
 
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ   

23 березня 2020 року                                                              № 34 

 

Про затвердження кошторисної документації 

«Реконструкція літнього кінотеатру з зоною відпочинку 

за адресою: вул. Ветеранів, 18А, с. Крижанівка, 

Лиманського району Одеської області» 

 

Відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» №560 від 11.05.2011 року, керуючись  

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Крижанівської сільської ради    

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити кошторисну документацію «Реконструкція літнього кінотеатру 

з зоною відпочинку за адресою: вул. Ветеранів, 18А, с. Крижанівка, 

Лиманського району Одеської області» загальною кошторисною вартістю 

6535,00 тис. грн.; 

2. Дозволити сільському голові Н.Г. Крупиці укласти договір з підрядною 

організацією на виконання будівельних робіт та здійснити передоплату у 

розмірі 30% від суми договору;  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Мельника О.М. 

 

Сільський голова                   /підпис/                                            Н.Г. Крупиця 

 

Секретар                                  /підпис/                                        Л.Л. Бондаренко 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №35 
від  23 березня 2020 року 

     

Про вжиття додаткових заходів  

в умовах карантину 
 

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, 

враховуючи рекомендації комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Крижанівської сільської ради, керуючись рішенням сесії 

Крижанівської сільської ради №1158 від 18.03.2020, 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,  виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
 

1. Припинити прийом всіх суб’єктів звернень Центром надання 

адміністративних послуг Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області, за виключенням невідкладних випадків. 

 

2. Це рішення діє з моменту його опублікування на час введення карантину 

та втрачає чинність на підставі відповідного рішення сесії Крижанівської сільської 

ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з 

питань діяльності виконавчих органів Мельника О.М. 
 

 

Сільський голова                   /підпис/                                            Н.Г. Крупиця 

 

Секретар                                  /підпис/                                        Л.Л. Бондаренко 



 
УКРАЇНА 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ №36 
від  23 березня 2020 року 

     

Про визначення посадової особи, 

уповноваженої складати протоколи про 

правопорушення за порушення правил щодо 

карантину людей 

 
З метою захисту здоров’я людей, недопущення занесення та поширення 

на території Крижанівської сільської ради випадків захворювання, 

спричинених коронавірусом, відповідно до вимог законів України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про 

захист населення від інфекційних хвороб», постанови КМУ від 11.03.2020 

№211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу 

COVID-19», п.2ч.1 ст. 255 КУпАП, керуючись пп.2 п. б ч.1 ст. 38, ч.1 ст.52, 

ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Крижанівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Визначити посадовою особою виконавчого комітету Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області, уповноваженою 

складати протоколи про правопорушення за порушення правил щодо 

карантину людей згідно ст. 44.3 КУпАП Спельника Сергія 

Валентиновича. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

з питань діяльності виконавчих органів Мельника О.М. 

 
 

Сільський голова                   /підпис/                                            Н.Г. Крупиця 

 

Секретар                                  /підпис/                                        Л.Л. Бондаренко 

 


