощаджена 389,8 тис. 
грн) в т. ч на оплату праці працівникам КП «Надія» 342,2 тис. грн, 
спецодяг – 17,5 тис грн., бензин – 16,0 тис грн., матеріали для 
обслуговування системи каналізування – 7,9 тис. грн., обслуговування та 
ремонт вуличного освітлення – 56,3 тис. грн., орендна плата – 43,5 

тис.грн, оплата електроенергії – 10,5 тис грн., прибирання снігу – 52,2 

тис. грн.  Виділена дотація   з Спеціального фонду  в сумі 388,0 тис грн 
на капітальний ремонт асфальто-бетонного покриття на кладовищі. 



  Протягом  І півріччя 2016 року, завдяки роботі комунального 
підприємства, були  вирішенні  питання сільської громади : роботи по 
прибиранню території сільської ради загального користування, пляжу, 
постійно здійснювався моніторинг роботи вуличного освітлення та  
заміна світильників , поточні ремонти водогонів, каналізації, ремонт 
дороги і та інші. 

 

         

              Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2016 року відсутня. 

     Заступник голови з економічних питань 

     -головний бухгалтер:                                                                        В.В.Галянт 

 


