
 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

25 лютого 2020 року                                                                  № 1126-VII 
 

Про внесення змін в рішення тридцять другої сесії від 08 серпня 

2018 року за № 741-VII. 

 

 Розглянувши заяву громадянина України Розенгольц В.І., керуючись 

ст.ст. 12, 20, Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про 

землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

В И Р І Ш И Л А: 

          1. Внести зміни та викласти в такій редакції: 

«1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки з «ведення особистого селянського господарства» на 

«будівництво та обслуговування будівель закладів освіти» громадянину 

України Розенгольц Володимиру Ігоровичу, розташованої за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. 

Крижанівка. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки площею 0,4288 га, 

кадастровий номер: 5122783200:01:002:2190, яка належить на праві власності 

громадянину України Розенгольц Володимиру Ігоровичу з «ведення 

особистого селянського господарства» на «будівництво та обслуговування 

будівель закладів освіти» за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

. Громадянину України Розенгольц Володимиру Ігоровичу зареєструвати у 

встановленому чинним законодавством порядку право власності на земельну 

ділянку зі зміненим цільовим призначенням. 

. Зобов’язати громадянина України Розенгольц Володимира Ігоровича 

виконувати обов’язки власника земельних ділянок, згідно ст. ст. 91, 103 

Земельного кодексу України.  

. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському 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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

25 лютого 2020 року                                                                  № 1127-VII 
 

Про визнання рішення Крижанівської сільської ради таким, що 

втратило чинність. 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Рішення двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради від 

14.02.2020 року за №1119- VII «Про затвердження переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2020 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.», визнати таким, що втратило чинність в частині, а 

саме в пунктах 2,5 та 7. 

 2. 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 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
П'ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 
 

25 лютого 2020 року                                                                  № 1128-VII 
 

Про затвердження переліку земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2020 

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 директора Товариства з обмеженою відповідальністю 
«УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД Ярового Ю.М. щодо проведення експертної 
грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 2,3577 га під об’єктами 
нерухомого майна, які є власністю ТОВ «УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД, за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, кадастровий 
номер 5122783200:02:002:0050, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні”, ст. ст. 127, 128, 134 Земельного Кодексу України, 
Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити перелік земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, які підлягають продажу у 2020 році, під об'єктами нерухомого 
майна на території Крижанівської сільської ради (в межах с. Крижанівка) 
(перелік додається).   

2. Замовити проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 
загальною площею 2,3577 га, під об’єктом нерухомого майна, яке є власністю 
Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД, за 
адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, кадастровий 
номер 5122783200:02:002:0050. 

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 ТОВ «УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД договір про оплату авансового внеску у 
рахунок оплати ціни земельної ділянки. 

5. Попередити ТОВ «УКРІНТЕРМАРКЕТИНГ» ЛТД, 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 п'ятдесят четвертої 
сесії VII скликання 

                                                                                        № 1128-VII від 25 лютого 2020 року  
 

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

які підлягають продажу у 2020році  під  об'єктами нерухомого майна.  

№ Покупець 
Місцезнаходження 

земельної ділянки 

Площа 

земельної 

ділянки 

Основне цільове 

використання земельної 

ділянки 



 

Секретар сільської ради                                                 Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

ТОВ 

«УКРІНТЕРМАРКЕ

ТИНГ» ЛТД 

с. Крижанівка  

 кадастровий номер 

5122783200:02:002:0050 

2,3577 га 
Для експлуатації та 

обслуговування ринку 



 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
П'ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 
 

25 лютого 2020 року                                                                  № 1129-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ОК «ЖБК «ЮГСПЕЦСТРОЙ-77» 

в оренду орієнтовною площею 0,3327 га терміном на 15 

(п'ятнадцять) років для будівництва та експлуатації протизсувних 

споруд, за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. 

Крижанівка, узбережжя Чорного моря. 

 

Розглянувши клопотання голови ОК «ЖБК «ЮГСПЕЦСТРОЙ-77» Капуш 

А.Д. та подані матеріали, керуючись ст. ст. 3, 12, 122 Земельного кодексу 

України, Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 26, 33 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні, Крижанівська сільська рада Лиманського 

району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки ОК «ЖБК «ЮГСПЕЦСТРОЙ-77» в оренду орієнтовною 

площею 0,3327 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для будівництва та 

експлуатації протизсувних споруд, розташованої за адресою: Одеська область, 



Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, узбережжя 

Чорного моря. 

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та 

подати на затвердження сільській раді у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

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 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«25» лютого 2020 року                                                                                     № 

1130-VIІ 

 

 «Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2020 

рік» 

 

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

самоврядування в Україні», статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, 

Крижанівська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення п’ятдесят другої сесії Крижанівської сільської 

ради  № 1063-VІІ від 24.12.2019 року «Про бюджет Крижанівської сільської 

ради на 2020 рік», за рахунок вільного залишку коштів на початок бюджетного 

року по спеціальному фонду бюджету та за рахунок доходів спеціального 

фонду бюджету (КДБ 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету) у 

загальній сумі -2000,00 грн. в тому числі: 

- За рахунок залишку коштів спеціального фонду – -200000,00 грн.; 



- За рахунок доходів спеціального фонду (КДБ 41053900 Інші субвенції з 

місцевого бюджету) – 198000,00 грн. 

2. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2020 рік у загальній сумі 

-2000,00 грн., у тому числі до обсягу видатків спеціального фонду бюджету -

2000,00 грн.  

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

4. 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 четвертої сесії Крижанівської сільської ради  

№ 1130-VІІ від 25.02.2020 року 

 

Видатки сільського бюджету зі змінами на 2020 рік за рахунок вільного 

залишку коштів на початок бюджетного року по спеціальному фонду бюджету 

та доходів спеціального фонду бюджету (КДБ 41053900 Інші субвенції з 

місцевого бюджету) збільшуються у загальній сумі на -2000,00 грн. в тому 

числі: 

За рахунок залишку коштів спеціального фонду – -200000,00 грн.; 

За рахунок доходів спеціального фонду – 198000,00 грн. 

1) На «Здійснення  заходів із землеустрою» передбачено оплату послуг 

(крім комунальних) – -2000,00 грн., згідно кошторису витрат програми 

використання земель на території Крижанівської сільської ради на 2020 рік; 

2) На «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 

разі її створення), міської, селищної, сільської рад» передбачено придбання 

предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю - 160000,00 грн.,  на оплату 

послуг (крім комунальних) - 400000,00 грн., придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю – 200000,00 грн., згідно кошторису витрат Програми 



інформатизації Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області та її виконавчих органів на 2020 рік; 

3) На «Організацію благоустрою населених пунктів» передбачено 

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 200000,00 грн., 

згідно кошторису витрат Програми інформатизації Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області та її виконавчих органів на 2020 

рік;  

4) На «Реалізація Національної програми інформатизації» передбачено 

на предмети, матеріали, обладнання та інвентар – -160000,00 грн., оплату 

послуг (крім комунальних) – -400000,00 грн., придбання обладнання і 

предметів довгострокового користування – -400000,00 грн., згідно кошторису 

витрат Програми інформатизації Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області та її виконавчих органів на 2020 рік. 

 

Головний бухгалтер                                                                             Т.В. 

Михайлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Показник Зміни За рахунко чого 

0110150 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, сільської рад 

760000,00 За рахунок доходів ЗФ 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 160000,00   



2240 Оплата послуг (крім комунальних) 400000,00   

3110 
Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 
200000,00   

0116030 Організація благоустрою населених пунктів 200000,00 

За рахунок залишку коштів 

спеціального фонду 

(бюджет розвитку) 

3110 
Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 
200000,00   

0117130 Здійснення заходів із землеустрою -2000,00  

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 
-

200000,00 

За рахунок залишку коштів 

спеціального фонду (НЕ БР, 

с/г втрати)  

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 198000,00 

За рахунок доходів 

спеціального фонду  (КДБ 

41053900 Інші субвенції з 

місцевого бюджету) 

0117520 Реалізація Національної програми інформатизації 
-

960000,00 
За рахунок доходів ЗФ 

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 
-

160000,00 
  

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 
-

400000,00 
  

3110 
Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 

-

400000,00 
  

 ВСЬОГО -2000,00  

 

 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«25» лютого 2020 року                                                                          № 1131-VIІ 
 

 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції  

Кошторис витрат Програми використання земель на території  



Крижанівської сільської ради на 2020 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 і затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми 

використання земель на території Крижанівської сільської ради на 2020 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 54 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1131-VІІ від 25.02.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми використання земель на території 

Крижанівської сільської ради на 2020 рік 

 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 
Сума в гривнях 

Розроблення технічної документації з 

нормативно-грошової оцінки земель с. 

Крижанівка та с. Ліски Лиманського 

району Одеської області; 

Виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в с. 

Крижанівка та с. Ліски; 

Інвентаризація земельних ділянок 

комунальної власності, на яких розміщені 

об’єкти енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій на території 

Крижанівської сільської ради. 

2020 548000,00 

 

 

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 четвертої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«25» лютого 2020 року                                                                                    № 

1132-VIІ 

 

Про внесення змін до рішень сесії Крижанівської сільської ради № 1065-VIІ 

від 24.12.2019 року, № 1066-VIІ від 24.12.2019 року 

 

 Відповідно до ст. 21, 22 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 

березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 



інших органів», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 353 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 

2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України», Постанови Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 року № 363 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 березня 2006 року № 268», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.10.2018 № 791 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», Постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 

р. № 525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 березня 2006 р. № 268»,  наказу Міністерства праці та соціальної 

політики України від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, 

зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 

органів», Крижанівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатку № 1 «Штатний розпис посадових осіб, 

службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу  

на 2020 рік», додатку № 2 «Структура чисельності посадових осіб, службовців, 

працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2020 рік»  

рішення сесії № 1065-VIІ від 24.12.2019 року «Про затвердження штатного 

розпису та структури чисельності посадових осіб, службовців, працівників 

Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2020 рік», 

доповнивши посадами «головний спеціаліст відділу аналітики, інформаційної 

діяльності і комунікацій з громадськістю» 1 одиниця з окладом 3748,00 грн., 

вивести посаду «головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури» 1 

одиниця з окладом 3748,00 грн. 

2. Внести зміни до додатку № 1 «Розміри посадових окладів посадових 

осіб, службовців та працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого 

органу  на 2020 рік» рішення сесії № 1066-VIІ від 24.12.2019 року «Про 

упорядкування умов оплати праці та затвердження положення про 

преміювання посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської 

ради та її виконавчого органу на 2020 рік», доповнивши посадами «головний 

спеціаліст відділу аналітики, інформаційної діяльності і комунікацій з 

громадськістю» 1 одиниця з окладом 3748,00 грн., вивести посаду «головний 

спеціаліст відділу містобудування та архітектури» 1 одиниця з окладом 

3748,00 грн. 

3. Головному бухгалтеру Крижанівської сільської ради дотримуватись 

кошторису, забезпечити нарахування заробітної плати відповідно до штатного 

розпису, згідно з Положенням про преміювання та чинним законодавством. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/353-2017-%D0%BF/paran2#n2


медицини, соціального захисту і охорони дитинства, культури, молоді і спорту. 

(голова комісії Клюкас О.П.) 

 

 

Сільський голова                                                                                          Н.Г. 

Крупиця 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А                     

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«25» лютого 2020 року                                                                                    № 

1133-VIІ 

 

Про скорочення на 50% розміру премій керівному складу виконавчих органів 

Крижанівської сільської ради. 

 

 Заслухавши заяву сільського голови Крижанівської сільської ради щодо 

скорочення розміру премій керівному складу виконавчих органів 

Крижанівської сільської ради, а також, переслідуючи мету стимулювання 

нових методів та підходів у роботі, які приносять економічний та соціальний 

ефект, відповідно до ст. 21, 22 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 

березня 2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 353 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 

2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 

Кабінету Міністрів України», Постанови Кабінету Міністрів України від 

10.05.2018 року № 363 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 9 березня 2006 року № 268», Постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.10.2018 № 791 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України», Постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 

р. № 525 «Про внесення змін у додатки до постанови Кабінету Міністрів 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/353-2017-%D0%BF/paran2#n2


України від 9 березня 2006 р. № 268»,  наказу Міністерства праці та соціальної 

політики України від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, 

зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших 

органів», Крижанівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в абзац 5 п. 1. Рішення № 1064-VIІ від 24.12.2019 року 

«Про затвердження умов оплати праці сільського голови», щодо скорочення 

на 50% розміру премій та викласти його в наступній редакції: «щомісячну 

премію у розмірі - 150% від посадового окладу сільського голови, з 

урахуванням доплати за ранг, вислугу років, надбавки за високі досягнення у 

праці або за виконання особливо важливої роботи.» 

2.  Внести зміни до додатку № 4 «Положення про преміювання 

посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її 

виконавчого органу на 2020 рік» рішення сесії № 1066-VIІ від 24.12.2019 року 

«Про упорядкування умов оплати праці та затвердження положення про 

преміювання посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської 

ради та її виконавчого органу на 2020 рік», щодо скорочення на 50% розміру 

премій, доповнивши п.п. 2.2. розділу 2 «Порядок виплати премії» абзацом 

наступного змісту: «Преміювання секретаря сільської ради, заступника голови 

з питань діяльності виконавчих органів, заступника голови з правових питань, 

заступника голови з економічних питань Крижанівської сільської ради та її 

виконавчого органу  здійснюється у розмірі до 150 % від посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг, вислугу років та надбавки за високі досягнення 

у праці або за виконання особливо важливої роботи.» 

3. Головному бухгалтеру Крижанівської сільської ради дотримуватись 

кошторису, забезпечити нарахування заробітної плати відповідно до штатного 

розпису, згідно з Положенням про преміювання та чинним законодавством. 

4. 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 і спорту. 

(голова комісії Клюкас О.П.) 

 

 

Сільський голова                                                                                     Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А                     

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«25» лютого 2020 року                                                                               № 1134-

VIІ 
 

 

Про визначення КП «Надія» виконавцем послуг з централізованого 

водопостачання в межах частини території Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області 

 

З метою впорядкування правовідносин, що виникають між виконавцями 

та споживачами в процесі споживання комунальних послуг із 

централізованого водопостачання, у відповідності до «Порядку визначення 

виконавця 

житлово-комунальних послуг», затвердженого Наказом Державного комітету 

України з питань житлово-комунального господарства України, враховуючи 

Закон України «Про житлово- комунальні послуги», Закон України «Про 

питну воду та питне водопостачання», керуючись ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада: 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Визначити комунальне підприємство «Надія» Крижанівської сільської 

ради виконавцем послуг із централізованого водопостачання в межах 

території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області, 

а саме: 

- по вулиці Шкільній в с. Ліски; 

- по вулиці Южній в с. Ліски; 

- по вулиці Зеленій в с. Ліски. 

 

2. Оприлюднити дане рішення шляхом розміщення на офіційному веб-

сайті Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області. 

 

3. Контроль за рішенням покласти на постійну комісію з питань прав 

людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та 

регуляторної політики. 

Сільський голова                                                                        Н.Г. Крупиця 



 

 
У К Р А Ї Н А                     

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

П’ятдесят четвертої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«25» лютого 2020 року                                                                        № 1135-VIІ 
 

Про затвердження провідного спеціаліста – юриста, Нефідова Стефана 

Андрійовича на посаду заступника голови з правових питань Крижанівської 

сільської ради 

 

       Розглянувши пропозицію сільського голови про затвердження провідного 

спеціаліста – юриста, Нефідова Стефана Андрійовича на посаду заступника голови 

з правових питань Крижанівської сільської ради, відповідно до ст. 10 Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», ст.ст. 42, 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Нефідова Стефана Андрійовича на посаду заступника голови з 

правових питань Крижанівської сільської ради; 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою 

 

 

 

Сільський голова                                                                                      Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 


