
 

 

 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

П’ятдесят першої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

   

«11» грудня 2019 року                                                                                       № 1060-VIІ 
 

 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторису витрат 

Програми виконання робіт та надання послуг з благоустрою території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік 

 

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

Крижанівська сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми 

виконання робіт та надання послуг з благоустрою території Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік (Додаток 1); 

2. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію з 

питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, медицини, 

охорони дитинства, культури, молоді та спорту (голова комісії Клюкас О.П.) 

 

Сільський голова                                                                                    Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 1  

до рішення 51 сесії Крижанівської сільської ради  

№ 1060-VІІ від 11.12.2019 року 

 

Кошторис витрат Програми  виконання робіт та надання послуг з благоустрою 

території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області  

на 2019 рік 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Капітальний ремонт пішохідної доріжки  вздовж вул. 

Ветеранів с. Крижанівка. 

Благоустрій набережної вздовж узбережжя Чорного 

моря в районі вулиці Приморська в с. Крижанівка 

(будівництво). 

Розробка (виготовлення, оновлення) проектно-

кошторисної документації; 

Оплата експертизи проектно-кошторисної 

документації; 

Погодження проектно-кошторисної документації; 

Виконання робіт з будівництва; 

Оплата авторського нагляду за виконанням робіт; 

Оплата технічного нагляду за виконанням робіт; 

Придбання сміттєвоза (автомобіля). 

Придбання трактору з навісним обладнанням. 

Придбання машини для прибирання пляжу. 

Оплата послуг зі страхування, реєстрації 

транспортних засобів.  

Демонтаж рекламних конструкцій. 

Реконструкція літнього кінотеатру з зоною 

відпочинку за адресою вул.. Ветеранів, 18 а, с. 

Крижанівка, Лиманського району Одеської області 

Розробка (виготовлення, оновлення) проектно-

кошторисної документації з реконструкції літнього 

кінотеатру; 

Оплата експертизи проектно-кошторисної 

документації з реконструкції літнього кінотеатру; 

Погодження проектно-кошторисної документації з 

реконструкції літнього кінотеатру; 

Послуги з розробки передпроектної пропозиції з 

благоустрою узбережжя Чорного моря в межах 

території с. Крижанівка Лиманського району 

Одеської області. 

Придбання пластикових контейнерів для збору 

твердих побутових відходів. 

 

2019 

 

8000000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 



 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

П’ятдесят першої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

   

«11» грудня 2019 року                                                                                    № 1061-VIІ 

 

 «Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2019 рік» 

Відповідно до статті 26, статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, Крижанівська сільська 

рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до рішення тридцять восьмої сесії Крижанівської сільської 

ради  № 815-VІІ від 22.12.2018 року «Про бюджет Крижанівської сільської ради на 

2019 рік» за рахунок збільшення доходів, збільшення видатків бюджету у загальній 

сумі 150000,00 грн., в тому числі: 

- За рахунок доходів загального фонду (ККД 41040400 Інші дотації з місцевого 

бюджету) – 150000,00 грн.; 

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

загальній сумі на 150000,00 грн., у тому числі: доходи загального фонду на 150000,00 

грн. 

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

загальній сумі на 150000,00 грн., у тому числі: видатки загального фонду бюджету на 

150000,00 грн. 

4. Викласти в новій редакції додатки: 1,3,4,6 до рішення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію з 

питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку, медицини, 

охорони дитинства, культури, молоді та спорту (голова комісії Клюкас О.П.) 

 

Сільський голова                                                                                        Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснювальна записка до рішення  

П’ятдесят першої сесії Крижанівської сільської ради  

№ 1061-VІІ від 11.12.2019 року 

 

Видатки сільського бюджету зі змінами на 2019 рік за рахунок збільшення 

доходів  по загальному фонду бюджету становлять у загальній сумі 150000,00 грн. в 

тому числі: 

- За рахунок доходів загального фонду (ККД 41040400 Інші дотації з місцевого 

бюджету)  – 150000,00 грн.; 

1) На «Організацію благоустрою населених пунктів» передбачено на придбання 

предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 150000,00 грн., згідно кошторису 

програми виконання робіт та надання послуг з благоустрою території Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2019 рік. 

 

Заступник сільського голови з економічних питань                                    М.В. Дудник 

 

 

 


