
 
У К Р А Ї Н А                     

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

П’ятдесят дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«22» червня 2020 року                                                                                         № 1177-VIІ 

 

«Про затвердження звіту про виконання бюджету  

Крижанівської сільської ради Лиманського району за І квартал 2020 року» 

 

         Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт за І квартал 2020 року, 

Крижанівська сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області за І квартал 2020 року. 

2. Звіт «Про виконання бюджету Крижанівської сільської ради Лиманського 

району за І квартал 2020 року» є невід’ємною частиною цього рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку сільської ради 

(Клюкас О.П.). 

 

  

Сільський голова                                                                                          Н.Г. Крупиця 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

До рішення п’ятдесят дев’ятої  Крижанівської сільської ради VIІ cкликання 

№1177-УІІ від 22.06.2020 року 

 

Звіт про виконання бюджету  Крижанівської сільської ради Лиманського району 

за І квартал 2020 року 

 

Бюджет сільської ради на 2020 рік затверджено рішенням сільської ради від 

24.12.2020 року № 1063-VІІ «Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2020 рік» по 

доходах  та видатках у сумі 41357,60 тис. грн. 

Зі змінами, внесеними за 2020 рік, затверджено обсяг доходів у сумі  41755,60 тис. 

грн. і видатків в загальній сумі 72704,935 тис. грн. 

В доход  бюджету за  І квартал 2020 рік надійшло 18492,30 тис.грн., що складає  

44,3 % від річного плану надходжень, в тому числі до загального фонду бюджету 

надійшло 10311,54 тис. грн. при річному плані 40357,60 тис. грн., що складає 25,6 %.  

По спеціальному фонду при плані 1398,00 тис. грн. фактично надійшло 8180,756 

тис. грн.  

Домінуючими серед надходжень загального фонду залишались податкові 

надходження – 9516,99 тис. грн (92,3 %  від надходжень по загальному фонду). 

Структура податкових надходжень була наступною: 

Найбільшими за обсягом в І кварталі 2020 року були надходження по місцевим 

податкам і зборам – 5925,78 тис. грн. (62,3 % від загальної суми податкових 

надходжень), збільшились в порівнянні з попереднім роком на 154,76 тис. грн. 

Структура надходжень по місцевим податкам і зборам в І кварталі  2020 року була 

наступною: (найбільш істотні надходження) 

- податок на нерухоме  майно – 610,62 тис. грн. 

- земельний податок з юридичних осіб – 587,10 тис. грн.  

- орендна плата з юридичних осіб  - 1830,82 тис. грн. 

- земельний податок з фізичних осіб – 73,4 тис. грн. 

- орендна плата з фізичних осіб – 870,96 тис. грн.  

Наступним за обсягом надходжень був Акцизний податок:  

- Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) – 1786,31 тис.грн., - частка в структурі податкових надходжень склала в І 

кварталі 2020 року 18,8 %  

- Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 

552,52 тис.грн. - частка в структурі податкових надходжень склала в І кварталі 2020 

року 5,8 %  

- Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – 1198,26 тис. грн., частка в структурі податкових надходжень 

склала в І кварталі 2020 року 12,6 %  

Неподаткові надходження склали 424,58 тис. грн. (4 % від загальних надходжень).  

Надходження спеціального фонду бюджету. 



В І кварталі 2020 року становили  8180,76 тис. грн. (Значну частку займають 

неподаткові надходження – 7681,9 тис грн. – 93,9 % від загальної суми надходжень). 

Основну суму  надходжень спеціального фонду в  І кварталі 2020 року склали 

надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - 

7664,2 тис. грн. та кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній чи комунальній власності – 496,42 тис.грн., 

надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва – 17,7 тис.грн. 

В  І кварталі  2020 року до районного бюджету направлена субвенція у розмірі 

4000,00 тис. грн. на фінансування будівництва дитячого садка на 120 місць, 100,00 

тис.грн. субвенція на підтримку Лиманського ВПГУНП у Лиманському районі. 

На фінансування видатків в процесі виконання бюджету направлено 20102,18 тис. 

грн. при планових показниках на  І квартал 2020 року 53125,3 тис. грн., що складає  37,8 

%, від планових призначень, в тому числі по загальному фонду бюджету направлено 

7145,26 тис. грн. при плані за квартал 10914,63 тис. грн., що складає  65,5 % до 

планових призначень за перший квартал 2020 року, по спеціальному фонду бюджету 

12956,92 тис. грн., при плані  на перший квартал 41462,68  тис. грн., що складає 31,2 %. 

Наведені вище показники свідчать про низький рівень виконання видаткової 

частини спеціального фонду бюджету за перший квартал 2020 року, що зумовлено 

невикористанням запланованих коштів на проведення робіт з благоустрою, ремонту 

доріг, водовідведення, водопостачання, освітлення та улаштування зовнішніх мереж до 

об’єкту будівництва дитячого садка через режим «надзвичайної ситуації» та карантину 

в Україні, запровадженого з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

За період січень-березень поточного року використано бюджетні кошти по 

наступним напрямам: 

У структурі видатків сільської ради за загальним фондом домінуючими є: 

Поточні видатки 7118,26 тис. грн. – (100%) в т. ч.  

- видатки на соціальну сферу – 182,45  тис. грн. (матеріальна допомога, поштові 

послуги); 

- видатки на органи місцевого самоврядування – 3960,39 тис. грн;  

- на благоустрій села - (вуличне освітлення) – 523,36 тис.грн. 

- видатки на культуру – 564,40 тис. грн.; 

- дотація ЖКГ «Надія» – 1603,76 тис. грн.; 

- дотація Спортивному клубу СК «Крижанівський» - 183,9 тис. грн; 

- субвенція на придбання паливно-мастильних матеріалів для ВПГУНП в 

Лиманському районі – 100,00 тис.грн. 

Зі спеціального фонду місцевого бюджету на фінансування в процесі виконання 

бюджету за І квартал 2020 року направлено  12956,92 тис. грн.,  в тому числі на: 

Будівництво дороги з асфальто-бетонним покриттям по вул. Проектна в с. 

Крижанівка на земельних ділянках з кадастровими номерами 5122783200:01:002:2145, 

5122783200:01:002:2191 - 5820,00 тис. грн. 



Технічний нагляд за будівництвом об'єкта: "Будівництво дороги з асфальто-

бетонним покриттям по вул. Проектна в с. Крижанівка на земельних ділянках з 

кадастровими номерами 5122783200:01:002:2145, 5122783200:01:002:2191" - 76,55 

тис.грн. 

Капітальний ремонт мережі водопроводу по вулиці Зелена в сщ.Ліски Лиманськго 

району Одеської області 150,99 тис.грн. 

Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул.Бескоровайного від 

пров.Шкільний до вул.Ветеранів в с.Крижанівка Лиманськго району Одеської області 

553,24 тис.грн. 

Технічний нагляд за об'єктом: "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 

вул.Бескоровайного від пров.Шкільний до вул.Ветеранів в с.Крижанівка Лиманськго 

району Одеської області" 6,42 тис.грн. 

Авторський нагляд по об'єкту: "Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття 

вул.Бескоровайного від пров.Шкільний до вул.Ветеранів в с.Крижанівка Лиманськго 

району Одеської області" 1,94 тис.грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного висновку 

по об'єкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. 

Заболотного, с. Ліски, Лиманський р-н, Одеська область" 30,00 тис.грн. 

Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного висновку 

по об'єкту "Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Проектна, 

с.Крижанівка, Лиманський р-н, Одеська область" 30,70 тис.грн. 

Придбання, монтаж, пусконалагодження камер відеоспостереження на місцях 

безпосередньої експлуатації 199,97 тис.грн. 

Дотація КП «Надія» - 365,21 тис.грн. 

Субвенцiя районному бюджету на будівництво дитячого садка на 120 місць в 

с.Крижанів.Лим.р-ну Одес.обл. 4000,00 тис.грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Заболотного, с. 

Ліски, Лиманський р-н, Одеська область 379,30 тис.грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення за адресою: вул. Заболотного, с. Ліски, Лиманський р-н, Одеська 

область" 4,65 тис.грн. 

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Проектна, с. 

Крижанівка, Лиманський р-н, Одеська область 703,78 тис.грн. 

Технічний нагляд за капітальним ремонтом об'єкта: "Капітальний ремонт мереж 

вуличного освітлення за адресою: вул. Проектна, с. Крижанівка, Лиманський р-н, 

Одеська область" 8,57 тис.грн. 

Комп'ютерне обладнання 162,63 тис.грн. 

Придбання та встановлення комплексу системи протипожежного захисту у 

приміщенні Крижанівського будинку культури, що розташований за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с.Крижанівка. Вул.Ветеранів, 24 – 182,00 тис.грн. 



Проектні роботи з розробки проектно-кошторисної документації: "Реконструкція 

літнього кінотеатру з зоною відпочинку за адресою: вул.Ветеранів, 18 а, с.Крижанівка, 

Лиманського району Одеської області" 280,17 тис.грн. 

 

З метою розвитку території Крижанівської сільської ради у 2020 році було 

прийнято 22 кошториси витрат програм та затверджено кошти для їх реалізації на 

загальну суму 55138,71 тис.грн:  

№ 

з/п 
Найменування місцевої програми Сума 

1 

Програма Інформаційного, матеріально-технічного та інженерного забезпечення 

виконавчих органів та будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2018-2020 рік 

673000,00 

2 
Програма «Милосердя в дії» Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2018-2020 рік 
1200000,00 

3 
Програма підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської ради Лиманського 

району  Одеської області на 2018-2020 рік 
370000,00 

4 
Програма підтримки сільського будинку культури Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки 
450000,00 

5 Програма організації та проведення культурних заходів на 2020 рік 200000,00 

6 

Програма підтримки комунального підприємства "Спортивний клуб 

«Крижанівський» території Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2018-2020 рік 

798216,00 

7 

 Програма будівництва та капітального ремонту мереж водопроводу на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018-

2020 рік 

1800000,00 

8 
 Програма будівництва мереж водовідведення на території Крижанівської 

сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 рік 
4350000,00 

9 
Програма підтримки комунального підприємства «Надія» Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 рік 
9426820,00 

10 

Програма виконання робіт та надання послуг з благоустрою території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-

2020 роки 

12635000,00 

11 

Програма ремонту та будівництва вуличного освітлення на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-

2020 роки 

1500000,00 

12 

Програма забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування житлом на території Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області на 2018-2020 роки 

100000,00 

13 
Програма використання земель на території Крижанівської сільської ради на 

2020 рік 
548000,00 

14 

Програма 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 

200000,00 

15 
Програма будівництва дитячого садка Крижанівської сільскої ради Лиманського 

району Одеської області на 2018-2020 роки 
7200000,00 

16 
Програма інформатизації Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області та її виконавчих органів на 2020 рік 
960000,00 

17 
Програма ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг) Крижанівської 

сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 рік 
11877675,00 

18 
Програма встановлення вуличного відеоспостереження Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області на на 2018-2020 роки 
300000,00 



19 
Програма захисту узбережжя території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 рік 
200000,00 

20 

Програма фінансової допомоги Комунальній Установі "Лиманська Центральна 

арйонна Лікарня" та КНП ЦПМСД Лиманського району Одеської області на 

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

2020 рік 

150000,00 

21 Програма підтримки Лиманського ВП ГУНП в Одеській області 100000,00 

22 
Програми шефської допомоги військовим частинам Збройних Сил України, які 

розташовані на території Лиманського району Одеської області на 2020 рік 
100000,00 

Основними напрямками розвитку території Крижанівської сільської ради  у 

першому кварталі 2020 року згідно з прийнятими програмами визначено: 

- раціональне використання земельних ресурсів та їх охорони, створення більш 

сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки.  

- особливу увагу в поточному кварталі сільською радою було приділено 

соціальній і культурній сфері села.  

У  першому кварталі 2020 року заплановано видатків із загального та 

спеціального фонду на утримання  будинку культури 874,56 тис грн., профінансовано 

729,40 тис грн. у тому числі на оплату праці працівників будинку культури  307,40 тис 

грн., оплату комунальних послуг 13,32 тис грн., придбання предметів, матеріалів, а саме 

придбання глядацьких крісел – 190,98 тис.грн., придбання та встановлення ситеми 

пожежної сигналізації – 182,00 тис.грн. 

 Згідно з Програмою  «Милосердя у дії на 2018-2020 роки», що сприяють 

посиленню  соціального захисту і поліпшення життя незахищених верств населення, у 

першому кварталі 2020 року 172 мешканців  с. Крижанівка і с. Ліски отримали 

матеріальну допомогу на загальну суму 177,20 тис. грн., з них: 

На оздоровлення (діти війни) – 62 громадяни; 

До ювілею – 11 громадян; 

Учасники бойових дій – 9 громадян; 

На лікування – 37 громадян; 

Тяжке матеріальне становище – 3 громадяни; 

Народження дитини – 13 громадян; 

На лікування психічнохворим – 10 громадян; 

Допомога сім'ям, які потребують уваги та мат.підтримки – 14 громадян; 

Учасники бойових дій в Афганістані – 6 громадян; 

На поховання – 5 громадян; 

Постражд.від пожежі будинку – 2 громадяни; 

Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної сфери, 

поліпшення якості комунальних послуг, покращення благоустрою території  населених 

пунктів,  тощо (програма підтримки КП «Надія» на 2018-2020 роки); 

В першому кварталі 2020 року комунальному підприємству «Надія» з загального 

та спеціального фонду  була виділена дотація на суму 1968,97 тис. грн., при планових 

призначеннях на вказаний період 3650,45 тис. грн., в т. ч Дотація КП «Надія» на 

заробітну плату та нарахування на заробітну плату. 1110,88 тис. грн,  Дотація КП 

«Надія» на придбання виробничого інвентарю та матеріалів 56,15 тис.грн., Дотація на 



придбання паливно-мастильних матеріалів 12,48 тис грн.,  Дотація на придбання 

матеріалів та виконання робіт (надання послуг) з обслуговування та ремонту мереж 

вуличного освітлення в с. Крижанівка та с. Ліски. 79,33 тис. грн., Поточний ремонт та 

обслуговування відеоспостереження 15,44 тис.грн., Дотація КП «Надія» на сплату 

орендної плати та земельного податку за земельні ділянки 39,82 тис.грн., Дотація КП 

«Надія» на транспортні послуги з вивезення негабаритного сміття - 59,70 тис.грн., 

Дотація на придбання та встановлення огорожі по вул. Приморська в с. Крижанівка 

(балясини, балюстради, перила, стовпи, тощо) 29,98 тис.грн., Дотація на реконструкцію 

сцени в парку «Чорноморець» за адресою Одеська область, Лиманський р-н, с. 

Крижанівка, вул. Ветеранів, 24 - 16,48 тис.грн.,  Дотація КП "Надія" на будівництво 

баскетбольного майданчику з роздягальнею за адресою Шкільний провулок, 1 с. 

Крижанівка, Лиманського району Одеської області 205,94 тис.грн., Дотація КП "Надія" 

на придбання сміттєвих контейнерів 199,98 тис.грн., Дотація на придбання зелених 

насаджень 142,79 тис.грн. 

Протягом І кварталу 2020 року, завдяки роботі комунального підприємства, були  

вирішені питання сільської громади: роботи по прибиранню території сільської ради 

загального користування, постійно здійснювався моніторинг роботи вуличного 

освітлення, водопостачання, обслуговування камер відеоспостереження. 

           Кредиторська заборгованість станом на 01.04.2020 року відсутня. 

 

Заступник голови з економічних питань                                                             М.В. Дудник 



 
У К Р А Ї Н А                     

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

П’ятдесят дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«22» червня 2020 року                                                                               № 1178-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 

виконання робіт та надання послуг з благоустрою території Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2020 рік (Додаток 1). 

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

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

житлом на території Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2020 рік (Додаток 2). 

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

підтримки комунального підприємства «Спортивний клуб «Крижанівський» 

території Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської області 

на 2020 рік (Додаток 3). 

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

будівництва та капітального ремонту мереж водопроводу на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2020 рік 

(Додаток 4.) 

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

встановлення вуличного відеоспостереження Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області на 2020 рік (Додаток). 

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

будівництва мереж водовідведення Крижанівської сільської ради Лиманського 

району  Одеської області на 2020 рік (Додаток 6). 

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

будівництва дитячого садка Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2020 рік (Додаток 7). 

8. 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 59 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1178-VІІ від 22.06.2020 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. 

Предмет закупівлі:  

«Реконструкція з облаштуванням елементами 

благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж 

узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська 

с. Крижанівка Лиманського району Одеської 

області» 

Всі пов’язані з цим предметом закупівлі послуги та 

роботи: 

- розробка (виготовлення, оновлення) проектно-

кошторисної документації; 

- оплата експертизи проектно-кошторисної 

документації; 

- погодження проектно-кошторисної документації; 

- виконання робіт; 

- оплата авторського нагляду за виконанням робіт; 

- оплата технічного нагляду за виконанням робіт; 

- та інші. 

 

Предмет закупівлі: 

Послуги з розробки комплексної схеми 

благоустрою території узбережжя Чорного моря в 

межах с. Крижанівка Лиманського району Одеської 

області 

 

Предмет закупівлі:  

Реконструкція літнього кінотеатру з зоною 

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

Крижанівка, Лиманського району Одеської області 

Всі пов’язані з цим предметом закупівлі послуги та 

роботи: 

- розробка (виготовлення, оновлення) проектно-

кошторисної документації; 

- оплата експертизи проектно-кошторисної 

документації; 

- погодження проектно-кошторисної документації; 

- виконання робіт; 

- оплата авторського нагляду за виконанням робіт; 

 

2020 

 

16135000,00 



- оплата технічного нагляду за виконанням робіт; 

- та інші. 

 

Предмет закупівлі:  

Придбання і монтаж обладнання для дитячого та 

спортивного майданчику 

 

Предмет закупівлі: 

Придбання контейнерів для збору твердих 

побутових відходів 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

  



Додаток № 2  

до рішення 59 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1178-VІІ від 22.06.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми  

забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

житлом на території Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2020 рік 

 

Назва заходів виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Забезпечення дітей-сиріт, та дітей 

позбавлених батьківського піклування у 

позачерговому порядку житлом на 

території Лиманського району Одеської 

області; 

Придбання житла дітей-сиріт, та дітей 

позбавлених батьківського піклування на 

території Лиманського району Одеської 

області. 

2020 

 

 

 

300000,00 

 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

  



Додаток № 3  

до рішення 59 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1178-VІІ від 22.06.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства 

«Спортивний клуб «Крижанівський» території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2020 рік 

 

Назва заходів виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР на 

заробітну плату.   

2020 838216,00 

Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР на 

фінансування спортивних заходів, 

придбання спортивного інвентарю, 

спортивної форми, матеріалів. 

Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР на 

оплату транспортних послуг. 

Дотація КП «СК «Крижанівський» на 

придбання електронних ключів 

Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР на 

оплату оренди поля СК «Дербі» 

 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

  



Додаток № 4  

до рішення 59 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1178-VІІ від 22.06.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми будівництва та капітального ремонту мереж 

водопроводу на території Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2020 рік 

 

Назва заходів виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна 

сума витрат, 

в грн. 

Реконструкція, капітальний 

ремонт та будівництво 

водопроводу; 

Розробка (виготовлення, 

оновлення) проектно-

кошторисної документації; 

Оплата експертизи проектно-

кошторисної документації; 

Погодження проектно-

кошторисної документації; 

Виконання робіт з капітального 

ремонту та будівництва; 

Оплата авторського нагляду за 

виконанням робіт; 

Оплата технічного нагляду за 

виконанням робіт; 

вул. Зелена в с. 

Ліски 

вул. Южна в с. 

Ліски 

пров. 

Джерельний  в с. 

Ліски 

в. Ювілейна, с. 

Крижанівка 

реконструкція 

водопроводу по 

вул.. Южна в с. 

Ліски 

2020 1849000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

  



Додаток № 5 

до рішення 59 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1178-VІІ від 22.06.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми 

встановлення вуличного відеоспостереження Крижанівської сільської ради 

Лиманського району  Одеської області на 2020 рік 

 

Назва заходів виконання Програми 
Термін 

виконання 

Загальна сума 

витрат, в грн. 

Придбання обладнання та матеріалів відео 

спостереження; 

Оплата послуг з проектування, монтажу, 

налагодження обладнання та матеріалів відео 

спостереження. 

Послуги з підключення камер до електричних 

мереж та мереж Інтернету. 

2020 300000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

  



Додаток № 6 

до рішення 59 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1178-VІІ від 22.06.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми будівництва мереж водовідведення 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 погодження та 

експертизи проектно-

кошторисної документації 

Оплата технічних умов; 

Будівництво мереж 

водовідведення; 

Оплата авторського нагляду 

за виконанням робіт; 

Оплата технічного нагляду 

за виконанням робіт. 

Придбання каналізаційної 

насосної станції за адресою: 

Одеська область, 

Лиманський р-н, с. 

Крижанівка, 

вул..Приморська, 2-а 

- вул.Набережна с. 

Крижанівка 

- вул.Гонтаренко с. 

Крижанівка, 

- вул.Терешкової с. 

Крижанівка 

-вул. Ветеранів  від 

буд. 18 до вул.. 

Набережна в с. 

Крижанівка  2020 4539000,00 

 

Секретар сільської ради                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 

 

  



Додаток № 7 

до рішення 59 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1178-VІІ від 22.06.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми будівництва дитячого садка Крижанівської 

сільської ради Лиманського району  Одеської області на 2020 рік 

Назва заходів виконання Програми 
Термін 

виконання 

Сума, в 

грн. 

Загальна 

сума 

витрат, в 

грн. 

Розробка (виготовлення, оновлення) 

проектно-кошторисної документації 

(окремо проектів: зовнішніх мереж 

водопостачання, зовнішніх мереж 

водовідведення, зовнішніх мереж 

газопостачання, зовнішніх мереж 

електропостачання); 

Оплата експертизи проектно-кошторисної 

документації (окремо: зовнішніх мереж 

водопостачання, мереж зовнішніх 

водовідведення, зовнішніх мереж 

газопостачання, зовнішніх мереж 

електропостачання); 

 

Оплата нестандартного приєднання до 

електричних мереж системи розподілу 

«під ключ» 

 

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: 

зовнішніх мереж водопостачання, 

зовнішніх мереж водовідведення, 

зовнішніх мереж газопостачання, 

зовнішніх мереж електропостачання) до 

об’єкту дитячий садок на 120 місць з 

вбудованими громадськими 

2020 

 

 

 

3900000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8300000,00 



приміщеннями фізкультурно-оздоровчого 

призначення  в рівні цокольного поверху 

на території с. Крижанівка, Лиманського 

району, Одеської області» (кадастровий 

номер 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)». 

4400000,00 

 

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 дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«22» червня 2020 року                                                                               № 1179-VIІ 
 

Про затвердження Програми реконструкції будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ 

І-ІІІ ступенів – ліцею ДНЗ» на території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області на 2020 рік 

 

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" Крижанівська сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Програму реконструкції будівлі Крижанівського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею ДНЗ» на території Крижанівської сільської ради 

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

2. Затвердити Кошторис витрат Програми реконструкції будівлі 

Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею ДНЗ» на території 

Крижанівської сільської ради 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 59 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1179-VІІ від 22.06.2020 року 

 

Програма Програми реконструкції будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – ліцею ДНЗ» на території Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області на 2020 рік 

 

Мета Програми 

Проведення реконструкції будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – ліцею ДНЗ» на території Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області  

Основним завданням Програми є: 

Збільшення площі навчальних приміщень будівлі Крижанівського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею ДНЗ» для створення більш зручних умов для 

навчального процесу 

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:  

Фінансування розробки проектно-кошторисної документації з 

реконструкції будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею ДНЗ» 

на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області 

Очікувані результати Програми 

Підвищення умов для навчання дітей в будівлі Крижанівського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею ДНЗ» на території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

 

Секретар сільської ради                                                         Л.Л. Бондаренко 

 

  



Додаток № 2  

до рішення 59 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1179-VІІ від 22.06.2020 року 

 

Програма Програми реконструкції будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – ліцею ДНЗ» на території Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області на 2020 рік 

 

Назва заходів виконання Програми 
Термін 

виконання 

Сума в грн. 

для 

реалізації 

заходів 

Розробка проектно-кошторисної документації з 

реконструкції будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ 

І-ІІІ ступенів – ліцею ДНЗ» на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області 

Всі пов’язані з цим предметом закупівлі послуги 

та роботи: 

- розробка (виготовлення, оновлення) проектно-

кошторисної документації; 

- оплата експертизи проектно-кошторисної 

документації; 

- погодження проектно-кошторисної документації; 

- та інші. 

 

 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

 

500 000,00 

 

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 дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«22» червня 2020 року                                                                                       № 1180-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 загальному 

фонду бюджету та за рахунок доходів спеціального фонду бюджету (КДБ 24170000 

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, 

КДБ 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету) у загальній сумі збільшити 

видатки бюджету на 1478000,00 грн., в тому числі: 

- За рахунок доходів спеціального фонду (КДБ 24170000 Надходження коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту) – 738000,00 грн. 

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

місцевого бюджету) – 200000,00 грн. 

- За рахунок залишку коштів на початок бюджетного року по загальному фонду 

бюджету – 540000,00 грн. 

2. Внести зміни до обсягу доходів спеціального фонду бюджету (КДБ 24170000 

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, 

КДБ 41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету), збільшити їх у загальній сумі на 

938000,00 грн. 

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

1478000,00 грн., у тому числі до обсягу видатків спеціального фонду бюджету 

(бюджет розвитку) - 938000,00 грн. 

4. Викласти в новій редакції додаток 1, 3, 4, 5, 6 до рішення. 

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

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

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

 

Сільський голова                                                                                    Н.Г. Крупиця 

 
 

 



грн.

Разом у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4
10000000 Податкові надходження  37816300.00 37816300.00
11020000 Податок на прибуток підприємств  5000.00 5000.00
14000000 Акцизний податок 15000000.00 15000000.00
14021900 Пальне 2200000.00 2200000.00
14031900 Пальне 9200000.00 9200000.00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3600000.00 3600000.00

18000000 Місцеві податки 22811300.00 22811300.00
18010000 Податок на майно 16100000.00 16100000.00

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості

50000.00 50000.00

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості

700000.00 700000.00

18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості

330000.00 330000.00

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості

2100000.00 2100000.00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  2400000.00 2400000.00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб  7000000.00 7000000.00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  520000.00 520000.00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб  3000000.00 3000000.00
18030000 Туристичний збір 6000.00 6000.00
18050000 Єдиний податок  6705300.00 6705300.00
20000000 Неподаткові надходження  8768000.00 1430000.00 7338000.00 7338000.00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  55000.00 55000.00
21080000 Інші надходження  55000.00 55000.00

21081000

Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов'язань 
та штрафні санкції за порушення вимог валютного 
законодавства.

55000.00 55000.00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 875000.00 875000.00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 870000.00 870000.00

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності 

5000.00 5000.00

24060300 Інші надходження  500000.00 500000.00

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 7338000.00 7338000.00 7338000.00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  200000.00 200000.00 200000.00

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

200000.00 200000.00 200000.00

40000000 Офіційні трансферти  1509300.00 1111300.00 398000.00
41000000 Від органів державного управління  1509300.00 1111300.00 398000.00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1509300.00 1111300.00 398000.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1509300.00 1111300.00 398000.00
46784300.00 39246300.00 7538000.00 7538000.00Усього (без урахування міжбюджетних трансфертів)

5

Доходи бюджету Крижанівської сільської ради на 2020 рік

Код

Додаток 1
до рішення 59 сесії Крижанівської 
сільської ради № 1180-VІІ від 22.06.2020

 Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

1



Доходи бюджету Крижанівської сільської ради на 2020 рік
48293600.00 40357600.00 7936000.00 7538000.00

Секретар сільської ради Л.Л. Бондаренко

Всього

2



з них

0110100 0100 Державне управлiння 16058304.00 16058304.00 14207304.00 400000.00 200000.00 200000.00 200000.00 16258304.00

0110150 0150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної  ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад

16010304.00 16010304.00 14207304.00 400000.00 200000.00 200000.00 200000.00 16210304.00

0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 48000.00 48000.00 48000.00
0113000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 1490000.00 1490000.00 1490000.00

0113100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам 
з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

0113110 3110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

0113140 3140 1040
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи)

0113200 3200 1090 Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і 
компенсацій 1490000.00 1490000.00 1490000.00

0113240 3240 Інші заклади та заходи 1490000.00 1490000.00 1490000.00
0113242 3242 1090 Iншi заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1490000.00 1490000.00 1490000.00
0114000 4000 Культура і мистецтво 2098920.00 2098920.00 1493920.00 75000.00 200000.00 200000.00 200000.00 2298920.00

0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 
інших клубних закладів 1818920.00 1818920.00 1493920.00 75000.00 200000.00 200000.00 200000.00 2018920.00

0114080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва 280000.00 280000.00 280000.00
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 280000.00 280000.00 280000.00
0115000 5000 Фізична культура і спорт 838216.00 838216.00 838216.00
0115060 5060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту 838216.00 838216.00 838216.00

0115062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні 838216.00 838216.00 838216.00

0116000 6000 Житлово-комунальне господарство 9926820.00 9926820.00 1200000.00 28323000.00 28323000.00 28323000.00 38249820.00

0116010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 
господарства 8388000.00 8388000.00 8388000.00 8388000.00

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 8388000.00 8388000.00 8388000.00 8388000.00

0116020 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що 
виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 7826820.00 7826820.00 1600000.00 1600000.00 1600000.00 9426820.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2100000.00 2100000.00 1200000.00 18035000.00 18035000.00 18035000.00 20135000.00

0116082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства 300000.00 300000.00 300000.00 300000.00

0117000 7000 Економічна діяльність 100000.00 100000.00 15625675.00 198000.00 15427675.00 15077675.00 15725675.00
0117100 7100 Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 748000.00 198000.00 550000.00 200000.00 748000.00
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 748000.00 198000.00 550000.00 200000.00 748000.00
0117200 7200 Газове господарство 800000.00 800000.00 800000.00 800000.00
0117220 7220 0432 Газифікація населених пунктів 800000.00 800000.00 800000.00 800000.00
0117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток

0117370 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

0117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 500000.00 500000.00 500000.00 500000.00
0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 500000.00 500000.00 500000.00 500000.00
0117400 7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 13377675.00 13377675.00 13377675.00 13377675.00

0117460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 13377675.00 13377675.00 13377675.00 13377675.00

0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету 13377675.00 13377675.00 13377675.00 13377675.00

0117600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 100000.00 100000.00 200000.00 200000.00 200000.00 300000.00
0117690 7690 Інша економічна діяльність 100000.00 100000.00 200000.00 200000.00 200000.00 300000.00
0117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 100000.00 100000.00 200000.00 200000.00 200000.00 300000.00
0118000 8000 Інша діяльність 220000.00 220000.00 220000.00
0118300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 200000.00 200000.00 200000.00

0118310 8310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища 200000.00 200000.00 200000.00

0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 200000.00 200000.00 200000.00
0118700 8700 0133 Резервний фонд 20000.00 20000.00 20000.00
0119000 9000 Міжбюджетні трансферти 350000.00 350000.00 4400000.00 4400000.00 4400000.00 4750000.00

0119700 9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення 
програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 150000.00 150000.00 4400000.00 4400000.00 4400000.00 4550000.00

0119750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів 4400000.00 4400000.00 4400000.00 4400000.00

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 150000.00 150000.00 150000.00

Спеціальний фонд

бюджет розвитку

Додаток 3
до рішення 59 сесії Крижанівської сільської ради № 1180-
VІІ від 22.06.2020

грн.

Разом

Розподіл видатків бюджету Крижанівської сільскої ради на 2020 рік

Всього

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн

Код 
Функціональн

ої 
класифікації 
видатків та 

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми 

згідно з ТПКВКМБ Всього

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 

з них
Загальний фонд

видатки 
розвитку

видатки 
споживання

з них
видатки розвиткуоплата праці з 

нарахуваннями

видатки 
споживання комунальні 

послуги та 
оплата праці з 
нарахуваннями

комунальні 
послуги та 

1



0119800 9800 0180 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів 200000.00 200000.00 200000.00

Усього 31082260.00 31082260.00 15701224.00 1675000.00 48748675.00 198000.00 48550675.00 48200675.00 79830935.00

Секретар сільської ради                                                                                                                   Л.Л. Бондаренко

2



грн.

40000000 Офіційні трансферти 1,111,300.00 398,000.00 1,509,300.00
41000000 Від органів державного управління  1,111,300.00 398,000.00 1,509,300.00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 1,111,300.00 398,000.00 1,509,300.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету Районний бюджет 1,111,300.00 398,000.00 1,509,300.00

0119000
Субвенції з місцевого бюджету іншим 

місцевим бюджетам на здійснення програм 
та заходів за рахунок коштів місцевих 

350,000.00 4,400,000.00 4,750,000.00

0119700 Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів 150,000.00 4,400,000.00

0119750 Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів Районний бюджет 4,400,000.00 4,400,000.00

0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету Районний бюджет 150,000.00 150,000.00

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів
Обласний бюджет 100,000.00 100,000.00

0119800
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів
Державний бюджет 100,000.00 100,000.00

Усього 1,111,300.00 398,000.00 1,509,300.00 350,000.00 4,400,000.00 4,750,000.00

Секретар сільської ради   Л.Л. Бондаренко

Назва трансферту Назва бюджету

Міжбюджетні трансферти, що передаються до 
бюджету Крижанівської сільської ради

Загальний фонд Спеціальний 
фонд Разом Загальний фонд Спеціальний 

фонд Разом

Показники міжбюджетних трансфертів між бюджетом Крижанівської сільської ради та іншими бюджетами на 2020 рік

Код

Додаток 4
до рішення 59 сесії Крижанівської сільської ради № 
1180-VІІ від 22.06.2020

Міжбюджетні трансферти, що передаються з 
бюджету Крижанівської сільської ради

1



грн.

КПКВКМБ
Код 

ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

КФКВК
Б

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної програми або 

напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Найменування обєкта відповідно до проектно-кошторисної документації

Строк реалізації 
обєкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта

Обсяг видатків 
бюджету розвитку, 

гривень

Рівень 
будівельної 

готовності обєкта 
до кінця 

бюджетного 
періоду, %

0116000 6000 Житлово-комунальне господарство 26323000.00 26323000.00

0116010 6010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів 
житлово-комунального господарства 8388000.00 8388000.00

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства 8388000.00 8388000.00 100.00

Придбання каналізаційної насосної станції за адресою: Одеська область, Лиманський р-н, с. 
Крижанівка, вул..Приморська, 2-а 2020 990000.00 990000.00

Капітальний ремонт водопроводу по вул. Южна, вул. Зелена, пров. Джерельний, Ювілейна, 
розробка проекту з реконструкції водопроводу по вул. Южна в с. Ліски 2020 1849000.00 1849000.00

Будівництво водовідведення по вул. Набережна, вул. Гонтаренко, вул. Терешкової, вул. 
Ветеранів  від буд. 18 до вул.. Набережна в с. Крижанівка 2020 3549000.00 3549000.00

Будівництво зовнішніх мереж водопостачання до об’єкту «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)».

2020 700000.00 700000.00

Будівництво зовнішніх мереж водовідведення до об’єкту «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)».

2020 1300000.00 1300000.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 17635000.00 17635000.00 100.00
Реконструкція з облаштуванням елементами благоустрою берегоукріплювальних робіт вздовж 

узбережжя Чорного моря в районі вул. Приморська с. Крижанівка Лиманського району Одеської 
області

2020 8500000.00 8500000.00

Реконструкція літнього кінотеатру з зоною відпочинку за адресою вул.. Ветеранів, 18 а, с. 
Крижанівка, Лиманського району Одеської області 2020 6535000.00 6535000.00

Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення: вул. Проектна в с. Крижанівка, вул. 
Заболотного, с. Ліски, вул.. Ліненко в с. Ліски, провулок Виноградний в с. Крижанівка, провулок 
Молодіжний в с. Крижанівка, 2-й провулок вул. Центральної в с. Крижанівка, 3-й провулок вул. 

Центральної в с. Крижанівка, 4-й провулок вул.. Центральної в с. Крижанівка.
Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення вздовж проїзду від автодороги М-28 Одеса-

Южний-/М/14/до будинку №9 по провулку Молодіжний в с. Ліски

2020 1500000.00 1500000.00

Будівництво зовнішніх мереж електропостачання до об’єкту «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)».

2020 1100000.00 1100000.00

0116082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій населення 
відповідно до законодавства

Забезпечення дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування у позачерговому 
порядку житлом; Придбання житла дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування. 2020 300000.00 300000.00 100.00

0117000 7000 Економічна діяльність 14677675.00 14677675.00
0117200 7200 Газове господарство 800000.00 800000.00

0117220 7220 0432 Газифікація населених пунктів

Будівництво зовнішніх мереж газопостачання до об’єкту «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)».

2020 800000.00 800000.00 100.00

0117300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 500000.00 500000.00

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції будівлі Крижанівського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ степенів – ліцею ДНЗ на території Крижанівської сільської ради Лиманського району 
Одеської області

2020 500000.00 500000.00 100.00

0117400 7400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство 13377675.00 13377675.00

0117460 7460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури 13377675.00 13377675.00

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету
13377675.00 13377675.00 100.00

Будівництво дороги з асфальтобетонним покриттям по вул. Проектна в с.Крижанівка на 
земельних ділянках з кадастровими номерами 5122783200:01:002:2145, 5122783200:01:002:2191 2020 6500000 6500000

Розподіл коштів бюджету розвитку Крижанівської сільської ради за об'єктами у 2020 році

Додаток 5
до рішення 59 сесії Крижанівської сільської ради № 1180-
VІІ від 22.06.2020

1



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, вул..Набережна, с. Крижанівка вул.. Паустовського 
(ліворуч) від вул.. Марсельська до вул.. Заболотного в с. Ліски  вул.. Южна від вул.. 

Паустовського до вул.. Заболотного в 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 6877675 6877675

Усього 41000675.00 41000675.00

Секретар сільської ради                                                                                                                   Л.Л. Бондаренко

2



грн.

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної  ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

Програма Інформаційного, матеріально-технічного та 
інженерного забезпечення виконавчих органів та будівлі 

Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2018-2020 рік

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 673000.00 673000.00 0.00 0.00

2 0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
Про затвердження Програми розроблення стратегічного 
плану розвитку Фонтанської об’єднаної територіально 

громади на 2020 рік

№ 1175-VII від 
28.05.2020 року 48000.00 48000.00

3 0113242 3242 1090 Iншi заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

Програма «Милосердя в дії» Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 рік

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 1490000.00 1490000.00

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва № 582-VII від 
22.12.2017 року 80000.00 80000.00

0113112 3112 1040 Заходи державної політики з питань дітей та їх 
соціального захисту

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 0.00 0.00

0113140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 
з оздоровлення дітей, що здійснюються за 

рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 0.00 0.00

5 0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та інших 

клубних закладів

Програма підтримки сільського будинку культури 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області на 2018-2020 роки

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 450000.00 250000.00 200000.00 200000.00

6 0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма організації та проведення культурних заходів на 
2020 рік

№1101-VII від 
14.02.2020 року 200000.00 200000.00

7 0115062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в регіоні

Програма підтримки комунального підприємства 
"Спортивний клуб «Крижанівський» території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 
області на 2018-2020 рік

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 838216.00 838216.00

8 0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

 Програма будівництва та капітального ремонту мереж 
водопроводу на території Крижанівської сільської ради 
Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 рік

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 1849000.00 1849000.00 1849000.00

9 0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства

 Програма будівництва мереж водовідведення на території 
Крижанівської сільської ради Лиманського району  Одеської 

області на 2018-2020 рік

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 4539000.00 4539000.00 4539000.00

10 0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, 
установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 
послуги

Програма підтримки комунального підприємства «Надія» 
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 

області на 2018-2020 рік

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 9426820.00 7826820.00 1600000.00 1600000.00

11 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма виконання робіт та надання послуг з благоустрою 
території Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області на 2018-2020 роки

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 16135000.00 900000.00 15235000.00 15235000.00

12 0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
Програма ремонту та будівництва вуличного освітлення на 
території Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області на 2018-2020 роки

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 1500000.00 1500000.00 1500000.00

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено місцеву 
програму

4

Додаток 6
до рішення 59 сесії Крижанівської сільської ради № 
1180-VІІ від 22.06.2020

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 
програми або напряму видатків згідно з 

типовою відомчою/ТПКВКМБ /ТКВКБМС

Розподіл витрат бюджету Крижанівської сільської ради на реалізацію місцевих програм у 2020 році

Спеціальний фонд

Загальний фондУсього
Код 

ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

КПКВКМБ№ з/п

Програма підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської 
ради Лиманського району  Одеської області на 2018-2020 рік

Найменування місцевої програмиКФКВКБ

1



13 0116082 6082 0610 Придбання житла для окремих категорій 
населення відповідно до законодавства

Програма забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування житлом на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області на 2018-2020 роки

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 300000.00 300000.00 300000.00

14 Програма використання земель на території Крижанівської 
сільської ради на 2020 рік

№1101-VII від 
14.02.2020 року 548000.00 548000.00 0.00

15

Програма 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 2018-2020 рік

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 200000.00 200000.00 200000.00

0116013 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства 2000000.00 2000000.00 2000000.00

0117220 7220 0432 Газифікація населених пунктів 800000.00 800000.00 800000.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1100000.00 1100000.00 1100000.00

0119750 9750 0180 Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів 4400000.00 4400000.00 4400000.00

0110150 0150 0111

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 560000.00 200000.00 200000.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 200000.00 200000.00 200000.00

18 0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Програма ремонту та будівництва дорожнього покриття 
(доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області на 2018-2020 рік

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 13377675.00 13377675.00 13377675.00

19 0117693 7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
Програма встановлення вуличного відеоспостереження 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської 
області на на 2018-2020 роки

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 300000.00 100000.00 200000.00 200000.00

20 0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання 
природних ресурсів

Програма захисту узбережжя території Крижанівської 
сільської ради Лиманського району  Одеської області на 

2018-2020 рік

№ 582-VII від 
22.12.2017 року 200000.00 200000.00

21 0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма надання фінансової допомоги Комунальній 
Установі "Лиманська Центральна Районна Лікарня" та КНП 

ЦПМСД Лиманського району Одеської області на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної 

хвороби (Covid-19) на 2020 рік

№ 1140-VII від 
18.03.2020 року 150000.00 150000.00

22 0119800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програма підтримки Лиманського ВП ГУНП в Одеській 
області на 2020 рік

№1101-VII від 
14.02.2020 року 100000.00 100000.00

23 0119800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

Програми шефської допомоги військовим частинам 
Збройних Сил України, які розташовані на території 

Лиманського району Одеської області на 2020 рік

№ 1152-VII від 
18.03.2020 року 100000.00 100000.00

24 0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів

Програма реконструкції будівлі Крижанівського НВК «ЗОШ 
І-ІІІ степенів – ліцею ДНЗ на території Крижанівської 

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2020 
рік

№ 1179-VII від 
22.06.2020 року 500000.00 500000.00

Усього 61764711.00 13516036.00 48748675.00 48200675.00

Л.Л. Бондаренко

17
Програма інформатизації Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області та її виконавчих 

органів на 2020 рік

16

0117130 7130 Здійснення заходів із землеустрою

Програма будівництва дитячого садка Крижанівської 
сільскої ради Лиманського району Одеської області на 2018-

2020 роки

№ 582-VII від 
22.12.2017 року

Секретар сільської ради                                                                                                              

0421

№1101-VII від 
14.02.2020 року

2



 

 
У К Р А Ї Н А                     

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

П’ятдесят дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«22» червня 2020 року                                                                                    № 1181-VIІ 

 

Про внесення змін до рішень сесії № 1064-VIІ від 24.12.2019 року, № 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»,  Постанова Кабінету Міністрів 

України від 03 червня 2020 р. № 441 «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 п. 1 рішення сесії № 1064-VIІ від 24.12.2019 року «Про 

затвердження умов оплати праці сільського голови на 2020 рік» в частині посадового 

окладу сільського голови, встановивши його, відповідно до законодавства у розмірі 

8300 грн. з 12 червня 2020 року. 

2. Внести зміни до додатку № 1 «Штатний розпис 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» та викласти його 

у новій редакції (додаток 1). 

3. 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 

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


оплати праці та затвердження положення про преміювання посадових осіб, 

службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 

2020 рік» та викласти його у новій редакції (додаток 2). 

4. Головному бухгалтеру Крижанівської сільської ради здійснювати 

нарахування заробітної плати  відповідно до законодавства та в межах фонду 

заробітної плати. 

5. 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  

  



Додаток 1 

До рішення сесії Крижанівської сільської ради 

№ 1181-VІІ від 22.06.2020 року 

 

Штатний розпис посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської 

ради та її виконавчого органу на 2020 рік з 12 червня 2020 року 

№ 

п/п 
Назва посад Кількість 

Посадовий 

оклад з 

12.06.2020 

1 Сільський голова 1 8300 

2 Секретар сільської ради 1 7200 

3 
Заступник голови з питань діяльності 

виконавчих органів 
1 7800 

4 Заступник голови з правових питань 1 7800 

5 Начальник юридичного відділу 1 5300 

6 Провідний спеціаліст - юрист 1 4305 

7 Заступник голови з економічних питань 1 7800 

8 Головний бухгалтер 1 5300 

9 Головний спеціаліст - економіст 1 4520 

10 
Начальник відділу аналітики, інформаційної 

діяльності і комунікацій з громадськістю 
1 5300 

11 

Головний спеціаліст відділу аналітики, 

інформаційної діяльності і комунікацій з 

громадськістю 

1 4520 

12 

Провідний спеціаліст відділу аналітики, 

інформаційної діяльності і комунікацій з 

громадськістю 

1 4305 

13 
Начальник відділу містобудування та 

архітектури 
1 5300 

14 
Спеціаліст І категорії відділу містобудування та 

архітектури 
1 4100 

15 Начальник ЦНАП - адміністратор 1 5300 

16 Заступник начальника ЦНАП - адміністратор 1 5200 

17 Адміністратор ЦНАП 7 5200 

18 Державний реєстратор 2 5200 

19 Керуючий справами 1 7200 

20 Інспектор з благоустрою 1 3850 

21 Начальник ВОС 1 4000 

22 Головний спеціаліст з земельних питань 1 4520 

23 Головний спеціаліст з соціальних питань 1 4520 

24 Головний спеціаліст з публічних закупівель 1 4520 

25 
Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та охорони громадського порядку 
1 4520 

26 Водій 1 2590 

27 Прибиральниця 1,5 2573 

 

Секретар сільської ради                                                                        Л.Л. Бондаренко 

  



Додаток 2 

До рішення сесії Крижанівської сільської ради 

№ 1181-VІІ від 22.06.2020 року 

 

Розміри посадових окладів посадових осіб, службовців та працівників  

Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу  

на 2020 рік з 12 червня 2020 року 

№ 

п/п 
Назва посад Кількість 

Посадовий 

оклад з 

12.06.2020 

1 Сільський голова 1 8300 

2 Секретар сільської ради 1 7200 

3 
Заступник голови з питань діяльності виконавчих 

органів 
1 7800 

4 Заступник голови з правових питань 1 7800 

5 Начальник юридичного відділу 1 5300 

6 Провідний спеціаліст - юрист 1 4305 

7 Заступник голови з економічних питань 1 7800 

8 Головний бухгалтер 1 5300 

9 Головний спеціаліст - економіст 1 4520 

10 
Начальник відділу аналітики, інформаційної 

діяльності і комунікацій з громадськістю 
1 5300 

11 

Головний спеціаліст відділу аналітики, 

інформаційної діяльності і комунікацій з 

громадськістю 

1 4520 

12 

Провідний спеціаліст відділу аналітики, 

інформаційної діяльності і комунікацій з 

громадськістю 

1 4305 

13 Начальник відділу містобудування та архітектури 1 5300 

14 
Спеціаліст І категорії відділу містобудування та 

архітектури 
1 4100 

15 Начальник ЦНАП - адміністратор 1 5300 

16 Заступник начальника ЦНАП - адміністратор 1 5200 

17 Адміністратор ЦНАП 7 5200 

18 Державний реєстратор 2 5200 

19 Керуючий справами 1 7200 

20 Інспектор з благоустрою 1 3850 

21 Начальник ВОС 1 4000 

22 Головний спеціаліст з земельних питань 1 4520 

23 Головний спеціаліст з соціальних питань 1 4520 

24 Головний спеціаліст з публічних закупівель 1 4520 

25 
Головний спеціаліст з питань надзвичайних 

ситуацій та охорони громадського порядку 
1 4520 

26 Водій 1 2590 

27 Прибиральниця 1,5 2573 

 

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 дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«22» червня 2020 року                                                                                   № 1182-VIІ 

 

Про передачу майна Крижанівської сільської ради на баланс комунального 

підприємства «Надія»                               

 

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»:                                                    

обладнання спортмайданчика (інвентарний номер 101490001); обладнання 

дитячої площадки (інвентарний номер 101490002); спортивне обладнання 

(інвентарний номер 101480075); обладнання дитячого майданчика (інвентарний 

номер 101480099); каруселі (інвентарний номер 101820005); холодильник «Веко» 

(інвентарний номер 101480020); електролічильник (інвентарний номер 

101480050); крісло (інвентарний номер 101640006); стіл письмовий (інвентарний 

номер 101640036); сейф (інвентарний номер 101640041); крісло Валенсія чорне 

(інвентарний номер 11136014); крісло офісне Дублін чорний – 2 шт. (інвентарний 

номер 11136016); телевізор «Samsung» (інвентарний номер 101480021); міні 

земснаряд HONDA GX-390 (інвентарний номер 101480076); автомобіль ВАЗ зел. 

№ 94-30 (інвентарний номер 101510001); автомобіль ВАЗ 111830 № ВН 76-79 

синій (інвентарний номер 101510002); вуличні знаки – 6шт. (інвентарний номер 

11136018); газовий лічильник (інвентарний номер 101480008); каталізатор 

(інвентарний номер 101480011); газовий котел (інвентарний номер 101480016); 

бойлер «Devon 15S» (інвентарний номер 101480036); крісло (інвентарний номер 

101640007); крісло (інвентарний номер 101640008); урна – 2 шт. (інвентарний 

номер 11136010); лавка (інвентарний номер 11136012). 

2.  Головному бухгалтеру Крижанівської сільської ради внести відповідні 

зміни в бухгалтерські документи сільської ради. 

3. 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 дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«22» червня 2020 року                                                                               № 1183-VIІ 
 

Про встановлення ставки акцизного податку з юридичних та 

фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради 
 

Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 10, ст. 

12, ст. 212, ст. 213.1.9 та ст. 215.3.10 Податкового кодексу України,  п. 24 ч. 1 

ст. 26, ст. ст. 59, 63, 69  Закону України  «Про місцеве самоврядування в 
Україні», приймаючи до уваги Закон України Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» № 909-19 
від 24.12.2015,  Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» №2245-19 від 07.12.2017, 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів» №2628-VIII від 23.11.2018,  «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів 
України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих 

податків і зборів» №391-IX від 18.12.2019, з метою поповнення доходної 

частини бюджету, Крижанівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Встановити на території Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області ставки акцизного податку для підакцизних товарів на 

2021 рік у таких розмірах:  
- 5 % - від вартості товару для пива, алкогольних напоїв, тютюнових 

виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих відповідно 

до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213, підпункту 215.3.10 пункту 215.3 

статті 215 Податкового Кодексу України; 
- 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару - для 

нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як 

компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного, реалізованих 

відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового  Кодексу 
України. 



2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Крижанівської сільської 
ради «Про встановлення ставки акцизного податку з юридичних та фізичних 

осіб на території Крижанівської сільської ради» № 918-VIІ від «25» квітня 2019 

року  

3. Секретарю сільської ради довести це рішення до відома Южненського 
управління ГУ ДФС в Одеській області та оприлюднити. 

4. Це рішення набирає законної сили з моменту його оприлюднення але не 

раніше 01.01.2021 року. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та 

регуляторної політики (Спельнік С.В.) 

 
 

Сільський голова                                                                                    Н.Г. Крупиця 

 

 



 
У К Р А Ї Н А                     

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

П’ятдесят дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«22» червня 2020 року                                                                                   № 1184-VIІ 

 

Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання  

юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на території Крижанівської 

сільської ради 

 

Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 24 

частини першої статті 26, статей 59, 63, 69  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 10, 291, 293, 294 та 295 Податкового кодексу 

України, приймаючи до уваги Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 

24.12.2015 року, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» № 1791-VIII від 20 грудня 

2016 року, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2018 році» №2245-19 від 07.12.2017, Закон України 

«Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду 

ставок окремих податків і зборів» №391-IX  від 18.12.2019, з метою поповнення 

доходної частини бюджету, Крижанівська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити ставку єдиного податку для суб'єктів господарювання 

(юридичних осіб чи фізичних осіб - підприємців), які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності на 2021 рік: 

1.1. Для першої групи - фізичні особи - підприємці, які не використовують 

працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з 

торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання 

побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не 

перевищує 1000000 гривень 

-  в розмірі 10 % прожиткового мінімуму; 

1.2. Для другої групи - фізичні особи - підприємці, які здійснюють 

господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам 

єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність 

у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року 



відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих 

осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно 

не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень. 

-  в розмірі 10 % мінімальної заробітної плати.  

2. Зміна розміру ставки єдиного податку, об'єкта оподаткування проводиться 

лише внесенням змін до цього рішення в разі прийняття змін до Податкового 

кодексу України. 

3. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, 

другої груп є календарний рік. 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Крижанівської сільської 

ради «Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання  

юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на території Крижанівської 

сільської ради» № 919-VIІ від 25 квітня 2019 року.                                                           

5. Секретарю сільської ради довести це рішення до відома Южненського 

управління ГУ ДФС в Одеській області та оприлюднити. 

6. Це рішення набирає законної сили з моменту його оприлюднення але не 

раніше 01.01.2021 року. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та 

регуляторної політики (Спельнік С.В.) 

 

Сільський голова                                                                                Н.Г. Крупиця 

 



 
У К Р А Ї Н А                     

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

П’ятдесят дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«22» червня 2020 року                                                                                 №1185-VIІ 

 

Про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб 

на території Крижанівської сільської ради  

 

Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 

24 частини першої статті 26, статей 59, 63, 69  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 7, 10, 12, 265, 267 Податкового кодексу 

України, приймаючи до уваги Закону України «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 

24.12.2015 року, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» № 1791-VIII від 20 грудня 

2016 року, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості 

бюджетних надходжень у 2018 році» №2245-19 від 07.12.2017, «Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів 

України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків 

і зборів» №2628-VIII від 23.11.2018,  «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення 

адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» 391-IX  

від 18.12.2019 з метою поповнення доходної частини бюджету, Крижанівська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити на території Крижанівської сільської ради транспортний 

податок на 2021 рік. 

2. Затвердити Положення про встановлення транспортного податку з 

юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради 

(додається). 

3. Секретарю сільської ради довести це рішення до відома Южненського 

управління ГУ ДФС в Одеській області та оприлюднити. 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Крижанівської сільської 

ради «Про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних осіб на 

території Крижанівської сільської ради» № 922-VIІ від 25 квітня 2019 року.          



5. Це рішення набирає законної сили з моменту його оприлюднення але не 

раніше 01.01.2021 року.                        

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та 

регуляторної політики (Спельнік С.В.) 

 

Сільський голова                                                                            Н.Г. Крупиця 

  



Додаток №1 

до рішення сесії Крижанівської сільської ради  

№ 1185-VІІ від 22.06.2020 року 

 

Положення про встановлення транспортного податку з юридичних та 

фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради 

Це Положення про порядок справляння транспортного податку на території 

Крижанівської сільської ради (далі — Положення) розроблено відповідно до 

статей 7, 10, 12, 265, 267 Податкового кодексу України (із змінами та 

доповненнями) (далі - ПКУ), пункту 24 частини 1 статті 26,статей 63, 69 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні".  

1. Платники податку 

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому 

числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 

законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 

2 цього Положення є об’єктами оподаткування.  

2. Об'єкт оподаткування 

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких 

минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких 

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом 

на 1 січня податкового (звітного) року. 

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою 

Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу 

двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу 

легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті. 

3. База оподаткування 

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення. 

4. Ставка податку 

 4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 

розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 

оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення. 

5. Податковий період 

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

6. Порядок обчислення та сплати податку 

 6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних 

осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку. 

 6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 

податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику 

податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року 

базового податкового (звітного) періоду (року). 

 Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок 

сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло 

право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове 

повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід 

права власності. 



 Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-

рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють 

контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають 

у власності таких нерезидентів. 

 6.3. Органи внутрішніх справ, зобов'язані до 1 квітня 2015 року подати 

контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, 

необхідні для розрахунку податку. 

 З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ, зобов'язані щомісячно, у 10-

денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим 

органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта 

оподаткування станом на перше число відповідного місяця. 

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

 6.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму 

податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 

контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за 

формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового 

Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація 

юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення 

права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в 

якому виникло право власності на такий об'єкт. 

 6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 

власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім 

власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він 

втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником 

– починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт. 

 Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому 

власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок 

сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, 

починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. 

6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом 

звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку 

місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) 

п’яти років. 

6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим 

автомобілем, який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є 

об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не 

сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного 

заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується 

відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального 

правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим 

уповноваженим державним органом. 

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному 

володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому 

легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора 



чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу 

копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання. 

6.9 У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, 

який відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктом 

оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку 

подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення 

кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча 

декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 

календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення 

ухвали суду. 

6.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою 

заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення 

звірки даних щодо: 

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку; 

б) розміру ставки податку; 

в) нарахованої суми податку. 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та 

даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних 

документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт 

оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що 

впливають на середньо ринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий 

орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку 

і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє 

податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним). 

Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, 

звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем 

реєстрації об’єктів оподаткування. 

7. Порядок сплати податку 

 7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і 

зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного 

кодексу України.  

8. Строки сплати податку 

8.1. Транспортний податок сплачується:  

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій 

декларації. 

 

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 дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«22» червня 2020 року                                                                                    №1186-VIІ 

 

Про встановлення ставок туристичного збору на території Крижанівської сільської 

ради 

Відповідно до статті 69 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 

24 частини першої статті 26, статей 59, 63, 69 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 7, 10, 12, 265, 268 Податкового кодексу 

України, приймаючи до уваги Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015 

року, Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2017 році» № 1791-VIII від 20 грудня 2016 року, Закон України «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» 

№2245-19 від 07.12.2017, «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та 

перегляду ставок окремих податків і зборів» №2628-VIII від 23.11.2018,  «Про 

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів 

України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і 

зборів» 391-IX  від 18.12.2019, з метою поповнення доходної частини бюджету, 

Крижанівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити ставку туристичного збору на території Крижанівської 

сільської ради на 2021 рік за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях 

проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 268.5 статті 268 

Податкового кодексу України, у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 

1 відсоток - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за 

одну добу тимчасового розміщення. 



2. Базою справляння туристичного збору є загальна кількість діб тимчасового 

розміщення у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 268.5.1 пункту 

268.5 ст. 268 Податкового кодексу України. 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Крижанівської сільської 

ради «Про встановлення ставок туристичного збору на території Крижанівської 

сільської ради» № 923-VІІ від 25 квітня 2019 року                                                            

4. Секретарю сільської ради довести це рішення до відома Южненського 

управління ГУ ДФС в Одеській області та оприлюднити. 

5. Це рішення набирає законної сили з моменту його оприлюднення але не 

раніше 01.01.2021 року. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності та 

регуляторної політики (Спельнік С.В.) 

 

Сільський голова                                                                                 Н.Г. Крупиця 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1187-VII 

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на  

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області   

 

Керуючися ст. 266 Податкового кодексу України та пунктом 24 

частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Установити на території Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області: 

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

згідно з додатком 1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до 

підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за 

переліком згідно з додатком 2. 

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 

3. Рішення набирає законної сили з моменту опублікування, але не 

раніше 01.01.2021 року. 

4. Прийняте рішення донести до відома Южненське управління ГУ ДПС 

в Одеській області. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, 

законності та регуляторної політики (Спельнік С.В.). 
 

 

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 дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1187-VII 

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на  

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області   

 

Керуючися ст. 266 Податкового кодексу України та пунктом 24 

частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Установити на території Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області: 

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

згідно з додатком 1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до 

підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за 

переліком згідно з додатком 2. 

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 

3. Рішення набирає законної сили з моменту опублікування, але не 

раніше 01.01.2021 року. 

4. Прийняте рішення донести до відома Южненське управління ГУ ДПС 

в Одеській області. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, 

законності та регуляторної політики (Спельнік С.В.). 
 

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 дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«22» червня 2020 року                                                                       № 1187-VIІ 

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на  

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території 

Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області   

 

Керуючися ст. 266 Податкового кодексу України та пунктом 24 

частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Установити на території Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області: 

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

згідно з додатком 1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до 

підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за 

переліком згідно з додатком 2. 

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 

3. Рішення набирає законної сили з моменту опублікування, але не 

раніше 01.01.2021 року. 

4. Прийняте рішення донести до відома Южненське управління ГУ ДПС 

в Одеській області. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, 

законності та регуляторної політики (Спельнік С.В.) 

 

Сільський голова                                                                        Н.Г. Крупиця 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

До рішення сесії Крижанівської сільської ради 

№ 1187-VІІ від 22.06.2020 року                            

 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію з 01.01.2021 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія 

рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або  

населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади 

            51                        51227                  5122783200                       Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області в межах                    

                                                                                                               населених пунктів с. Крижанівка та сщ. Ліски  

 

Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 

1110.1  Будинки одноквартирні масової забудови  1 1 1 1 1 1 

1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності  1 1 1 1 1 1 

1110.3  Будинки садибного типу  1 1 1 1 1 1 

1110.4  Будинки дачні та садові  1 1 1 1 1 1 

112  Будинки з двома та більше квартирами 



Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1121  Будинки з двома квартирами5 

1121.1  Будинки двоквартирні масової забудови  1 1 1 1 1 1 

1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності  1 1 1 1 1 1 

1122  Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1  Будинки багатоквартирні масової забудови  1 1 1 1 1 1 

1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні  1 1 1 1 1 1 

1122.3  Будинки житлові готельного типу  1 1 1 1 1 1 

113  Гуртожитки5 

1130.1  Гуртожитки для робітників та службовців Не є об’єктом оподаткування (п. 266.2.2. ч. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України) 

1130.2  Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 Не є об’єктом оподаткування (п. 266.2.2. ч. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України)  

1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 Не є об’єктом оподаткування (п. 266.2.2. ч. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України) 

1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 Не є об’єктом оподаткування (п. 266.2.2. ч. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України)  

1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки5 Не є об’єктом оподаткування (п. 266.2.2. ч. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України)  

1130.6  Будинки для біженців, притулки для бездомних5 Не є об’єктом оподаткування (п. 266.2.2. ч. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України)  

1130.9  Будинки для колективного проживання інші  Не є об’єктом оподаткування (п. 266.2.2. ч. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України)  

  

12  Будівлі нежитлові 

121  Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211  Будівлі готельні 

1211.1  Готелі  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1211.2  Мотелі  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 



Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1211.3  Кемпінги  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1211.4  Пансіонати  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1211.5  Ресторани та бари  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1212  Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  1 1 1 1 1 1 

1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  1 1 1 1 1 1 

1212.3  Центри та будинки відпочинку  1 1 1 1 1 1 

1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше  1 1 1 1 1 1 

122 Будівлі офісні 

1220  Будівлі офісні5 

1220.1  Будівлі органів державного та місцевого управління5 Не є об’єктом оподаткування (п. 266.2.2. ч. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України) 

1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  1 1 1 1 1 1 

1220.3  Будівлі органів правосуддя5 х х х х х х 

1220.4  Будівлі закордонних представництв5 х х х х х х 

1220.5  Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств  1 1 1 1 1 1 

1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  1 1 1 1 1 1 

123  Будівлі торговельні 

1230  Будівлі торговельні 

1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1230.3  Станції технічного обслуговування автомобілів  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 



Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1230.4  Їдальні, кафе, закусочні тощо  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1230.6  Будівлі підприємств побутового обслуговування  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1230.9  Будівлі торговельні інші  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1  Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту  х х х х х х 

1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту  х х х х х х 

1241.3  Будівлі міського електротранспорту  х х х х х х 

1241.4  Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту  х х х х х х 

1241.5  Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі  х х х х х х 

1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних доріг  х х х х х х 

1241.7  Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, 

телекомунікаційних центрів тощо  

х х х х х х 

1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо  х х х х х х 

1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші  1 1 1 1 1 1 

1242  Гаражі 

1242.1  Гаражі наземні  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1242.2  Гаражі підземні  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1242.3  Стоянки автомобільні криті  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

1242.4  Навіси для велосипедів  1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 



Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

125  Будівлі промислові та склади 

1251  Будівлі промислові5 

1251.1  Будівлі підприємств машинобудування та металообробної 

промисловості5 

1 1 1 1 1 1 

1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії5 1 1 1 1 1 1 

1251.3  Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 1 1 1 1 1 1 

1251.4  Будівлі підприємств легкої промисловості5 1 1 1 1 1 1 

1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості5 1 1 1 1 1 1 

1251.6  Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 1 1 1 1 1 1 

1251.7  Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової 
промисловості5 

1 1 1 1 1 1 

1251.8  Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та 
виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 

1 1 1 1 1 1 

1251.9  Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 1 1 1 1 1 1 

1252  Резервуари, силоси та склади 

1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу  1 1 1 1 1 1 

1252.2  Резервуари та ємності інші  1 1 1 1 1 1 

1252.3  Силоси для зерна  1 1 1 1 1 1 

1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів  1 1 1 1 1 1 

1252.5  Склади спеціальні товарні  1 1 1 1 1 1 

1252.6  Холодильники  1 1 1 1 1 1 

1252.7  Складські майданчики  1 1 1 1 1 1 



Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1252.8  Склади універсальні  1 1 1 1 1 1 

1252.9  Склади та сховища інші5 1 1 1 1 1 1 

126  Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

1261  Будівлі для публічних виступів 

1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  1 1 1 1 1 1 

1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів  1 1 1 1 1 1 

1261.3  Цирки  1 1 1 1 1 1 

1261.4  Казино, ігорні будинки  1 1 1 1 1 1 

1261.5  Музичні та танцювальні зали, дискотеки  1 1 1 1 1 1 

1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  1 1 1 1 1 1 

1262  Музеї та бібліотеки 

1262.1  Музеї та художні галереї5 1 1 1 1 1 1 

1262.2  Бібліотеки, книгосховища5 1 1 1 1 1 1 

1262.3  Технічні центри  1 1 1 1 1 1 

1262.4  Планетарії5 1 1 1 1 1 1 

1262.5  Будівлі архівів5 1 1 1 1 1 1 

1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 1 1 1 1 1 1 

1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1  Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ  1 1 1 1 1 1 

1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  1 1 1 1 1 1 

1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 Не є об’єктом оподаткування (п. 266.2.2. ч. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України) 



Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1263.4  Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 1 1 1 1 1 1 

1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 Не є об’єктом оподаткування (п. 266.2.2. ч. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України) 

1263.6  Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими 
потребами5 

Не є об’єктом оподаткування (п. 266.2.2. ч. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України) 

1263.7  Будівлі закладів з фахової перепідготовки  1 1 1 1 1 1 

1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 1 1 1 1 1 1 

1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 1 1 1 1 1 1 

1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1  Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних 

закладів5 

1 1 1 1 1 1 

1264.2  Лікарні профільні, диспансери5 1 1 1 1 1 1 

1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 1 1 1 1 1 1 

1264.4  Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 Не є об’єктом оподаткування (п. 266.2.2. ч. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України) 

1264.5  Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 1 1 1 1 1 1 

1264.6  Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 1 1 1 1 1 1 

1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 1 1 1 1 1 1 

1265  Зали спортивні5 

1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо  1 1 1 1 1 1 

1265.2  Басейни криті для плавання  1 1 1 1 1 1 

1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  1 1 1 1 1 1 

1265.4  Манежі легкоатлетичні  1 1 1 1 1 1 



Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1265.5  Тири  1 1 1 1 1 1 

1265.9  Зали спортивні інші  1 1 1 1 1 1 

127  Будівлі нежитлові інші 

1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 

1271.1  Будівлі для тваринництва5 1 1 1 1 1 1 

1271.2  Будівлі для птахівництва5 1 1 1 1 1 1 

1271.3  Будівлі для зберігання зерна5 1 1 1 1 1 1 

1271.4  Будівлі силосні та сінажні5 1 1 1 1 1 1 

1271.5  Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 1 1 1 1 1 1 

1271.6  Будівлі тепличного господарства5 1 1 1 1 1 1 

1271.7  Будівлі рибного господарства5 1 1 1 1 1 1 

1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 1 1 1 1 1 1 

1271.9  Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 1 1 1 1 1 1 

1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 Не є об’єктом оподаткування (п. 266.2.2. ч. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України) 

1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  1 1 1 1 1 1 

1272.3  Цвинтарі та крематорії5 х х х х х х 

1273  Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 

1273.1  Пам’ятки історії та архітектури5 х х х х х х 

1273.2  Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються 
державою5 

х х х х х х 



Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1273.3  Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 х х х х х х 

1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1  Казарми Збройних Сил5 х х х х х х 

1274.2  Будівлі поліцейських та пожежних служб5 х х х х х х 

1274.3  Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 х х х х х х 

        

1274.4  Будівлі лазень та пралень  1 1 1 1 1 1 

1274.5  Будівлі з облаштування населених пунктів  1 1 1 1 1 1 

__________ 
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом 

ставки затверджуються окремими додатками. 
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого 

наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу 

України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо 

якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.  

 

Секреатр сільської ради                                                                                                                                                                                                                                    Л.Л. Бондаренко 

 



Додаток 2 

До рішення сесії Крижанівської сільської ради 

№ 1187-VІІ від 22.06.2020 року                            

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію 

 з 01.01.2021 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

51                     51227                 5122783200         Крижанівська сільська рада                          

                                                                                 Лиманського району Одеської області в        

                                                                                           межах с. Крижанівка та сщ. Ліски  

Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

1. Органи місцевого самоврядування, комунальні 

підприємства, установи, заклади, засновником яких є 

Крижанівська сільська рада. 

2. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» (відповідно до ст. ст. 6,7,9,10), в 

тому числі учасники АТО.  

3. Діти війни.  

4. Особи, віднесені до 1 та 2 категорії, що постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи (п. 1,2 ст.14 Закону 

України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»). 

5. Особи, що мають статус багатодітних батьків або статус 

малозабезпеченої родини (за наявності відповідних 

документів). 

6. Особи з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують пенсію 

по інвалідності. 

7. Осіб, що досягли пенсійного віку. 

 

 

100 

 

Секретар сільської ради                                                                                           Л.Л. Бондаренко 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1188-VII 

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

території Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області   

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Крижанівська 

сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Установити на території Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області: 

1) ставки земельного податку згідно з додатком №1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 

284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з 

додатком №2. 

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 

3. Рішення набирає законної сили з моменту опублікування, але не 

раніше 01.01.2021 року. 

4. Прийняте рішення донести до відома Южненське управління ГУ ДПС 

в Одеській області. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, 

законності та регуляторної політики (Спельнік С.В.). 

 
 

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 дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1188-VII 

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

території Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області   

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Крижанівська 

сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Установити на території Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області: 

1) ставки земельного податку згідно з додатком №1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 

284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з 

додатком №2. 

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 

3. Рішення набирає законної сили з моменту опублікування, але не 

раніше 01.01.2021 року. 

4. Прийняте рішення донести до відома Южненське управління ГУ ДПС 

в Одеській області. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, 

законності та регуляторної політики (Спельнік С.В.). 
 

 

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 дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

VIІ скликання 

 

«22» червня 2020 року                                                                       № 1188-VIІ 

 

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

території Крижанівської сільської ради Лиманського району  

Одеської області   

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 

Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Крижанівська 

сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Установити на території Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області: 

1) ставки земельного податку згідно з додатком №1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 

284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з 

додатком №2. 

2. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації. 

3. Рішення набирає законної сили з моменту опублікування, але не 

раніше 01.01.2021 року. 

4. Прийняте рішення донести до відома Южненське управління ГУ ДПС 

в Одеській області. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, 

законності та регуляторної політики (Спельнік С.В.) 

 

Сільський голова                                                                       Н.Г. Крупиця 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

До рішення сесії Крижанівської сільської ради 

№ 1188-VІІ від 22.06.2020 року                                                                     

СТАВКИ  

земельного податку1 

Ставки встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію 

з  01.01.2021 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

51 227 5122783200 Крижанівська сільська рада Лиманського району 

Одеської області в межах населених пунктів с. 

Крижанівка та сщ. Ліски  

        

Вид цільового призначення земель Ставки податку  

(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 

нормативну грошову оцінку 

яких проведено (незалежно 

від місцезнаходження) 

за земельтні ділянки за 

межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких не 

проведено 

код  найменування для юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридичних 

осіб 

для 

фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

0,300 0,300 0,300 0,300 

01.02 Для ведення 

фермерського 

господарства 

х х х х 

01.03 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

0,300 0,300 0,300 0,300 

01.04 Для ведення 

підсобного сільського 

господарства 

х х х х 

01.05 Для ведення 

індивідуального 

садівництва 

5,00 5,00 5,00 5,00 

01.06 Для колективного 

садівництва 

х х х х 

01.07 Для городництва х х х х 

01.08 Для сінокосіння і 

випасання худоби 

х х х х 



01.09 Для дослідних і 

навчальних цілей 

3,00 3,00 3,00 3,00 

01.10 Для пропаганди 

передового досвіду 

ведення сільського 

господарства 

х х х х 

01.11 Для надання послуг у 

сільському 

господарстві 

х х х х 

01.12 Для розміщення 

інфраструктури 

оптових ринків 

сільськогосподарської 

продукції 

х х х х 

01.13 Для іншого 

сільськогосподарського 

призначення 

х х х х 

01.14 Для цілей підрозділів 

01.01-01.13 та для 

збереження та 

використання земель 

природно-заповідного 

фонду 

х х х х 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських будівель 

і споруд (присадибна 

ділянка)4 

0,030 0,030 0,030 0,030 

02.02 Для колективного 

житлового 

будівництва4 

х х х х 

02.03 Для будівництва і 

обслуговування 

багатоквартирного 

житлового будинку 

1,00 1,000 1,000 1,000 

02.04 Для будівництва і 

обслуговування 

будівель тимчасового 

проживання 

х х х х 

02.05 Для будівництва 

індивідуальних гаражів 

0,030 0,030 0,030 0,030 

02.06 Для колективного 

гаражного будівництва  

х х х х 

02.07 Для іншої житлової 

забудови   

1,000 1,000 1,000 1,000 

02.08 Для цілей підрозділів 

02.01-02.07 та для 

збереження та 

використання земель 

природно-заповідного 

фонду 

х х х х 



03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та 

обслуговування 

будівель органів 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування4 

- - - - 

03.02 Для будівництва та 

обслуговування 

будівель закладів 

освіти4 

- - - - 

03.03 Для будівництва та 

обслуговування 

будівель закладів 

охорони здоров’я та 

соціальної допомоги4 

- - - - 

03.04 Для будівництва та 

обслуговування 

будівель громадських 

та релігійних 

організацій4 

- - - - 

03.05 Для будівництва та 

обслуговування 

будівель закладів 

культурно-

просвітницького 

обслуговування4 

- - - - 

03.06 Для будівництва та 

обслуговування 

будівель 

екстериторіальних 

організацій та органів4 

- - - - 

03.07 Для будівництва та 

обслуговування 

будівель торгівлі  

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.08 Для будівництва та 

обслуговування 

об’єктів туристичної 

інфраструктури та 

закладів громадського 

харчування 

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.09 Для будівництва та 

обслуговування 

будівель кредитно-

фінансових установ  

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.10 Для будівництва та 

обслуговування 

будівель ринкової 

інфраструктури 

 

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.11 Для будівництва і 

обслуговування 

х х х х 



санаторно-оздоровчих 

закладів4 

03.12 Для будівництва та 

обслуговування 

будівель закладів 

комунального 

обслуговування 

х х х х 

.03.13 Для будівництва та 

обслуговування 

будівель закладів 

побутового 

обслуговування   

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.14 Для розміщення та 

постійної діяльності 

органів ДСНС4 

х х х х 

03.15 Для будівництва та 

обслуговування інших 

будівель громадської 

забудови   

1,000 1,000 1,000 1,000 

03.16 Для цілей підрозділів 

03.01-03.15 та для 

збереження та 

використання земель 

природно-заповідного 

фонду 

х х х х 

04 Землі природно-заповідного фонду 

04.01 Для збереження та 

використання 

біосферних 

заповідників 

 

х х х х 

04.02 Для збереження та 

використання 

природних 

заповідників4 

х х х х 

04.03 Для збереження та 

використання 

національних 

природних парків4 

х х х х 

04.04 Для збереження та 

використання 

ботанічних садів4 

х х х х 

04.05 Для збереження та 

використання 

зоологічних парків 

х х х х 

04.06 Для збереження та 

використання 

дендрологічних парків  

х х х х 

04.07 Для збереження та 

використання парків - 

пам’яток садово-

паркового мистецтва 

 

х х х х 



04.08 Для збереження та 

використання 

заказників 

х х х х 

04.09 Для збереження та 

використання 

заповідних урочищ 

х х х х 

04.10 Для збереження та 

використання пам’яток 

природи 

х х х х 

04.11 Для збереження та 

використання 

регіональних 

ландшафтних парків  

х х х х 

05 Землі іншого природоохоронного призначення 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні 

властивості, які використовуються або можуть використовуватись для 

профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і 

обслуговування 

санаторно-оздоровчих 

закладів 

х х х х 

06.02 Для розробки родовищ 

природних лікувальних 

ресурсів  

х х х х 

06.03 Для інших оздоровчих 

цілей  

х х х х 

06.04 Для цілей підрозділів 

06.01-06.03 та для 

збереження та 

використання земель 

природно-заповідного 

фонду 

х х х х 

07 Землі рекреаційного призначення  

07.01 Для будівництва та 

обслуговування 

об’єктів рекреаційного 

призначення4 

1,000 1,000 1,000 1,000 

07.02 Для будівництва та 

обслуговування 

об’єктів фізичної 

культури і спорту4 

1,000 1,000 1,000 1,000 

07.03 Для індивідуального 

дачного будівництва 

0,030 0,030 0,030 0,030 

07.04 Для колективного 

дачного будівництва   

х х х х 

07.05 Для цілей підрозділів 

07.01-07.04 та для 

збереження та 

використання земель 

природно-заповідного 

фонду 

 

х х х х 



08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення 

охорони об’єктів 

культурної спадщини   

х х х х 

08.02 Для розміщення та 

обслуговування 

музейних закладів  

х х х х 

08.03 Для іншого історико-

культурного 

призначення 

х х х х 

08.04 Для цілей підрозділів 

08.01-08.03 та для 

збереження та 

використання земель 

природно-заповідного 

фонду 

х х х х 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового 

господарства і 

пов’язаних з ним 

послуг  

- - - - 

09.02 Для іншого 

лісогосподарського 

призначення 

- - - - 

09.03 Для цілей підрозділів 

09.01-09.02 та для 

збереження та 

використання земель 

природно-заповідного 

фонду 

- - - - 

10 Землі водного фонду  

10.01 Для експлуатації та 

догляду за водними 

об’єктами 

1,000 1,000 1,000 1,000 

10.02 Для облаштування та 

догляду за 

прибережними 

захисними смугами 

х х х х 

10.03 Для експлуатації та 

догляду за смугами 

відведення 

х х х х 

10.04 Для експлуатації та 

догляду за 

гідротехнічними, 

іншими 

водогосподарськими 

спорудами і каналами 

1,000 1,000 1,000 1,000 

10.05 Для догляду за 

береговими смугами 

водних шляхів 

х х х х 



10.06 Для сінокосіння х х х х 

10.07 Для рибогосподарських 

потреб 

1,000 1,000 1,000 1,000 

10.08 Для культурно-

оздоровчих потреб, 

рекреаційних, 

спортивних і 

туристичних цілей 

1,000 1,000 1,000 1,000 

10.09 Для проведення 

науково-дослідних 

робіт  

х х х х 

10.10 Для будівництва та 

експлуатації 

гідротехнічних, 

гідрометричних та 

лінійних споруд 

1,000 1,000 1,000 1,000 

10.11 Для будівництва та 

експлуатації санаторіїв 

та інших лікувально-

оздоровчих закладів у 

межах прибережних 

захисних смуг морів, 

морських заток і 

лиманів 

х х х х 

10.12 Для цілей підрозділів 

10.01-10.11 та для 

збереження та 

використання земель 

природно-заповідного 

фонду 

х х х х 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і 

допоміжних будівель 

та споруд 

підприємствами, що 

пов’язані з 

користуванням 

надрами   

 

1,000 1,000 1,000 1,000 

11.02 Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і 

допоміжних будівель 

та споруд підприємств 

переробної, 

машинобудівної та 

іншої промисловості  

1,000 1,000 1,000 1,000 

11.03 Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і 

допоміжних будівель 

1,000 1,000 1,000 1,000 



та споруд будівельних 

організацій та 

підприємств 

11.04 Для розміщення та 

експлуатації основних, 

підсобних і 

допоміжних будівель 

та споруд технічної 

інфраструктури 

(виробництва та 

розподілення газу, 

постачання пари та 

гарячої води, збирання, 

очищення та 

розподілення води) 

1,000 1,000 1,000 1,000 

11.05 Для цілей підрозділів 

11.01-11.04 та для 

збереження та 

використання земель 

природно-заповідного 

фонду  

х х х х 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та 

експлуатації будівель і 

споруд залізничного 

транспорту 

х х х х 

12.02 Для розміщення та 

експлуатації будівель і 

споруд морського 

транспорту   

х х х х 

12.03 Для розміщення та 

експлуатації будівель і 

споруд річкового 

транспорту   

х х х х 

12.04 Для розміщення та 

експлуатації будівель і 

споруд автомобільного 

транспорту та 

дорожнього 

господарства4 

1,000 1,000 1,000 1,000 

12.05 Для розміщення та 

експлуатації будівель і 

споруд авіаційного 

транспорту 

х х х х 

12.06 Для розміщення та 

експлуатації об’єктів 

трубопровідного 

транспорту 

х х х х 

12.07 Для розміщення та 

експлуатації будівель і 

споруд міського 

електротранспорту 

х х х х 



12.08 Для розміщення та 

експлуатації будівель і 

споруд додаткових 

транспортних послуг та 

допоміжних операцій 

1,000 1,000 1,000 1,000 

12.09 Для розміщення та 

експлуатації будівель і 

споруд іншого 

наземного транспорту 

1,000 1,000 1,000 1,000 

12.10 Для цілей підрозділів 

12.01-12.09 та для 

збереження та 

використання земель 

природно-заповідного 

фонду 

1,000 1,000 1,000 1,000 

13 Землі зв’язку 

13.1 Для розміщення та 

експлуатації об’єктів і 

споруд телекомунікацій 

3,000 3,000 3,000 3,000 

13.02 Для розміщення та 

експлуатації будівель та 

споруд об’єктів 

поштового зв’язку 

3,000 3,000 3,000 3,000 

13.03 Для розміщення та 

експлуатації інших 

технічних засобів 

зв’язку 

3,000 3,000 3,000 3,000 

13.04 Для цілей підрозділів 

13.01-13.03, 13.05 та 

для збереження та 

використання земель 

природно-заповідного 

фонду 

 

3,000 3,000 3,000 3,000 

14 Землі енергетики  

14.1 Для розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об’єктів 

енергогенеруючих 

підприємств, установ і 

організацій   

3,000 3,000 3,000 3,000 

14.02 Для розміщення, 

будівництва, 

експлуатації та 

обслуговування 

будівель і споруд 

об’єктів передачі 

електричної та теплової 

енергії 

3,000 3,000 3,000 3,000 

14.03 Для цілей підрозділів 3,000 3,000 3,000 3,000 



14.01-14.02 та для 

збереження та 

використання земель 

природно-заповідного 

фонду 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та 

постійної діяльності 

Збройних Сил4 

х х х х 

15.02 Для розміщення та 

постійної діяльності 

військових частин 

(підрозділів) 

Національної гвардії4 

х х х х 

15.03 Для розміщення та 

постійної діяльності 

Держприкордонслужби4 

х х х х 

15.04 Для розміщення та 

постійної діяльності 

СБУ4 

х х х х 

15.05 Для розміщення та 

постійної діяльності 

Держспецтрансслужби4 

 

х х х х 

15.06 Для розміщення та 

постійної діяльності 

Служби зовнішньої 

розвідки4 

х х х х 

15.07 Для розміщення та 

постійної діяльності 

інших, утворених 

відповідно до законів, 

військових формувань4 

х х х х 

15.08 Для цілей підрозділів 

15.01-15.07 та для 

збереження та 

використання земель 

природно-заповідного 

фонду 

х х х х 

16 Землі запасу х х х х 

17 Землі резервного 

фонду 

х х х х 

18 Землі загального 

користування4 

х х х х 

19 Для цілей підрозділів 

16-18 та для 

збереження та 

використання земель 

природно-заповідного 

фонду 

х х х х 



Для землекористувачів, які мають у постійному користуванні земельні 

ділянки застосовується ставка податку розмірі 12,000 відсотків. 

Для землекористувачів (юридичні та фізичні особи), які використовують 

земельні ділянки без належним чином оформлених документів на право 

користування земельними ділянками, застосовується ставкка податку у розмірі 

3,000 відсотків від нормативно грошової оцінки землі. 

Для власників вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень, 

розташованих в житлових будинках, які використовують дані приміщення для 

веденняпідприємницької діяльності, застосовується ставка податку у розмірі 

3,000 відсотків від нормативно грошової оцінки землі. 

Від цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією 

видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 

23 липня 2010 року № 548. 

Платники земельного податку, обєкти оподатківання земельним податком, 

база оподатківання земельним податком, пільги щодо сплати земельного 

податку для фізичних та юридичних осіб, земельні ділянки, які не підлягають 

оподаткуванню земельним податком, особливості оподаткування платою за 

землю, порядок обчислення плати за землю, строк плати за землю, орендна 

плата, індексація нормативної грошової оцінки земель встановлюються 

Податковим кодексом України. 

 

Секретар сільської ради                                                            Л.Л. Бондаренко 



Додаток 2 

До рішення сесії Крижанівської сільської ради 

№ 1188-VІІ від 22.06.2020 року                                                                     

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку 

 

Пільги встановлюються на 2021 рік та вводяться в дію 

 з 01.01.2021 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

51                     51227                 5122783200         Крижанівська сільська рада                          

                                                                                 Лиманського району Одеської області в        

                                                                                           межах с. Крижанівка та сщ. Ліски  

 

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового зобов’язання 

за рік) 

1.Органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, 

установи, заклади, засновником яких є Крижанівська сільська 

рада. 

2. Суб’єкти, визначені положеннями ст.ст. 281,282 Податкового 

кодексу України. 

3. Земельні ділянки, які повністю утримуються за рахунок 

коштів місцевого та районного бюджету, на яких розташовані: 

заклади дошкільної освіти, загальноосвітні навчальні заклади, 

заклади культури та спорту, охорони здоров’я, кладовища, 

релігійні організації. 

4. Комунальне підприємство «Надія» Крижанівської сільської 

ради Лиманського району Одеської області. 

5. Державне підприємство «Одеське лісове господарство» за 

земельні ділянки лісогосподарського призначення, 

розташованих на території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області. 

 

100 

 

Секретар сільської ради                                                                   Л.Л. Бондаренко 



 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 
П’ятдесят дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

 

22 червня 2020 року                  с. Крижанівка                         № 1189 -VII 

 

 

Про затвердження проекту внесення змін до детального плану території 

села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області в межах 47¹ кварталу, обмеженої вулицями 

Гонтаренко, Приморська, Проектуємий бульвар і Чорним морем 

 

         Відповідно до рішень Крижанівської сільської ради від 06.11.2018 №805-

VII «Про внесення змін до детального плану території села Крижанівка 

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області в частині 

кварталу 471 на земельній ділянці кадастровий номер 5122783200:02:001:2797», 

від 20.11.2018 № 809-VII «Про внесення змін в рішення тридцять шостої сесії від 

06 листопада 2018 року № 805-VІІ», на виконання вимог ст. ст. 16, 19, 20, 21 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», враховуючи 

позитивний висновок архітектурно-містобудівної ради при Управлінні з питань 

містобудування та архітектури Одеської обласної державної адміністрації від 

05.06.2020 щодо проекту містобудівної документації, керуючись ст. ст. 25, 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська 

рада,- 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

        1. Затвердити проект внесення змін до детального плану території села 

Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області 

в межах 47¹ кварталу, обмеженої вулицями Гонтаренко, Приморська, 

Проектуємий бульвар і Чорним морем.  

 

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

містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи (Дерік 

Г.Н.). 

 

 

Сільський голова                          (підпис)                    Н.Г. Крупиця 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я   

П’ятдесят дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«22» червня 2020 року                                                                                 № 1190-VIІ 

 

Про внесення змін до рішення сесії №1071-VIІ від 24.12.2019 року 

 

 З метою  посилення  матеріальної  зацікавленості  в  досягненні  високих  

результатів  діяльності директора та працівників комунального підприємства 

«Спортивний клуб «Крижанівський», підтримки спорту  та здорового способу 

життя в с. Крижанівка, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" Крижанівська сільська рада вирішила: 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Додатку 1 до рішення сесії № 1071-VII від 24 грудня 

2019 року «Про затвердження штатного розпису комунального підприємства 

«Спортивний клуб «Крижанівський» Крижанівської сільської ради на  2020 рік» 

та затвердити його в новій редакції  (Додаток 1) 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

                                                           До рішення сесії  Крижанівської сільської ради                                                                                                                           

                                                                                       №1190-VIІ від 22.06.2020 року 

 

 

Штатний розпис комунального підприємства «Спортивний клуб 

«Крижанівський» Крижанівської сільської ради на 2020 рік 

 

№ 

з/п 
Назва посади 

Кількість 

одиниць 

Посадовий оклад, 

грн. 

1 Директор 1 4100,00 

2 Бухгалтер 0,5 4100,00 

3 Тренер 3,5 4100,00 

 

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 дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1191-VII 

 

Про надання дозволу  на розроблення технічної документації з  

інвентаризацію земельної ділянки лісогосподарського призначення,  

яка перебуває в постійному користуванні Державного підприємства 

«Одеське лісове господарство», розташованої  на території  

с. Крижанівка, Крижанівської сільської ради, Лиманського району, 

Одеської області 

 

Розглянувши клопотання Т.в.о. директора ДП «Одеське лісове 

господарство» та подані матеріли, керуючись ст. ст. 3, 12, 57 Земельного 

кодексу України, Закону України «Про землеустрій», постанова КМУ від 

23.05.2012 року №513 «Про затвердження Порядку проведення 

інвентаризації земель», ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, Крижанівська сільська рада Лиманського району 

Одеської області 

 

ВИРІШИЛА : 

 1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з 

інвентаризацію земельної ділянки лісогосподарського призначення, яка 

перебуває в постійному користуванні Державного підприємства «Одеське 

лісове господарство», орієнтовною площею 3,9832 га, розташованої  на 

території с. Крижанівка, Крижанівської сільської ради, Лиманського 

району, Одеської області 

 

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 

 
 



 

 

 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИТЯГ  З  Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1191-VII 

 

Про надання дозволу  на розроблення технічної документації з  

інвентаризацію земельної ділянки лісогосподарського призначення,  

яка перебуває в постійному користуванні Державного підприємства 

«Одеське лісове господарство», розташованої  на території  

с. Крижанівка, Крижанівської сільської ради, Лиманського району, 

Одеської області 

 

Розглянувши клопотання Т.в.о. директора ДП «Одеське лісове 

господарство» та подані матеріли, керуючись ст. ст. 3, 12, 57 Земельного 

кодексу України, Закону України «Про землеустрій», постанова КМУ від 

23.05.2012 року №513 «Про затвердження Порядку проведення 

інвентаризації земель», ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, Крижанівська сільська рада Лиманського району 

Одеської області 

 

ВИРІШИЛА : 

 1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації з 

інвентаризацію земельної ділянки лісогосподарського призначення, яка 

перебуває в постійному користуванні Державного підприємства «Одеське 

лісове господарство», орієнтовною площею 3,9832 га, розташованої  на 

території с. Крижанівка, Крижанівської сільської ради, Лиманського 

району, Одеської області 

 

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  



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1192-VII 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді 

Товариства з обмеженою відповідальністю в оренду орієнтовною 

площею 0,5339 га терміном на 15 (п'ятнадцять)  років для експлуатації 

та обслуговування об'єктів міні-ринку «Крижанівський», розташованої 

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

Миколаївська, 3. 

 

Розглянувши заяву директора фірми «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді 

Товариства з обмеженою відповідальністю 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 Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді Товариства з 

обмеженою відповідальністю в оренду орієнтовною площею 0,5339 га 

терміном на 15 (п'ятнадцять)  років для експлуатації та обслуговування 

об'єктів міні-ринку «Крижанівський», розташованої за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 3. 

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 дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1193-VII 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Сарафанову Євгену 

Володимировичу в оренду орієнтовною площею 0,0185 га терміном на 15 

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

(для розміщення торгівельного павільйону «Малахіт»), розташованої за 

адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська 

рада, с. Крижанівка, вул. Морська, 2а. 

 

Розглянувши клопотання громадянина України Сарафанова Є.В. 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 громадянину Сарафанову Євгену Володимировичу в оренду 

орієнтовною площею 0,0185 га терміном на 15 (п'ятнадцять) років для 

будівництва та обслуговування об'єктів торгівлі (для розміщення 

торгівельного павільйону «Малахіт»), розташованої за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. 

Морська, 2а. 

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 дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1194-VII 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Слюсаренко Олегу 

Володимировичу в оренду орієнтовною площею 0,03 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, вул. Приморська,14. 

 

Розглянувши клопотання громадянина України Слюсаренко О.В. 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 громадянину Слюсаренко Олегу Володимировичу в оренду 

орієнтовною площею 0,03 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, вул. Приморська, 14. 

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 дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1195-VII 

 

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки громадянину Глухову Руслану 

Костянтиновичу в оренду орієнтовною площею 0,01 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, вул. Ветеранів, 6. 

 

Розглянувши клопотання громадянина України Глухова Р.К. 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 громадянину Глухову Руслану Костянтиновичу в оренду 

орієнтовною площею 0,01 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, вул. Ветеранів, 6. 

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 дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1196-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 дев'ятої 

сесії VII скликання 

                                                                                        № 1196-VII від 22 червня 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 

земельної 
ділянки 

Цільове призначення 

(використання) 
земельної ділянки 

Підстава 

1. 

Крижанівська 

сільська рада 
 

Микуланинець Р.О. 
0,098 

га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 
господарських 

будівель і споруд 

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних 

матеріалах перебуває у приватній власності 

(користуванні) за адресою:  
сщ. Ліски, вул. Будівеьна, 27. 
 

2. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Микуланинець К.В. 0,098га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 
будівель і споруд 

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних 

матеріалах перебуває у приватній власності 

(користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. Бочарова, 49. 
 

3. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Присяжнюк І.М. 0,25га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

4. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Присяжнюк М.І. 0,25га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

5. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Марціяш О.І. 0,10га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних 

матеріалах перебуває у приватній власності 

(користуванні) за адресою:  

сщ. Ліски, вул. Будівельна, 25. 
 

6. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Жураківський Д.П. - 

Для будівництва, 
обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

 

Секретар сільської ради                                                         Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток №1 до рішення п'ятдесят дев'ятої 

сесії VII скликання 

                                                                                        № 1196-VII від 22 червня 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 

земельної 

ділянки 

Цільове призначення 

(використання) 

земельної ділянки 

Підстава 

4. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Присяжнюк М.І. 0,25га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

 

Секретар сільської ради                  (підпис)                    Л.Л. Бондаренко 

Витяг вірний 

секретар сільської ради                                                      Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток №1 до рішення п'ятдесят дев'ятої 

сесії VII скликання 

                                                                                        № 1196-VII від 22 червня 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 

земельної 

ділянки 

Цільове призначення 

(використання) 

земельної ділянки 

Підстава 

5. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Марціяш О.І. 0,10га 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

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 дев'ятої 

сесії VII скликання 

                                                                                        № 1196-VII від 22 червня 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 

земельної 

ділянки 

Цільове призначення 

(використання) 

земельної ділянки 

Підстава 

6. 

Крижанівська 

сільська рада 

 

Жураківський Д.П. - 

Для будівництва, 

обслуговування 

житлового будинку, 

господарських 

будівель і споруд 

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу 

України, а саме: в клопотанні відсутні 

графічні матеріали, на яких зазначено бажане 

місце розташування земельної ділянки. 

 

 

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 дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1197-VII 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянам України Янковській Ользі Михайлівні, 

Янковському Віктору Борисовичу для будівництва і обслуговування 

жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 

ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Терешкової, 12. 

 

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 громадян України Янковської О.М. та Янковського В.Б. 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) громадянам 

України Янковській Ользі Михайлівні, Янковському Віктору Борисовичу для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Терешкової, 12. 

2. Передати безоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку 

загальною площею 0,0557 га за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Терешкової, 12, кадастровий 

номер: 5122783200:02:001:2987, громадянам: 

        Янковській Ользі Михайлівні ½ частка;  

Янковському Віктору Борисовичу ½ частка.  

3. Зобов’язати громадян України Янковську Ольгу Михайлівну, 

Янковського Віктора Борисовича 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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1198-VII 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянину України Шулякову Геннадію Онисимовичу для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Гагаріна, 52. 

 

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 Шулякова Геннадія Онисимовича 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 Шулякову Геннадію Онисимовичу для будівництва і обслуговування 

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

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

Крижанівка, вул. Гагаріна, 52. 

2. Передати громадянину України Шулякову Геннадію Онисимовичу 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0183га за 

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

Крижанівка, вул. Гагаріна, 52, кадастровий номер: 5122783200:02:001:2970. 

3. Зобов’язати громадянина України Шулякова Геннадія Онисимовича 

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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1199-VII 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянці України Шорніковій Наталії Олександрівні для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Гагаріна, 52А. 

 

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 громадянки України Шорнікової Наталії Олександрівни 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) громадянці 

України Шорніковій Наталії Олександрівні для будівництва і обслуговування 

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

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

Крижанівка, вул. Гагаріна, 52А. 

2. Передати громадянці України Шорніковій Наталії Олександрівні 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0377 га за 

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

Крижанівка, вул. Гагаріна, 52А, кадастровий номер: 5122783200:02:001:2991. 

3. Зобов’язати громадянку України Шорнікову Наталію Олександрівну 

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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1200-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянину України Бітківському Степану Васильовичу 

 для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски,  

вул. Марсельська, 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 Бітківського С.В. та подані 

матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину України Бітківському Степану Васильовичу для будівництва і 

обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд 

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

Крижанівська сільська рада, сщ. Ліски,  вул. Марсельська, 3. 

2. Передати громадянину України Бітківському Степану Васильовичу 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,1011 га за 

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

сщ. Ліски,  вул. Марсельська, 3, кадастровий номер: 5122783200:01:002:2634. 

3. Зобов’язати громадянина України Бітківського Степана Васильовича 

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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1201-VII 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянам України Валієвій Тетяні Вікторівні, Пурич 

Валентині Іванівні для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

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

Крижанівка, вул. Атаманюка, 16. 

 

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 громадян України Валієвої Т.І, Пурич В.І. 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) громадянам 

України Валієвій Тетяні Вікторівні, Пурич Валентині Іванівні для будівництва 

і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 

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

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Атаманюка, 16. 

2. Передати безоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку 

загальною площею 0,0478 га за адресою: Одеська область, Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Атаманюка, 16, кадастровий 

номер: 5122783200:02:001:2989, громадянам: 

        Валієвій Тетяні Вікторівні ½ частка;  

Пурич Валентині Іванівні ½ частка.  

3. Зобов’язати громадян України Валієву Тетяну Вікторівну, Пурич 

Валентину Іванівну 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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1202-VII 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) громадянці України Кривоног Аллі Федорівні для 

будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 

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

район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,  

вул. Ярошевської, 56. 

 

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 громадянки України Кривоног Аллі Федорівні 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) громадянці 

України Кривоног Аллі Федорівні для будівництва і обслуговування жилого 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

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

Крижанівка, вул. Ярошевської, 56. 

2. Передати громадянці України Кривоног Аллі Федорівні безоплатно у 

власність земельну ділянку загальною площею 0,1114 га за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. 

Ярошевської, 56, кадастровий номер: 5122783200:02:001:2981. 

3. Зобов’язати громадянку України Кривоног Аллі Федорівні 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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1203-VII 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки фізичній особі-підприємцю Шмоніну Івану Анатолійовичу в 

довгострокову оренду строком на 25 (двадцять п'ять) років площею 

0,0565 га  для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів 

інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів 

зв'язку та дорожнього господарства, за адресою: Одеська область,  

Лиманський район, Крижанівська сільська рада,  

с. Крижанівка. 

 

Розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Шмоніна Івана 

Анатолійовича та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

довгострокову оренду, розроблений ТОВ «ІНАГРО ГРУПП» керуючись 

ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве  самоврядування», ст.ст. 12, 122, 

123, 124, 134, 186 Земельного кодексу України, Крижанівська сільська рада 

Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної      

ділянки фізичній особі-підприємцю Шмоніну Івану Анатолійовичу в 

довгострокову оренду строком на 25 (двадцять п'ять) років загальною 

площею 0,0565 га для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів 

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

дорожнього господарства, за адресою: Одеська область,  Лиманський район, 

Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

2. Передати фізичній особі-підприємцю Шмоніну Івану Анатолійовичу 

в довгострокову оренду строком на 25 (двадцять п'ять) років земельну 

ділянку, загальною площею 0,0565 га, кадастровий номер 

5122783200:02:001:2988, для будівництва, обслуговування та ремонту 

об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів 

зв'язку та дорожнього господарства, за адресою: Одеська область,  

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка. 

3. Фізичній особі-підприємцю Шмоніну Івану Анатолійовичу укласти 

з Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за 



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

с. Крижанівка. 

4. Фізичній особі-підприємцю Шмоніну Івану Анатолійовичу 

зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної 

реєстрації.   

5. Зобов’язати фізичну особу-підприємця Шмоніна Івана 

Анатолійовича виконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки, 

згідно ст.ст. 96, 103 Земельного кодексу України та утримувати прилеглу 

територію до земельної ділянки в належному стані. 

6.  Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 

7.    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 дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1204-VII 

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки громадянці України Луцишиній Валентині Михайлівні 

 для ведення особистого селянського господарства, за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,  

с. Крижанівка, вул. Радісна, 8. 

 

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 громадянки України Луцишиної Валентини Михайлівни та 

подані матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської 

області 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянці України Луцишиній Валентині Михайлівні для ведення 

особистого селянського господарства за адресою: Одеська область, 

Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Радісна, 

8. 

2. Передати громадянці України Луцишиній Валентині Михайлівні 

безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0201 га за 

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

Крижанівка, вул. Радісна, 8, кадастровий номер: 5122783200:02:002:0051. 

3. Зобов’язати громадянку України Луцишину Валентину Михайлівну 

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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1205-VII 

 

Про надання дозволу  на коригування проекту землеустрою щодо 

встановлення прибережної захисної смуги та водоохоронної зони 

Чорного моря на території Крижанівської сільської ради Лиманського 

району Одеської області. 

 

Враховуючи проведені берегоукріплювальні роботи вздовж узбережжя 

Чорного моря в районі вул. Приморської с. Крижанівка Лиманського району 

Одеської області, розроблений проект благоустрію даної території,      

керуючись ст. 12, 59, 60, 62 Земельного кодексу України, ст. 88, 89, 90 

Водного кодексу України, постанови КМУ від 08.05.1996 року №486 « Про 

затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та 

режиму ведення господарської діяльності в них», ЗУ «Про землеустрій», ст. 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, Крижанівська 

сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

ВИРІШИЛА : 

 

 1. Надати дозвіл на коригування проекту землеустрою щодо 

встановлення прибережної захисної смуги та водоохоронної зони Чорного 

моря на території Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області. 

 

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 

 

 

 



 
 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1206-VII 

 

Про відкладення питання щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки ОСББ «Європейський-

44А» у власність орієнтовною площею 0,0614 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, розташованої за адресою: 

Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Бочарова 

генерала, 44-А. 

 

Розглянувши клопотання голови правління ОСББ «Європейський-44А» 

Бороган В.В. та подані матеріали,  з метою детального вивчення ситуації та 

для забезпечення можливості реального виконання рішення сесії, 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. Відкласти питання щодо надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення  земельної ділянки ОСББ «Європейський-44А» 

у власність орієнтовною площею 0,0614 га для обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку, розташованої за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Бочарова генерала, 44-А, у 

зв'язку із додатковим вивченням матеріалів. 

2. Затвердити склад комісії для вивчення питання можливості надання 

дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки ОСББ «Європейський-44А» у власність орієнтовною площею 0,0614 

га для обслуговування багатоквартирного житлового будинку, розташованої 

за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Бочарова 

генерала, 44-А: 

       - Матвейчук М.І.- начальник юридичного відділу; 

- Мельник О.М.- заступник голови з питань діяльності виконавчих органів 

влади; 

- Антоненко О.В. – керуюча справами виконавчого комітету; 

- Константинова С.В. – депутат Крижанівської сільської ради; 

- Бражникова А.З. – головний спеціаліст з земельних питань; 

- Каплінський В.Ю. – начальник відділу містобудування та архітектури. 



       3. Створеній комісії (п.2 цього рішення) надати свої висновки для розгляду 

на черговій сесії Крижанівської сільської ради. 

 4. 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 дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1207-VII 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель Крижанівській сільській раді для реконструкції, 

експлуатації та обслуговування будівель та споруд, за адресою: Одеська 

область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,  

с. Крижанівка. 

 

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, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земель Крижанівській сільській раді, площею 0,1969 га, для реконструкції, 

експлуатації та обслуговування будівель та споруд, за адресою: Одеська 

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

кадастровий номер 5122783200:02:001:2735. 

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 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

П'ятдесят дев'ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання 

с. Крижанівка 

 

22 червня 2020 року                                                                  № 1208-VII 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ в довгострокову 

оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років площею 0,5232 га  для 

експлуатації та обслуговування об'єктів міні-ринку «Крижанівський», 

за адресою: Одеська область,  Лиманський район,  

с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 3. 

 

Розглянувши заяву директора фірми «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ 

та проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову 

оренду, розроблений ПП«УКРГЕОЕКСПЕРТ» керуючись ст.ст. 26, 33 

Закону України «Про місцеве  самоврядування», ст.ст. 12, 122, 123, 124, 134, 

186 Земельного кодексу України, Крижанівська сільська рада Лиманського 

району Одеської області 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної      

ділянки Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ в довгострокову оренду 

терміном на 15 (п'ятнадцять) років площею 0,5232 га  для експлуатації та 

обслуговування об'єктів міні-ринку «Крижанівський», за адресою: Одеська 

область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 3. 

2. Передати Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ в довгострокову 

оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку, загальною 

площею 0,5232 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:0906,  для 

експлуатації та обслуговування об'єктів міні-ринку «Крижанівський», за 

адресою: Одеська область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. 

Миколаїська, 3. 

3. Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ укласти з Крижанівською 

сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою: Одеська 

область,  Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 3. 

4. Фірмі «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ зареєструвати договір 

оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.   

5. Зобов’язати Фірму «ЖОВОЛІ ПЛЮС» у вигляді ТОВ виконувати 

обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 



Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію до 

земельної ділянки в належному стані. 

6.  Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському 

районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації. 

7.    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 дев’ятої сесії Крижанівської сільської ради 

   

«22» червня 2020 року                                                                             № 1209-VIІ 
 

Про затвердження Програми допомоги Об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків на території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області на 2020 рік 

 

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" Крижанівська сільська рада вирішила: 

1.Затвердити Програму допомоги Об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків на території Крижанівської сільської ради 

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

2.Затвердити Кошторис витрат Програми допомоги Об’єднанням 

співвласників багатоквартирних будинків на території Крижанівської сільської 

ради 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 59 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1209-VІІ від 22.06.2020 року 

 

Програма Програми допомоги Об’єднанням співвласників багатоквартирних 

будинків на території Крижанівської сільської ради Лиманського району 

Одеської області на 2020 рік 

 

Мета Програми 

Надання фінансової допомоги на території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області  

Основним завданням Програми є: 

Участь в фінансуванні капітальних ремонтів житлових будинків, 

капітальних ремонтів майна, що перебуває у спільній власності співвласників 

багатоквартирних будинків на території Крижанівської сільської ради 

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:  

Фінансування капітальних ремонтів житлових будинків, капітальних 

ремонтів майна, що перебуває у спільній власності співвласників 

багатоквартирних будинків на території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

Очікувані результати Програми 

Вирішення проблемних питань допомоги Об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків на території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області. 

 

Секретар сільської ради                                                                 Л.Л. Бондаренко 

 

  



Додаток № 2  

до рішення 59 сесії Крижанівської сільської ради  

VII скликання № 1209-VІІ від 22.06.2020 року 

 

Кошторис витрат Програми допомоги Об’єднанням співвласників 

багатоквартирних будинків на території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області на 2020 рік 

 

 

Назва заходів виконання Програми 

Термін 

виконання 

Сума в грн.. 

для реалізації 

заходів 

Фінансування капітальних ремонтів 

житлових будинків, капітальних ремонтів 

майна, що перебуває у спільній власності 

співвласників багатоквартирних будинків на 

території Крижанівської сільської ради 

Лиманського району Одеської області 

 

 

2020 

 

 

Секретар сільської ради                                                                 Л.Л. Бондаренко 
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