
 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

П’ятдесят шостої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«18» березня 2020 року                                                                             № 1140-VIІ 

 

Про затвердження Програми надання фінансової допомоги Комунальній 

Установі «Лиманська Центральна Районна Лікарня» та КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Лиманської районної ради Одеської області на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) на 

2020 рік 

 

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" Крижанівська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму надання фінансової допомоги Комунальній 

Установі «Лиманська Центральна Районна Лікарня» та КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Лиманської районної ради Одеської області на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) на 

2020 рік (додаток №1). 

2. Затвердити Кошторис витрат Програми надання фінансової допомоги 

Комунальній Установі «Лиманська Центральна Районна Лікарня» та КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської районної ради 

Одеської області на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (Covid-19) на 2020 рік (додаток №2). 

3. 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.  

 

Сільський голова                                                                          Н.Г. Крупиця 

 

  



Додаток № 1 

до рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1140-VІІ від 18.03.2020 року 

 

 

Програма надання фінансової допомоги Комунальній Установі 

«Лиманська Центральна Районна Лікарня» та КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Лиманської районної ради Одеської області на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) на 

2020 рік 

 

Мета Програми 

Запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) 

на території Лиманського району Одеської області 

Основним завданням Програми є: 

Надання фінансової допомоги на боротьбу з коронавірусної хвороби 

(Covid-19) на території Лиманського району Одеської області 

Виконавці Програми 

Виконання цієї програми покладається на орган місцевого 

самоврядування – виконавчий комітет та виконавчі органи Крижанівської 

сільської ради. 

Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також інших джерел. 

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: надання субвенції з місцевого бюджету Комунальній Установі 

«Лиманська Центральна Районна Лікарня» та КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Лиманської районної ради Одеської області на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19) та 

інше. 

Очікувані результати Програми 

Виконання Програми допоможе запобігти виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (Covid-19) на території Лиманського району Одеської 

області. 

 

Секретар сільської ради                                                          Л.Л. Бондаренко 

 

  



Додаток № 2  

до рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1140-VІІ від 18.03.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми надання фінансової допомоги 

Комунальній Установі «Лиманська Центральна Районна Лікарня» 

та КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської 

районної ради Одеської області на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (Covid-19) на 2020 рік 

 

 

Назва заходів виконання Програми 

 

Термін 

виконання 

Сума в грн.. 

для 

реалізації 

заходів 

Надання субвенції з місцевого бюджету 

Комунальній Установі «Лиманська Центральна 

Районна Лікарня» на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19): 

закупівля медичного та профілактичного 

обладнання, засобів тощо (апаратів штучної 

вентиляції легенів, безконтактних інфрачервоних 

термометрів, бактерицидних випромінювачів, 

засобів захисту, ліків та інше за потреби)  

Закупівля тест-систем для виявлення антитіл до 

корона вірусу, дезинфікувальних засобів та 

індивідуальних засобів захисту (респіратори, захисні 

костюми, маски, медичні захисні окуляри, бахали 

одноразові, печатки, одноразові шпателі, одноразові 

марлеві маски та інше) 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

150 000,00 

 

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 шостої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«18» березня 2020 року                                                                                     № 

1141-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 загального та 

спеціального фонду бюджету (КДБ 33010100 Кошти від продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній 

або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим) у загальній сумі 200000,00 грн., в тому числі: 

- За рахунок доходів спеціального фонду (КДБ 33010100 Кошти від 

продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної Республіки Крим Інші субвенції з 

місцевого бюджету) – 200000,00 грн. 

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

200000,00 грн., у тому числі до обсягу видатків спеціального фонду бюджету 

(бюджет розвитку) - 200000,00 грн. 

3. Викласти в новій редакції додатки: 1,3,4,5,6 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

П’ятдесят шостої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«18» березня 2020 року                                                                             № 1142-VIІ 

 

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторисів витрат 

Програм 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 та затвердити в новій редакції Кошторис витрат 

Програми фінансування заходів з відчуження (продажу) земельних ділянок, які 

перебувають в комунальній власності територіальної громади на території села 

Крижанівка та селища Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2020 рік (Додаток 1); 

2. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат 

Програми будівництва дитячого садка Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2020 рік (Додаток 2); 

3. 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 2020 рік 

(Додаток 3); 

4. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис Програми 

ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг) Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області на 2020 рік (Додаток 4); 

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 

  



Додаток №1   

до рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1142-УІІ від 18.03.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми фінансування заходів з відчуження (продажу) 

земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності територіальної 

громади на території села Крижанівка та селища Ліски Крижанівської сільської 

ради Лиманського району  Одеської області на 2020 рік 

 

Назва заходу виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Виготовлення експертно-грошової оцінки 

земельних ділянок. 

Виготовлення іншої документації та 

виконання інших заходів, необхідних для 

реалізації цієї Програми. 

2020 200000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

  



Додаток № 2  

до рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1142-VІІ від 18.03.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми будівництва дитячого садка Крижанівської 

сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2020 рік 

 

Назва заходів виконання Програми 
Термін 
викона

ння 
Сума, в грн. 

Загальна сума 
витрат, в грн. 

Розробка (виготовлення, оновлення) 
проектно-кошторисної документації 
(окремо проектів: мереж 
водопостачання, мереж 
водовідведення, мереж 
газопостачання, мереж 
електропостачання); 
Оплата експертизи проектно-
кошторисної документації (окремо: 
мереж водопостачання, мереж 
водовідведення, мереж 
газопостачання, мереж 
електропостачання); 
Погодження проектно-кошторисної 
документації; 
Виконання робіт з будівництва; 
Оплата авторського нагляду за 
виконанням робіт з будівництва 
відповідних мереж; 
Оплата технічного нагляду за 
виконанням робіт з будівництва 
відповідних мереж; 
Будівництво зовнішніх мереж 
(окремо: мереж водопостачання, 
мереж водовідведення, мереж 
електропостачання, мереж 
газопостачання) до об’єкту дитячий 
садок на 120 місць з вбудованими 
громадськими приміщеннями 
фізкультурно-оздоровчого 
призначення  в рівні цокольного 
поверху на території с. Крижанівка, 
Лиманського району, Одеської 
області» (кадастровий номер 

2020 3200000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7200000,00 



земельної ділянки: 
5122783200:02:001:2807). 
Надання субвенції районному відділу 
освіти Лиманської РДА на 
«Будівництво дитячого садку на 120 
місць з вбудованими громадськими 
приміщеннями фізкультурно-
оздоровчого призначення  в рівні 
цокольного поверху на території с. 
Крижанівка, Лиманського району, 
Одеської області» (кадастровий 
номер земельної ділянки: 
5122783200:02:001:2807)». 

4000000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

  



Додаток № 3  

до рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1142-VІІ від 18.03.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми  виконання робіт та надання послуг з благоустрою 

території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

на 2020 рік 

 

Назва заходів виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна 
сума витрат, 

в грн. 

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; 
Послуги з розробки комплексної схеми 
благоустрою території узбережжя Чорного моря в 
межах с. Крижанівка Лиманського району 
Одеської області 
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; 
Виконання робіт з будівництва; 
Оплата авторського нагляду за виконанням робіт; 
Оплата технічного нагляду за виконанням робіт; 
Придбання і монтаж обладнання для дитячого та 
спортивного майданчику 
Придбання контейнерів для збору твердих 
побутових відходів 

 
2020 

 
12635000,00 

 



Секретар сільської ради                                                                   Л.Л. Бондаренко 

Додаток № 4  

до рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1142-VІІ від 18.03.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва дорожнього покриття 

(доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 

2020 рік 

 

Назва заходів виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна 

сума витрат, 

в грн. 
Розробка (виготовлення, 

оновлення)  проектно-

кошторисної 

документації; 

Оплата експертизи 

проектно-кошторисної 

документації; 

Оплата авторського 

нагляду за виконанням 

робіт; 

Оплата технічного 

нагляду за виконанням 

робіт; 

Оплата служби 

замовника (дирекції 

будівництва) 

Будівництво дороги з 

асфальто-бетонним 

покриттям по вул. 

Проектна с. Крижанівка на 

земельних ділянках з 

кадастровими номерами 

5122783200:01:002:2145,  

5122783200:01:002:2191 

Капітальний ремонт 

асфальто-бетонного 

покриття по  

вул. Сонячна, с. 

Крижанівка,  

вул. Безкоровайнова, с. 

Крижанівка, 

вул. Ліненко від вул.. 

Марсельська до вул.. 

Южна в с. Ліски 

вул. Вишнева, с. Ліски, 

вул. Миру, с. Ліски, 

Капітальний ремонт 

дорожнього покриття вул. 

Касьяненко з влаштуванням 

світлофорного об’єкту на 

перетині з автомобільною 

дорогою загального 

користування державного 

значення М-28 Одеса-

Южний-/М/14/ в с. Ліски 

Лиманського району 

Одеської області  

 

 

2020 

 

 

11877675,00 

поточний ремонт асфальтно-бетонного покриття вулиць та 

пішохідних доріжок: * (назва та черговість вулиць 

визначається виконавчими органами ради)   

 

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 шостої  сесії Крижанівської сільської ради   

VI скликання   

 

с. Крижанівка 

 

№ 1143 - VI                                                                       18 березня 2020 року 

 

 

Про затвердження переліку  об’єктів та видів суспільно корисних робіт для 

порушників та засуджених, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення та кримінальне покарання у вигляді громадських робіт 

 
 

Розглянувши заяву Лиманського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Одеській області №103 від 28.02.2020 року, 

керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 311, 3211 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ч. 5 

статті 36 , ч. 1 статті 39  Кримінально – виконавчого кодексу України, з метою 

організації  безоплатних суспільно-корисних робіт, Крижанівська сільська рада, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити перелік об’єктів та видів (безоплатних) суспільно 

корисних робіт для порушників та засуджених, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення та кримінальне покарання у вигляді громадських 

робіт на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області (Додаток 1,2). 

2. Визнати рішення №1104 від 14.02.2020 року «Про затвердження 

переліку  об’єктів та видів суспільно корисних робіт для порушників та 



засуджених, на яких судом накладено адміністративне стягнення та 

кримінальне покарання у вигляді громадських робіт», таким що втратило 

чинність. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову 

постійної комісії з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, 

етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів – Спельника 

С.В. 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до проекту рішення LVI сесії                    

Крижанівської сільської ради 

                

 

 

Перелік 

підприємств і установ, у сфері відання яких перебувають об’єкти,  

на яких особи відпрацьовують адміністративні стягнення у вигляді 

(безоплатних) суспільно корисних робіт  

 

 

 

1. Комунальне підприємство «Надія» Крижанівської сільської ради Лиманського 
району Одеської області. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 до проекту рішення LVI сесії                    

Крижанівської сільської ради 

 

 

 

Види 

(безоплатних) суспільно корисних оплачуваних робіт 

 

1. Косіння трави, бур’янів на газонах, у скверах і парках. 
2. Прибирання побутового сміття в зонах відпочинку, на зупинках 

міського транспорту, тротуарах.  
3. Вирубка порослі і підрізання гілок дерев, зняття сухих дерев у скверах, 

парках, лісопарках. 
4. Ремонт і фарбування архітектурних форм, пам’ятників. 
5. Перекопування газонів, формування клумб, посадка квітів, дерев. 
6. Ліквідація несанкціонованих звалищ сміття і побутових відходів. 
7. Очищення пляжної території від побутових відходів. 
8. Зняття ґрунту на газонах до рівня бордюрного каменю.  
9. Очищення ливневих систем. 
10. Очищення від снігу, криги пішохідних доріжок, тротуарів, доріг, 

сходинок, скверів. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                          
У К Р А Ї Н А  

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

П’ятдесят шостої  сесії Крижанівської сільської ради   

VI скликання   

 

с. Крижанівка 

 

№ 1144 - VI                                                                                18 березня 2020 року 

 

Про організацію, фінансування та визначення видів оплачуваних 

суспільно корисних робіт на території Крижанівської сільської ради на 

2020 рік для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт  

 

 

Розглянувши заяву Лиманського міськрайонного відділу філії Державної 

установи «Центр пробації» в Одеській області №103 від 28.02.2020 року та з 

метою організації проведення оплачуваних громадських (суспільно корисних) 

робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді громадських робіт (суспільно корисних) робіт, які відповідають 

потребам громади та сприяють її соціальному розвитку, на виконання статті 31 

ЗУ «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших 

робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.03.2013 року №175, ст. ст. 311, 3251 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, керуючись ст. 34, 59 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада 

   



                                            ВИРІШИЛА : 

 

1. Визначити види оплачуваних громадських (суспільно корисних) 

робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді суспільно корисних робіт. (Додаток 1).  

2. Доручити КП «Надія» організацію виконання суспільно корисних 

робіт порушниками, на яких судом накладено адміністративне стягнення у 

вигляді громадських (суспільно корисних) робіт. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської 

діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів 

(Спельник С.В.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Додаток № 1 

До проекту рішення LIII сесії  

Крижанівської сільської ради VII скликання   

                                                                                                                              

 

 

 

 

Види оплачуваних суспільно корисних робіт на території Крижанівської 

сільської ради на 2020 рік для порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді громадських (суспільно корисних) робіт 

 

№ Назва об’єкту 

 

Види суспільно корисних робіт 

1. Територія Крижанівської 

сільської ради 

Прибирання території, благоустрій 

території  

 

 

 

 

 

                 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

18 березня 2020 року                                                                  № 1145 -VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянину України Пилипчук Івану Андрійовичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Ветеранів, 3. 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу 

України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 

розглянувши заяву громадянина України Пилипчука Івана Андрійовича та 

подані матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 

області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину 

України Пилипчук Івану Андрійовичу для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

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

Крижанівка, вул. Ветеранів, 3. 

2. Передати громадянину України Пилипчук Івану Андрійовичу 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0334 га за 

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

Крижанівка, вул. Ветеранів, 3, кадастровий номер: 5122783200:02:001:2965. 

3. Зобов’язати громадянина України Пилипчук Івана Андрійовича 

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

Земельного кодексу України. 

4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі 

внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

5. 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 

 

ВИТЯГ  З  Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

18 березня 2020 року                                                                  № 1145 -VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

громадянину України Пилипчук Івану Андрійовичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Ветеранів, 3. 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу 

України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 

розглянувши заяву громадянина України Пилипчука Івана Андрійовича та 

подані матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 

області 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину 

України Пилипчук Івану Андрійовичу для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

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

Крижанівка, вул. Ветеранів, 3. 

2. Передати громадянину України Пилипчук Івану Андрійовичу 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0334 га за 

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

Крижанівка, вул. Ветеранів, 3, кадастровий номер: 5122783200:02:001:2965. 

3. Зобов’язати громадянина України Пилипчук Івана Андрійовича 

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

Земельного кодексу України. 

4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі 

внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.  

 



 

 

 

5. Контроль за виконанням 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 сільської ради                                                       Л.Л. Бондаренко 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
П'ятдесят шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 
 

18 березня 2020 року                                                                  № 1146-VII 
 

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 Лиманського 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 п'ятдесят шостої 



сесії VII скликання 

                                                                                        № 1146-VII від 18 березня 2020 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. 

Крижанівськ

а сільська 

рада 

 

Чубчик О.Ю. 
0,098 

га 

Для будівництва та 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель та споруд 

Земельна ділянка, яка зазначена у 

графічних матеріалах перебуває у 

приватній власності (користуванні) за 

адресою:  

сщ. Ліски, вул. Степова, 1. 

2. 

Крижанівськ

а сільська 

рада 

 

Подолян О.Г. 0,11 га 

Для будівництва 

гаражу та ведення 

індивідуального 

дачного 

господарства 

Земельна ділянка, яка зазначена у 

графічних матеріалах перебуває у 

приватній власності (користуванні) за 

адресою:  

сщ. Ліски, вул. Паустовського, 23. 

3. 

Крижанівськ

а сільська 

рада 

 

Подолян В.М. 0,11 га 

Для будівництва 

гаражу та ведення 

індивідуального 

дачного 

господарства 

Земельна ділянка, яка зазначена у 

графічних матеріалах перебуває у 

приватній власності (користуванні) за 

адресою:  

сщ. Ліски, вул. Будівельна, 25. 

4. 

Крижанівськ

а сільська 

рада 

 

Орлов С.В. 0,15 га 

Для будівництва та 

обслуговування 

житлового будинку 

Земельна ділянка, яка зазначена у 

графічних матеріалах перебуває у 

приватній власності (користуванні) за 

адресою:  

сщ. Ліски, вул. Будівельна, 27. 



5. 

Крижанівськ

а сільська 

рада 

 

Новак-Кривчук 

Р.В. 
0,20 га 

Для будівництва та 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель та споруд 

Земельні ділянки, які зазначені у 

графічних матеріалах перебувають у 

приватній власності (користуванні) за 

адресою:  

сщ. Ліски, вул. Будівельна, 25, 

Будівельна, 27. 

6. 

Крижанівськ

а сільська 

рада 

 

Пушок О.Л. 0,20 га 

Для будівництва та 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель та споруд 

Земельні ділянки, які зазначені у 

графічних матеріалах перебувають у 

приватній власності (користуванні) за 

адресою:  

сщ. Ліски, вул. Паустовського, 25, 

Паустовського, 27. 

 

 

Секретар сільської ради                                                         Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 
ВИТЯГ  З  Р І Ш Е Н Н Я 

 
П'ятдесят шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 
 

18 березня 2020 року                                                                  № 1146-VII 
 



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 Лиманського 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                          (підпис)                             Н.Г. Крупиця 

Витяг вірний    

секретар сільської ради                                                       Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до рішення п'ятдесят шостої 

сесії VII скликання 

                                                                                        № 1146-VII від 18 березня 2020 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. 

Крижанівськ

а сільська 

рада 

 

Чубчик О.Ю. 
0,098 

га 

Для будівництва та 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель та споруд 

Земельна ділянка, яка зазначена у 

графічних матеріалах перебуває у 

приватній власності (користуванні) за 

адресою:  

сщ. Ліски, вул. Степова, 1. 

 

Секретар сільської ради                  (підпис)                    Л.Л. Бондаренко 

Витяг вірний 

секретар сільської ради                                                      Л.Л. Бондаренко 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток №1 до рішення п'ятдесят шостої 

сесії VII скликання 

                                                                                        № 1146-VII від 18 березня 2020 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 

2. 

Крижанівськ

а сільська 

рада 

 

Подолян О.Г. 0,11 га 

Для будівництва 

гаражу та ведення 

індивідуального 

дачного 

господарства 

Земельна ділянка, яка зазначена у 

графічних матеріалах перебуває у 

приватній власності (користуванні) за 

адресою:  

сщ. Ліски, вул. Паустовського, 23. 

 

Секретар сільської ради                  (підпис)                    Л.Л. Бондаренко 

Витяг вірний 

секретар сільської ради                                                      Л.Л. Бондаренко 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток №1 до рішення п'ятдесят шостої 

сесії VII скликання 

                                                                                        № 1146-VII від 18 березня 2020 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 

3. 

Крижанівськ

а сільська 

рада 

 

Подолян В.М. 0,11 га 

Для будівництва 

гаражу та ведення 

індивідуального 

дачного 

господарства 

Земельна ділянка, яка зазначена у 

графічних матеріалах перебуває у 

приватній власності (користуванні) за 

адресою:  

сщ. Ліски, вул. Будівельна, 25. 

 

 

Секретар сільської ради                  (підпис)                    Л.Л. Бондаренко 

Витяг вірний 

секретар сільської ради                                                      Л.Л. Бондаренко 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток №1 до рішення п'ятдесят шостої 

сесії VII скликання 

                                                                                        № 1146-VII від 18 березня 2020 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 

4. 

Крижанівськ

а сільська 

рада 

 

Орлов С.В. 0,15 га 

Для будівництва та 

обслуговування 

житлового будинку 

Земельна ділянка, яка зазначена у 

графічних матеріалах перебуває у 

приватній власності (користуванні) за 

адресою:  

сщ. Ліски, вул. Будівельна, 27. 

 

 

Секретар сільської ради                  (підпис)                    Л.Л. Бондаренко 

Витяг вірний 

секретар сільської ради                                                      Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №1 до рішення п'ятдесят шостої 

сесії VII скликання 

                                                                                        № 1146-VII від 18 березня 2020 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 

5. 

Крижанівськ

а сільська 

рада 

 

Новак-Кривчук 

Р.В. 
0,20 га 

Для будівництва та 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель та споруд 

Земельні ділянки, які зазначені у 

графічних матеріалах перебувають у 

приватній власності (користуванні) за 

адресою:  

сщ. Ліски, вул. Будівельна, 25, 

Будівельна, 27. 

 

 

Секретар сільської ради                  (підпис)                    Л.Л. Бондаренко 

Витяг вірний 

секретар сільської ради                                                      Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 до рішення п'ятдесят шостої 

сесії VII скликання 

                                                                                        № 1146-VII від 18 березня 2020 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 

6. 

Крижанівськ

а сільська 

рада 

 

Пушок О.Л. 0,20 га 

Для будівництва та 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель та споруд 

Земельні ділянки, які зазначені у 

графічних матеріалах перебувають у 

приватній власності (користуванні) за 

адресою:  

сщ. Ліски, вул. Паустовського, 25, 

Паустовського, 27. 

 

Секретар сільської ради                  (підпис)                    Л.Л. Бондаренко 

Витяг вірний 

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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 



 

18 березня 2020 року                                                                  № 1147 -VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель громадянину України Скобленко Валентину 

Анатолійовичу для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель 

та споруд, за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Приморська, 2а/34. 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу 

України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 

розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель гр. Скобленко Валентину анатолійовичу, Крижанівська сільська рада 

Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель громадянину України Скобленко Валентину Анатолійовичу, площею 

0,0009 га, для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель та 

споруд, за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, с. Крижанівка, вул. Приморська, 2а/34, кадастровий номер 

5122783200:02:001:2734. 

2. Внести відповідні зміни до даних Державного земельного кадастру. 

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 

 

ВИТЯГ  З  Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 



18 березня 2020 року                                                                  № 1147-VII 
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель громадянину України Скобленко Валентину 

Анатолійовичу для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель 

та споруд, за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Приморська, 2а/34. 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування                 

в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу 

України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр», 

розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель гр. Скобленко Валентину анатолійовичу, Крижанівська сільська рада 

Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель громадянину України Скобленко Валентину Анатолійовичу, площею 

0,0009 га, для реконструкції, експлуатації та обслуговування будівель та 

споруд, за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська 

сільська рада, с. Крижанівка, вул. Приморська, 2а/34, кадастровий номер 

5122783200:02:001:2734. 

4. Внести відповідні зміни до даних Державного земельного кадастру. 

3. Контроль за виконанням 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 сільської ради                                                       Л.Л. Бондаренко 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 
КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
П'ятдесят шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 
 

18 березня 2020 року                                                                  № 1148-VII 
 



Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-БІЛД», цільове призначення якої змінюється з 

«для будівництва та обслуговування інших  будівель громадської забудови» 

(вид використання: для будівництва житлових будинків і споруд для їх 

обслуговування) на  

«для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури» (вид 

використання: для будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів 

багатоквартирної житлової та громадської забудови), розташованої за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, масив 41 діл. 

603 (у.н.3) 

  

Розглянувши клопотання директора ТОВ «АСПІС-БІЛД» Міщенко Р.В. щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється, 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.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

яка належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-БІЛД», цільове призначення якої змінюється з «для 

будівництва та обслуговування інших  будівель громадської забудови» (вид 

використання: для будівництва житлових будинків і споруд для їх 

обслуговування) на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури» (вид використання: для будівництва, обслуговування та 

експлуатації об'єктів багатоквартирної житлової та громадської забудови), 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, 

масив 41 діл. 603 (у.н.1). 

 

 



 

2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,5173 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:0390, яка належить на  

праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-БІЛД 

цільове призначення якої змінюється з «для будівництва та обслуговування 

інших  будівель громадської забудови» (вид використання: для будівництва 

житлових будинків і споруд для їх обслуговування) на «для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури» (вид використання: для будівництва, 

обслуговування та експлуатації об'єктів багатоквартирної житлової та 

громадської забудови), розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, масив 41 діл. 601 (у.н.3). 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-БІЛД» 

оформити право власності на земельну ділянку в порядку передбаченому ст. 

126 Земельного кодексу України. 

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

5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському 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 

 
ВИТЯГ  З  Р І Ш Е Н Н Я 

 
П'ятдесят шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 
 

18 березня 2020 року                                                                  № 1148 -VII 
 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, яка належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-БІЛД», цільове призначення якої змінюється з 

«для будівництва та обслуговування інших  будівель громадської забудови» 

(вид використання: для будівництва житлових будинків і споруд для їх 

обслуговування) на  

«для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з 

об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури» (вид 

використання: для будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів 

багатоквартирної житлової та громадської забудови), розташованої за 



адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, масив 41 діл. 

603 (у.н.3) 

  

Розглянувши клопотання директора ТОВ «АСПІС-БІЛД» Міщенко Р.В. щодо 

затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

цільове призначення якої змінюється, 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.  Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

яка належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-БІЛД», цільове призначення якої змінюється з «для 

будівництва та обслуговування інших  будівель громадської забудови» (вид 

використання: для будівництва житлових будинків і споруд для їх 

обслуговування) на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного 

житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової 

інфраструктури» (вид використання: для будівництва, обслуговування та 

експлуатації об'єктів багатоквартирної житлової та громадської забудови), 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, 

масив 41 діл. 603 (у.н.1). 

 

 

 

2.  Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 

0,5173 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:0390, яка належить на  

праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-БІЛД 

цільове призначення якої змінюється з «для будівництва та обслуговування 

інших  будівель громадської забудови» (вид використання: для будівництва 

житлових будинків і споруд для їх обслуговування) на «для будівництва і 

обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-

розважальної та ринкової інфраструктури» (вид використання: для будівництва, 



обслуговування та експлуатації об'єктів багатоквартирної житлової та 

громадської забудови), розташованої за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, с. Крижанівка, масив 41 діл. 601 (у.н.3). 

3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АСПІС-БІЛД» 

оформити право власності на земельну ділянку в порядку передбаченому ст. 

126 Земельного кодексу України. 

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

5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському 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 сільської ради                                                       Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

18 березня 2020 року                                                                  № 1149 -VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 



ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ліски Житлобуд» в оренду орієнтовною площею 

0,20 га терміном на 15 ( п'ятнадцять)  років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Ліски Житлобуд» Гашкової 

Л.М. та подані матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 125, 126, 134 

Земельного кодексу України, п. 34 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. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«Ліски Житлобуд» в оренду орієнтовною площею 0,20 га терміном на 15 

(п'ятнадцять) років для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів 

інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та 

дорожнього господарства із земель комунальної власності, які перебувають в 

запасі, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

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 

 

ВИТЯГ  З  Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

18 березня 2020 року                                                                  № 1149 -VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ліски Житлобуд» в оренду орієнтовною площею 



0,20 га терміном на 15 ( п'ятнадцять)  років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Ліски Житлобуд» Гашкової 

Л.М. та подані матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 125, 126, 134 

Земельного кодексу України, п. 34 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. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«Ліски Житлобуд» в оренду орієнтовною площею 0,20 га терміном на 15 

(п'ятнадцять) років для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів 

інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та 

дорожнього господарства із земель комунальної власності, які перебувають в 

запасі, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

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                          (підпис)                             Н.Г. Крупиця 

Витяг вірний    

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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

18 березня 2020 року                                                                  № 1150 -VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ліски Житлобуд 2» в оренду орієнтовною площею 



0,50 га терміном на 15 ( п'ятнадцять)  років для будівництва, 

обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Ліски Житлобуд 2» Гашкової 

Л.М. та подані матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 125, 126, 134 

Земельного кодексу України, п. 34 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. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«Ліски Житлобуд 2» в оренду орієнтовною площею 0,50 га терміном на 15 

(п'ятнадцять) років для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів 

інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та 

дорожнього господарства із земель комунальної власності, які перебувають в 

запасі, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

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 

 

ВИТЯГ  З  Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

18 березня 2020 року                                                                  № 1150-VII 
 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ліски Житлобуд 2» в оренду орієнтовною площею 

0,50 га терміном на 15 ( п'ятнадцять)  років для будівництва, 



обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, 

енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, 

розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

 

Розглянувши клопотання директора ТОВ «Ліски Житлобуд 2» Гашкової 

Л.М. та подані матеріали,  керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 125, 126, 134 

Земельного кодексу України, п. 34 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. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«Ліски Житлобуд 2» в оренду орієнтовною площею 0,50 га терміном на 15 

(п'ятнадцять) років для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів 

інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та 

дорожнього господарства із земель комунальної власності, які перебувають в 

запасі, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

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                          (підпис)                             Н.Г. Крупиця 

Витяг вірний    

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 шостої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«18» березня 2020 року                                                                               № 1151-

VIІ 

 



Про передачу на баланс комунального підприємства «Надія»                              

пластикових контейнерів 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Крижанівська сільська рада, 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Передати на баланс комунального підприємства «Надія»                                                    

пластикові контейнери із пласкою кришкою для збору ТПВ на 240 л. сірого 

кольору - 122 шт. (інвентарний номер:11136054), пластикові контейнери із 

пласкою кришкою для збору ТПВ на 240 л. жовтого кольору - 36 шт. 

(інвентарний номер:11136055), пластикові контейнери  для збору ТПВ на 120 л. 

сірого кольору - 30 шт. (інвентарний номер:11136056). 

2. Головному бухгалтеру Крижанівської сільської ради внести відповідні 

зміни в бухгалтерські документи сільської ради. 

3. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  

комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

торгівлі, побутового обслуговування, зв’язку, транспорту комунального та 

дорожнього будівництва Крижанівської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                                                                        Н.Г. Крупиця 

 

 

У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я   

 

П’ятдесят шостої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«18» березня 2020 року                                                                             № 1152-VIІ 

 

Про затвердження Програми шефської допомоги військовим частинам 

Збройних Сил України, які розташовані на території Лиманського району 

Одеської області на 2020 рік 

 



Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" Крижанівська сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Програму Програми шефської допомоги військовим 

частинам Збройних Сил України, які розташовані на території Лиманського 

району Одеської області на 2020 рік (додаток №1). 

2. Затвердити Кошторис витрат Програми шефської допомоги військовим 

частинам Збройних Сил України, які розташовані на території Лиманського 

району Одеської області на 2020 рік (додаток №2). 

3. 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.  

 

Сільський голова                                                                          Н.Г. Крупиця 

  



 

Додаток № 1  

до рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1152-VІІ від 18.03.2020 року 

 

 

Програма Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних 

Сил України, які розташовані на території Лиманського району Одеської 

області на 2020 рік 

 

Мета Програми 

Поліпшення соціально-побутових умов та потреб військових частин та 

військових службовців. 

Основним завданням Програми є: 

Вирішення соціально-побутових умов та потреб військових частин та 

військових службовців.. 

Виконавці Програми 

Виконання цієї програми покладається на орган місцевого 

самоврядування – виконавчий комітет та виконавчі органи Крижанівської 

сільської ради. 

Фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також інших джерел. 

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: надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на 

забезпечення військових частин матеріально-технічними засобами та інше. 

Очікувані результати Програми 

Виконання Програми допоможе підвищити соціально-побутові умови 

військових частин та військових службовців. 

 

Секретар сільської ради                                                          Л.Л. Бондаренко 

 

  



Додаток № 2  

до рішення 56 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1152-VІІ від 18.03.2020 року 

 

 

Кошторис витрат Програми шефської допомоги військовим частинам 

Збройних Сил України, які розташовані на території Лиманського району 

Одеської області на 2020 рік 

 

 

Назва заходів виконання Програми 

Термін 

виконання 

Сума в грн.. для 

реалізації заходів 

Надання субвенції з місцевого бюджету 

державному бюджету на забезпечення 

військових частин матеріально-технічними 

засобами та інше. 

Надання субвенції з місцевого бюджету 

державному бюджету для закупівлі 

будівельних матеріалів для ремонту даху 

будівлі 7/1 (казарма) військової частини 

А2800 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

100 000,00 

 

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 шостої  сесії Крижанівської сільської ради   

VI скликання   

 

с. Крижанівка 

 

№ 1153 - VI                                                                       18 березня 2020 року 

 



Про вжиття заходів спрямованих на запобігання виникнення і поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19) 

 

 Розглянувши пропозицію сільського голови Крижанівської сільської ради 

Крупиці Н.Г., з метою запобігання виникненню та поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19) на території Крижанівської територіальної громади, за для 

забезпечення безперервної роботи Крижанівської сільської ради спрямованої 

на виконання покладених законодавством повноважень та своєчасне 

реагування на ситуацію в умовах карантину, враховуючи рекомендації комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Крижанівської 

сільської ради викладені в протоколі №4 від 16.03.2020, приймаючи до уваги 

рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій від 10.03.2020, керуючись Постановою Кабінету 

Міністрів України №211 від 11.03.2020 (зі змінами), частиною 2 статті 4 

Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України 

«Про ратифікацію європейської хартії місцевого самоврядування», Законами 

України «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і 

поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», статтею 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада 

Лиманського району Одеської області, -  

 

ВИРІШИЛА : 

   

1. Суб’єктам господарювання, підприємствам, установам та організаціям 

незалежно від форм власності, створення та підпорядкування, які 

розташовуються на території с. Крижанівка та с. Ліски Лиманського району 

Одеської області, неухильно дотримуватись постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 №211 (зі змінами). 

2. На території с. Крижанівка та с. Ліски Лиманського району Одеської 

області обмежити: 

2.1. Роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання 

відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе 

тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної 

діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового 



обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, 

пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного 

призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової 

діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з 

громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за 

умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, 

у тому числі: 

- дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі 

спортивних; 

- фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та 

стадіонів; 

- всіх магазинів, крім продуктових та аптек; 

- торгівельно - розважальних центрів; 

- будівельних ринків та інших (крім продуктових); 

- ресторанів, закладів громадського харчування, серед іншого у готелях, 

барів, клубів, кафе, дискотек, пабів; 

- інших закладів та установ (на розсуд та під особисту відповідальність 

керівника). 

2.2. Пересування населення між с. Крижанівка і с. Ліски та іншими 

населеними пунктами України, а також пересування в громадських місцях без 

крайньої потреби. 

3. Керівникам підприємств, установ та організацій району незалежно від 

форм власності, які розташовуються на території с. Крижанівка та с. Ліски 

Лиманського району Одеської області: 

3.1. Забезпечити неухильне виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 №211 (зі змінами) та протоколу № 2 від 10.03.2020 

позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій. 

3.2. Забезпечити неухильне виконання доручень регіональної комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо 

ефективної протидії поширенню коронавірусної інфекції серед населення. 

3.3. Розмістити об’яви щодо максимального обмеження пересування 

населення між населеними пунктами району, а також пересування в 

громадських місцях та приміщеннях без крайньої потреби. 

3.4. Забезпечити проведення інструктажу працівників щодо основних 

симптомів коронавірусної інфекції і порядку здійснення профілактичних заходів 

у випадку виявлення хворих із підозрою на інфекцію (розмістити пам’ятки). 

3.5. Запровадити щоденний температурний скринінг персоналу, негайно 

відправляти додому на самоізоляцію усіх працівників, які мають ознаки гострих 



респіраторних захворювань та інформувати територіальні органи охорони 

здоров’я. 

3.6. Прийняти рішення щодо можливого віддаленого доступу до 

робочих місць працівників із застосуванням електронних комунікацій і 

технологій, у разі необхідності організувати роботу в черговому режимі у дві 

зміни (з 8:00 год. до 13:00 год., з 14:00 год. до 17:00 год.). 

3.7. Забезпечити масками та гумовими рукавичками для 

індивідуального захисту працівників закладів та установ, зокрема тих 

працівників, які безпосередньо контактують із відвідувачами. 

3.8. Відмовитись від проведення та участі у культурних, спортивних, 

соціальних та релігійних та інших заходах за масовою участю громадян. 

3.9. Посилити проведення прибирань приміщень з використанням 

миючих та дезінфікуючих засобів, передбачити режим регулярного 

провітрювання службових приміщень та по можливості установки 

бактерицидних ламп. 

4. Рекомендувати населенню максимально обмежити фізичні контакти. 

5. Довести до відома мешканців с. Крижанівка та с. Ліски зміст 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (зі змінами) 

шляхом опублікування на офіційному сайті Крижанівської сільської ради. 

6. Припинити особистий прийом громадян посадовими особами 

Крижанівської сільської ради на період дії карантину. 

7.  Змінити графік прийому суб’єктів звернень Центром надання 

адміністративних послуг Крижанівської сільської ради на наступний: 

«Прийом громадян: 

Пн. - Пт.: з 09:00 до 15:00 год. 

Технічні перерви: 

1. 10:00 – 11:00; 

2. 13:00 – 14:00» 

7.1. Під час технічних перерв проводити провітрювання, прибирання та 

дезінфекцію приміщень. 

7.2. Обмежити одночасну присутність громадян в Центрі надання 

адміністративних послуг Крижанівської сільської ради до 10 осіб. 

7.3. Посадовим особам Крижанівської сільської ради та відвідувачам 

органу місцевого самоврядування обов’язково використовувати під час 

прийому захисні медичні маски. Прийом суб’єктів звернень без застосування 

захисних медичних масок не допускається. 

7.4. На період дії цього рішення графік роботи та прийому суб’єктів 

звернень Центру надання адміністративних послуг Крижанівської сільської 

ради, може бути обмежено додатково за рішення виконавчого комітету 

Крижанівської сільської ради. 



8. Через депутатів вулиць запровадити облік осіб, які в’їжджають з 

епідемічно небезпечних територій, у разі ускладнення епідемічної ситуації 

встановити за ними медичний огляд 

9. Розглянути питання щодо забезпечення продовольством та 

предметами першої необхідності осіб похилого віку, організувати систематичне 

відвідування одиноких, одиноко проживаючих громадян похилого віку, осіб з 

інвалідністю з метою мінімізації переміщення таких осіб в публічних місцях, 

організувати за потреби надання медичної допомоги. 

10. Підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форми 

власності та створення, суб’єктам підприємницької діяльності, які 

розташовуються на території с. Крижанівка та с. Ліски Лиманського району 

Одеської області та робота яких не заборонена постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2020 №211 (зі змінами): 

- придбати необхідні засоби індивідуального захисту, антисептики, 

деззасоби та використовувати їх при проведенні первинних протиепідемічних 

заходів; 

- забезпечити працівників засобами індивідуального захисту; 

- організувати навчання та інструктаж персоналу щодо особливостей 

використання засобами індивідуального захисту та алгоритму дій при 

виявленні захворювань, спричинених коронавірусом; 

11. Попередити громадян, керівників підприємств, закладів, установ, 

організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, суб’єктів 

підприємницької діяльності про відповідальність встановлену законом за 

порушення правил захисту населення від інфекційних хвороб передбачених 

законодавством. 

12. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання 

санітарно-гігієнічних норм і правил запобігання зараженню інфекцією та при 

виявленні перших ознак гострих респіраторних захворювань звертатись до 

територіальних органів охорони здоров’я. 

13. Секретарю Крижанівської сільської ради забезпечити опублікування 

цього рішення та інформування роз’яснювальної інформації на офіційному сайті 

Крижанівської сільської ради. 

14. Це рішення діє з моменту його опублікування на час введення 

карантину та втрачає чинність на підставі відповідного рішення сесії 

Крижанівської сільської ради. 

15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову Крупицю Н.Г.  

 



 

Сільський голова                                                                            Н.Г. Крупиця  

 

 

 

 


