
 

У К Р А Ї Н А  

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

РІШЕННЯ  

П’ятдесятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання  

с. Крижанівка 

«18» листопада  2019 року                                                                                 № 1058-VII   

Про розгляд питання щодо добровільного об’єднання територіальних громад 

Приймаючи до уваги ненадання в 2015 році Новодофінівською сільською радою 

згоди на добровільне об’єднання територіальних громад у складі Фонтанської, 

Крижанівської та Новодофінівської сільських рад та ініціюванням у зв’язку із цим нової 

процедури у складі Фонтанської, Крижанівської та Олександрівської сільських рад, яка 

перебуває на завершальному етапі та підтримана мешканцями територіальної громади 

Крижанівської сільської ради, з метою уникнення невизначеності для інших громад, що 

мають намір об’єднатись, а також задля уникнення можливих зволікань та інсинуацій на 

завершальному етапі об'єднання територіальних громад у складі  Фонтанської, 

Крижанівської та Олександрівської сільських рад, керуючись рішеннями сесії 

Крижанівської сільської ради VII скликання №1039 від 30.10.2019, №1044 від 07.11.2019 

та №1045 від 12.11.2019, приписами Європейської Хартії місцевого самоврядування, 

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

самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 

області -   

ВИРІШИЛА : 

1. Відмовити у наданні згоди на добровільне об’єднання територіальних громад у 

складі Фонтанської, Крижанівської та Новодофінівської сільських рад, пропозиція про яке 

отримана Крижанівською сільською радою 03.06.2015 від Фонтанської сільської ради.  

2. Припинити добровільне об’єднання Крижанівською територіальною громадою із 

Фонтанською та Новодофінівською територіальними громадами в об’єднану Фонтанську 

територіальну громаду у складі Фонтанської, Крижанівської та Новодофінівської 

сільських рад, пропозиція про яке отримана Крижанівською сільською радою 03.06.2015 

від Фонтанської сільської ради. 

3. Сільському голові Крижанівської сільської ради припинити вжиття заходів 

направлених на добровільне об’єднання територіальних громад у складі Фонтанської, 

Крижанівської та Новодофінівської сільських рад, пропозиція про яке отримана 

Крижанівською сільською радою 03.06.2015 від Фонтанської сільської ради.  

4. Довести до відома Фонтанської, Новодофінівської та Олександрівської сільських рад 

про вихід Крижанівської сільської ради з процедури добровільного об’єднання 

територіальних громад зазначеної в п. 1 цього рішення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову Крупицю Н.Г.  

 

Сільський голова                                                                                              Н.Г. Крупиця 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

18 листопада 2019 року                                                                  № 1059-VII 

 

Про внесення змін до рішення № 624-VII від 16 лютого 2018 року «Про надання 

дозволу КП «НАДІЯ» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у постійне користування для розміщення дитячого 

майданчика за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, сщ. Ліски, вул. Лісна, 2б.» 

 

Враховуючи проведені геодезичні вимірювання, з метою впорядкування 
відповідної території, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 83, 92, 123, 124, 134 Земельного кодексу 
України, Законом України «Про землеустрій», та розглянувши подані матеріали 
Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

                                       

                                           В И Р І Ш И Л А: 

         1. Внести зміни та викласти в такій редакції: 

«1. Надати дозвіл КП «НАДІЯ» на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в постійне користування, орієнтовною площею 0,10 

га, для розміщення дитячого майданчика із земель комунальної власності, які не 

надані у власність або користування та перебувають у запасі Крижанівської сільської 

ради за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, 

сщ. Ліски, вул. Лісна,2б . 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та подати 

на 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 

 


