УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с.Крижанівка
«05» вересня 2016 року

№302-УІІ

Про зміни до штатного розпису посадових осіб, службовців, працівників
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу
на 2016 рік.
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006року №268 «Про
упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та доповненнями,
внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року №482,
Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013, Листом
Міністерства соціальної політики №19113/0/14-15/13, Постановою Кабінету
Міністрів України від 11.02.2016 року №77, Крижанівська сільська рада.
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити на 2016 рік штатний розпис Крижанівської сільської ради
та її виконавчого органу зі змінами (додаток 1).
2. Внести зміни до структури чисельності посадових осіб, службовців,
працівників Крижанівської сільської ради ті її виконавчого органу на 2016
рік (Додаток 2).
3. Викласти в новій редакції рішення четвертої сесії Крижанівської
сільської ради №119 від 23.12.2015 року «Упорядкування умов оплати
праці посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської
ради та її виконавчого органу на 2016 рік», а саме:
- п.1 доповнити - начальник юридичного відділу – 1 одиниця.
4. Викласти в новій редакції рішення четвертої сесії Крижанівської
сільської ради УІІ скликання №122- УІІ від 23 .12.2015 року «Про затвердження
Положення про преміювання посадових осіб, службовців, працівників
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу» а саме:

- п.п.2.2 п.2 Додатку 1 «Положення про преміювання посадових осіб,
службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого
органу» доповнити – начальник юридичного відділу від 100 до 200%,
2. В.О.заступника голови з економічних питань - головному бухгалтеру
Крижанівської сільської ради Дудник М.В. забезпечити нарахування заробітної
плати відповідно до штатного розпису та в межах затвердженого на 2016 рік
фонду оплати праці.
3. Дане рішення вступає в силу з 03.09.2016р. і діє до прийняття нового
рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного
розвитку, медицини, охорони дитинства, культури, молоді та спорту(голова
комісії Клюкас О.П.)
Сільський голова

Н.Г.Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання
с. Крижанівська
05.09.2016

№ 303-VII

Про зміну найменування та назви місцезнаходження Комунального
підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради Комінтернівського
району Одеської області
Керуючись ст.19 Конституції України, Законом України «Про засудження
комуністичного та націонал – соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Законом України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань», у зв’язку з перейменуванням Комінтернівського
району Одеської області відповідно до Постанови Верховної Ради України від
14.07.2016 року №1465-VII «Про перейменування деяких населених пунктів
Миколаївської, Одеської, Харківської областей та Комінтернівського району
Одеської області, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Змінити
найменування
комунального
підприємства
«Надія»
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на
комунальне підприємство «Надія» Крижанівської сільської ради Лиманського
району Одеської області.
2. Змінити назву місцезнаходження комунального підприємства «Надія»
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області
зазначивши нову адресу: 67562, Одеська область, Лиманський район, село
Крижанівка, вулиця Ветеранів, 5.
3. Внести відповідні зміни до Статуту комунального підприємства «Надія»
Крижанівської сільської ради змінивши у назві та тексті Статуту у
словосполученнях слово «Комінтернівського» на слово «Лиманського», та
викласти у наступній редакції згідно додатку 1.
4. Керівнику комунального підприємства «Надія» забезпечити проведення
відповідних реєстраційний дій згідно чинного законодавства.
Сільський голова
Крупиця

Н.Г.

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання
с. Крижанівська
05.09.2016

№ 304-VII

Про зміну найменування та назви місцезнаходження Комунального
підприємства «Спортивний клуб «Крижанівський» Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області
Керуючись ст.19 Конституції України, Законом України «Про засудження
комуністичного та націонал – соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Законом України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань», у зв’язку з перейменуванням Комінтернівського
району Одеської області відповідно до Постанови Верховної Ради України від
14.07.2016 року №1465-VII «Про перейменування деяких населених пунктів
Миколаївської, Одеської, Харківської областей та Комінтернівського району

Одеської області, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
5. Змінити найменування комунального підприємства «Спортивний клуб
«Крижанівський» Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області на
комунальне підприємство «Спортивний клуб
«Крижанівський» Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області.
6. Змінити назву місцезнаходження
комунального підприємства
«Спортивний
клуб
«Крижанівський»
Крижанівської
сільської
ради
Комінтернівського району Одеської області зазначивши нову адресу: 67562,
Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 5.
7. Внести відповідні зміни до Статуту комунального підприємства «Надія»
Крижанівської сільської ради змінивши у назві та тексті Статуту у
словосполученнях слово «Комінтернівського» на слово «Лиманського», та
викласти у наступній редакції згідно додатку 1.
8. Керівнику комунального підприємства «Надія» забезпечити проведення
відповідних реєстраційний дій згідно чинного законодавства.
Сільський голова
Крупиця

Н.Г.

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради
УІІ скликання
05 вересня 2016 року

с. Крижанівка

№305-УІІ

Про затвердження змін до кошторису Програми встановлення вуличного
відеоспостереження на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області на 2016-2017 роки.

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Крижанівська сільська рада, та на зміну рішення четвертої сесії Крижанівської
сільської ради УІІ скликання № 147 від 23 грудня 2015 року.
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до
кошторису Програми встановлення вуличного
відеоспостереження
на
території
Крижанівської
сільської
ради
Комінтернівського району Одеської області на 2016-2017 роки (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 та
спорту(Клюкас О.П.).

Сільський голова

Н.Г.Крупиця

Додаток № 1
до рішення ХІ сесіїї Крижанівської
сільської ради VII скликання
№ 305-УІІ від 05.09.2016 року

Кошторис витрат

Програми встановлення вуличного відео спостереження на території
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік»
Назва заходу виконання Програми

Термін
виконання
заходів
Програми

- придбання, монтаж обладнання та
матеріалів відео спостереження

2016

- підключення до телекомунікаційних та
електричних мереж
- абонентська плата за користування
телекомунікаційними мережами

2016
2016

Сума
витрат
виконання
заходів
Програми
200000. 00
грн.
46000,00
грн.
7500 грн.

Всього

253 500. 00 грн.

Секретар ради

Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання
«05» вересня 2016 року

№ 306-УІІ

«Про затвердження змін до рішення Четвертої сесії Крижанівської сільської
ради УІІ скликання №135-УІІ від 23 грудня 2015 року «Про затвердження
штатного розпису КП «Надія» Крижанівської сільської ради на 2016 р.»
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 «Про
оплату праці на основі єдиної тарифної сітки і розрядів», Наказом Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства
України №603 від 25.12.2013 року, «Про затвердження норм часу та
матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при
утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій, Галузевою угодою між
Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального
господарства України та Всеукраїнським об’єднанням обласних організацій
роботодавців підприємств житлово-комунальної галузі «Федерація роботодавців
ЖКГ», Постановою КМУ «859 від 19.05. 1999 р.( зі змінами від 18.02.2016 р.),
листом Міністерства Соціальної Політики України № 1617/0/14-14/18 від
17.02.2014 р., Порядку застосування норм галузевої угоди № 07-16 від 01.06.2016
року, враховуючи листа КП «Надія» №49 від 22.08.16 р. , внести зміни до
рішення Четвертої сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання №135-УІІ
від 23 грудня 2015 року «Про затвердження штатного розпису КП «Надія»
Крижанівської сільської ради на 2016 р.» .
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити штатний розпис комунального підприємства «Надія»
Крижанівської сільської ради на 2016 рік зі змінами. (Додаток 1)
2. Дане рішення вступає в силу з 06.09.2016р.
3. 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 сесії
Крижанівської сільської ради
№ 306-УІІ від 05.09.2016

Штатний розпис комунального підприємства «Надія»
Крижанівської сільської ради
на 2016 рік.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Назва посади
Директор
Бухгалтер
Майстер
Юрист
Сантехник
Оператор газових
установок
Двірник
Наглядач кладовища
Двірник сезонний
Спеціаліст водноканалізаційного
господарства
Менеджер по
організації і створ.
об’єктів культ. оздор.
р. рекр. соц. спорт і
турист цілей

Кількість
одиниць
1
1
1
1
2

Посадовий
оклад, грн.
6000,0
4800,0
4500,0
3500,0
4000,0

1

1450,0

7
1
2

2800,0
1450,0
3000,0

1

3500.0

1

2500.0

Секретар

Надбавка за
інтенсивність
2000
700
1500
1000

1200
1000

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради
УІІ скликання
05 вересня 2016 року

с.Крижанівка

№307-УІІ

Про затвердження змін до Програми будівництва мереж водовідведення на
території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області на 2016-2017 роки та кошторису програми.
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Крижанівська сільська рада, на зміну рішення третьої сесії Крижанівської
сільської ради УІІ скликання № 12-УІІ від 08.12.2015 року
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до Програми будівництва мереж водовідведення на
території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області на 2016-2017 роки та кошторису програми і викласти їх в новій редакції
(додаток №1, №2).
2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію
Крижанівської сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

Додаток № 1
до рішення ХІ сесії
Крижанівської сільської ради
VII скликання № 307-УІІ
від 05.09.2016 року

Програма
будівництва мереж водопостачання та водовідведення на території
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області на 2016-2017 роки.
Мета Програми:
Головною метою Програми є будівництво мереж водовідведення на території
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області.
Основними завданнями Програми є:
Будівництво мереж водовідведення на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області для підключення будинків до мереж
водовідведення.
Виконавці Програми:
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської
сільської ради.
Фінансування Програми:
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів. Фінансування з місцевого бюджету
здійснюється відповідно до кошторису витрат, який є додатком до цієї
Програми.
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми:
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
- розробка (виготовлення, оновлення) проектно-кошторисної документації;
- оплата експертизи проектно-кошторисної документації;
- інженерно-геологічні вишукування на ділянці розміщення КНС-1 (схил 2-ї
Крижанівської балки);
- інженерно-геологічні вишукування на ділянці розміщення КНС-2 (схил 1-ї
Крижанівської балки);
- будівництво мереж водовідведення.
Очікувані результати Програми:
Виконання Програми забезпечить зменшення підтоплення території
Крижанівської сільської ради.

Секретар

Л.Л.Бондаренко
Додаток №2
до рішення ХІ сесії Крижанівської
сільської ради VII скликання
№ 307 від 05.09.2016 року

Кошторис витрат
Програми будівництва мереж водовідведення на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік

Назва заходу виконання
Програми
- розробка (виготовлення,
оновлення) проектнокошторисної документації
- оплата погодження та
експертизи проектно-кошторисної
документації
- оплата проведення інженерногеологічних вишукувань на
ділянці розміщення КНС-1 (схил
2-ї Крижанівської балки);
- оплата проведення інженерногеологічних вишукувань на
ділянці розміщення КНС-2 (схил
1-ї Крижанівської балки);

Термін
виконання
заходів
Програми

Сума витрат
виконання
заходів
Програми

2016

599727,49 грн.

2016

100 000.00 грн.

Всього витрат
Програми

720300,87 грн.
2016

20573,38 грн

Секретар ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
05 вересня 2016 року

№ 308-VІІ

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 одинадцятої сесії
Крижанівської сільської ради VІІ
скликання
№ 308-VІІ від 05
вересня 2016 року

ПЕРЕЛІК

громадян, яким відмовляється у наданні дозволу на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території
Крижанівської сільської ради

№

Адреса
земельної
ділянки

Крижанівська
1.
сільська рада

2.

Крижанівська
сільська рада

Крижанівська
3. сільська рада,
с. Крижанівка

Орієнто
вна
Цільове
Прізвище, ім’я площа
призначення
та
земельн (використання)
по батькові
ої
земельної ділянки
ділянки
Для будівництва і
обслуговування
0,25
Курска Л.І.
жилого будинку
га
(присадибна
ділянка).

Швець О.М.

-

0,10га
;
Тарасенко Н.М.
0,01га

Крижанівська
4. сільська рада,
с. Крижанівка

0,10га
;
Батюк С.С.
0,01га

Крижанівська
сільська рада,
5.
с. Ліски, вул.
Будівельна

6.

Крижанівська
сільська рада

Омел’ян О.С.

0,1 га

0,10
га
Тарасенко Л.М.
0,01
га

Для будівництва
житлового
будинку і
господарських
споруд.
Для будівництва і
обслуговування
жилого будинку,
господарських
будівель і споруд
(присадибна
ділянка);
Для будівництва
індивідуальних
гаражів.
Для будівництва і
обслуговування
жилого будинку,
господарських
будівель і споруд
(присадибна
ділянка);
Для будівництва
індивідуальних
гаражів.
Для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку.
Для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку.
Для будівництва
індивідуального
гаражу

Підстава

Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: у графічних
матеріалах не зазначено бажане місце
розташування земельної ділянки.
Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: в клопотанні
не вказано орієнтовний
розмір
земельної ділянки, відсутні графічні
матеріали, на яких зазначено бажане
місце розташування земельної ділянки.

Земельна ділянка, яка зазначена у
графічних матеріалах перебуває у
приватній власності, адреса: с. Ліски
вул. Вишнева, 31.

Земельна ділянка, яка зазначена у
графічних матеріалах перебуває у
приватній власності, адреса: с. Ліски
вул. Вишнева, 33.

Земельна ділянка, яка зазначена у
графічних матеріалах перебуває у
приватній власності, адреса: с. Ліски
вул. Будівельна,13.
Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: місця
розташування земельної ділянки, яка
зазначена у графічних матеріалах не
відповідає Генеральному плану села
Ліски поєднаного з детальним планом
території села Ліски.

Крижанівська
сільська рада,
7.
с. Ліски, вул.
Будівельна
Крижанівська
сільська рада
8.
с.
Крижанівка,
с. Ліски
Крижанівська
сільська рада
с.
9.
Крижанівка,
с. Ліски

Янєва І.В.

Багрін Є.В.

Багрін І.В.

Крижанівська
сільська рада
10 с. Крижанівка Веремейчук
.
С.Є.
вул.
Миколаївська,
1б

Для будівництва та
обслуговування
0,1 га
житлового
будинку
Для будівництва і
обслуговування
0,25
жилого будинку
га
(присадибна
ділянка)
Для будівництва і
обслуговування
0,25
жилого будинку
га
(присадибна
ділянка)

0,009
5 га

Для будівництва
індивідуального
гаражу

Мініцький В.П.

10,5
га

Для будівництва і
обслуговування
житлового
будинку і
господарських
будівель споруд

Крижанівська
12
сільська рада
.
с. Ліски

Сабуров А.В.

Для будівництва і
обслуговування
0,045
жилого будинку і
3 га
господарських
будівель і споруд

Крижанівська
13
сільська рада
.
с. Ліски

Сабуров Н.Є.

14 Крижанівська
. сільська рада

Забазнова М.М.

11 Крижанівська
. сільська рада

Земельна ділянка, яка зазначена у
графічних матеріалах перебуває у
приватній власності, адреса: с. Ліски
вул. Будівельна, 8
Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: у графічних
матеріалах не зазначено бажане місце
розташування земельної ділянки.
Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: у графічних
матеріалах не зазначено бажане місце
розташування земельної ділянки.
Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: місця
розташування земельної ділянки, яка
зазначена у заяві не відповідає
Генеральному плану села Крижанівки
поєднаного з детальним планом
території села Крижанівка.
Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: відсутні
графічні матеріали, на яких зазначено
бажане місце розташування земельної
ділянки.

Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: місця
розташування земельної ділянки, яка
зазначена у графічних матеріалах не
відповідає Генеральному плану села
Ліски поєднаного з детальним планом
території села Ліски.
Невідповідність ст. 118 Земельного
Для будівництва і кодексу України, а саме: місця
обслуговування розташування земельної ділянки, яка
0,045
жилого будинку і зазначена у графічних матеріалах не
3 га
господарських відповідає Генеральному плану села
будівель і споруд Ліски поєднаного з детальним планом
території села Ліски.
Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: в клопотанні
не вказано орієнтовний розмір, цільове
призначення
земельної
ділянки,
відсутні графічні матеріали, на яких
зазначено бажане місце розташування
земельної ділянки.

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
05 вересня 2016 року

№ 309-VІІ

Про надання згоди на поділ земельної ділянки, яка перебуває у
комунальній власності територіальної громади Крижанівської сільської
ради, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,
вул. Приморська, 2 а.
Керуючись ст. ст. 3, 12, 122 Земельного кодексу України, Закону України
«Про землеустрій», ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», розглянувши заяву гр. Яровой Л.В. та інших (12 чоловік),
Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області
ВИРІШИЛА :
1. Надати згоду на поділ земельної ділянки кадастровий номер:
5122783200:02:001:0213 загальною площею – 0,3475 га, яка розташована за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с.
Крижанівка, вул. Приморська, 2 а та перебуває у комунальній власності
територіальної громади Крижанівської сільської ради, цільове призначення – для
обслуговування господарської будівлі.
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

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
05 вересня 2016 року

№ 310-VІІ

Про передачу громадянці України Щукі Галині Олександрівні у
довгострокову оренду терміном на 49 років для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,
вул. Приморська, 41.
Розглянувши заяву громадянки України Щуки Г.О., керуючись ст. ст. 12, 38,
39, 40, 116, 122, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, 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. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 19.06.2009 року
зареєстрованого за № 040952400019 від 07.08.2009 року.
2. Передати громадянці України Щукі Галині Олександрівні у
довгострокову оренду терміном на 49 років земельну ділянку загальною площею
0,0419 га, у тому числі: рілля – 0,0097 га, забудовані землі - 0,0322 га, для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вулиця Приморська, 41 кадастровий
номер 5122783200:02:001:0692.
2. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. укласти з громадянкою України
Щукою Галиною Олександрівною договір оренди земельної ділянки
розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська
сільська рада, с. Крижанівка, вулиця Приморська, 41.
3. Зобов’язати громадянку України Щуку Галину Олександрівну виконувати
обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст. ст. 96, 103 Земельного
кодексу України.
4. Зобов’язати громадянку України Щуку Галину Олександрівну
утримувати прилеглу територію до земельної ділянки в належному стані.
5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському
районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
6. 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

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
05 вересня 2016 року

№ 311-VІІ

Про внесення змін (доповнень) до рішення 10 сесії 7 скликання
Крижанівської сільської ради № 285-VІI від 20.07.2016 «Про передачу
громадянці України Косенко Олені Дмитрівні безоплатно у власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с-ще. Ліски,
вулиця Північна, 46 а».
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», у зв’язку з перейменуванням Комінтернівського району Одеської
області відповідно до Постанови Верховної Ради України від 14.07.2016 року №
1465-VII «Про перейменування деяких населених пунктів Миколаївської,
Одеської, Харківської областей та Комінтернівського району Одеської області»,
з метою приведення у відповідність назви Крижанівської сільської ради до назви
району, розглянувши заяву громадянки України Косенко О.Д. та подані
матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни в пункт 2 рішення десятої сесії Крижанівської сільської
ради VІI скликання № 285-VI від 20.07.2016 «Про передачу громадянці України
Косенко Олені Дмитрівні безоплатно у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада, с-ще. Ліски, вулиця Північна, 46 а», а саме:
- замінити назву району «Комінтернівський район» на «Лиманський район».
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

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
05 вересня 2016 року

№ 312-VІІ

Про відмову у передачі ТОВ «Голдблат Реал Естейт» у довгострокову
оренду земельної ділянки для благоустрою за адресою: Одеська область,
Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
с.
Крижанівка, масив, 41.
Розглянувши заяву директора ТОВ «Голдблат Реал Естейт» Хоменко Р.О.,
керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 134 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з відсутністю
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, витягу з Державного
земельного кадастру, керуючись п. 2 ст. 124 Земельного кодексу України
Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити ТОВ «Голдблат Реал Естейт» у передачі у довгострокову
оренду земельної ділянки загальною площею 0,1418 га для благоустрою за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
с. Крижанівка, масив, 41.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
05 вересня 2016 року

№ 313-VІІ

Про надання громадянці України Кулик Світлані Володимирівні дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду
терміном на 10 років для ведення городництва розташованої за адресою:
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада сщ.
Ліски, вул. Садова, 37/1.
Розглянувши заяву громадянки Кулик С.В. та подані матеріали, керуючись
ст. ст. 12,40,81,116,118,121,122 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про
землеустрій», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати громадянці України Кулик Світлані Володимирівні дозвіл на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною
площею 0,0111 га в оренду терміном на 10 (десять) років для ведення
городництва розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, с. Ліски, вул. Садова, 37/1.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та
подати на затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством
порядку.
3. 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
05 вересня 2016 року

№ 314-VІІ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Азізову Руслану Азізовичу у короткострокову оренду терміном
на 1 рік для обслуговування будівлі магазину за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка,
вулиця Ветеранів, 21.
Розглянувши заяву громадянина України Азізова Р.А. та проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у короткострокову оренду,
розроблений ТОВ «ІНАГРО КОМІНТЕРНІВСЬКЕ», керуючись ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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
громадянину України Азізову Руслану Азізовичу у короткострокову оренду
терміном на 1 рік для обслуговування будівлі магазину за адресою: Одеська
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка,
вулиця Ветеранів, 21.
2. Передати громадянину України Азізову Руслану Азізовичу у
короткострокову оренду терміном на 1 (один) рік земельну ділянку загальною
площею 0,0939 га для обслуговування будівлі магазину за адресою: Одеська
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка,
вулиця Ветеранів, 21, кадастровий номер 5122783200:02:001:2682.
3. В договорі оренди земельної ділянки встановити наступні пункти:
- «проведення будь-яких будівельних робіт на орендованій земельній
ділянці здійснюється орендарем виключно з дозволу орендодавця».
- «порушення орендарем вище вказаного пункту є підставою для зупинення
будівельних робіт та розірвання договору оренди».
4. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. укласти з громадянином
України Азізовим Русланом Азізовичем договір оренди земельної ділянки
розташованої за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 21.
5. Зобов’язати громадянина України Азізова Руслана Азізовича
зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.

6. Зобов’язати громадянина України Азізова Руслана Азізовича виконувати
обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 Земельного
кодексу України.
7. Зобов’язати громадянина України Азізова Руслана Азізовича утримувати
прилеглу територію до земельної ділянки в належному стані.
8. Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Комінтернівському
районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
9. 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

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
05 вересня 2016 року

№ 315-VІІ

Про затвердження звітів про експерту грошову оцінку земельних ділянок
кадастровий номер 5122783200:01:002:2068 та кадастровий номер
5122783200:01:002:2065 та продаж даних земельних ділянок.
Розглянувши заяви директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ
ТРАНСБУД» Юзбашяна А.Г., фізичної особи-підприємця Юзбашяна А. Г.,
директора ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» Феденко А.В. та розглянувши звіти про
експерті грошові оцінки земельних ділянок кадастровий номер –
5122783200:01:002:2068 за адресою: Одеська область, Лиманський район, на
території Крижанівської сільської ради, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка,
1 Б, кадастровий номер – 5122783200:01:002:2065 за адресою: Одеська область,
Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради, с. Крижанівка,
вул. Сахарова академіка, 1 Б/3, виготовлені ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» та
позитивні рецензії на ці звіти виготовлені ТОВ «ІМПЕРІАЛ – 777» від
25.08.2016, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.ст. 12, 127, 128, 134 Земельного кодексу України, ст. 9 Закону

України «Про оренду землі», ст. 22 Закону України «Про оцінку земель»,
Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити виготовлений ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» Звіт про експерту
грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер 5122783200:01:002:2068
ТОВАРИСТВА З ОБСЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНИЙ
КОМБІНАТ ТРАНСБУД» для будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель комерційного призначення розташованої за адресою: Одеська область,
Лиманський район, на території Крижанівської сільської ради, с. Крижанівка,
вул. Сахарова академіка, 1 Б.
2. Затвердити виготовлений ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» Звіт про експерту
грошову оцінку земельної ділянки кадастровий номер 5122783200:01:002:2065
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦЯ ЮЗБАШЯН АРТАКА ГРАЧИКОВИЧА
для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель комерційного
призначення розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, на
території Крижанівської сільської ради, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка,
1 Б/3.
3. Затвердити ціну продажу земельних ділянок, що розташовані за адресою:
- Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської
ради, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1 Б, (кадастровий номер –
5122783200:01:002:2068) у розмірі 436 360,43 гривень;
- Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської
ради, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1 Б/3, (кадастровий номер –
5122783200:01:002:2065) у розмірі 444 338,57 гривень.
4. Продати земельні ділянки, що розташовані за адресою:
- Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської
ради, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1 Б, (кадастровий номер –
5122783200:01:002:2068) на неконкурентних засадах на підставі абзацу 2 частини
2 статті 134 Земельного кодексу України ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ
ТРАНСБУД» для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель
комерційного призначення;
- Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської
ради, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1 Б/3, (кадастровий номер –
5122783200:01:002:2065) на неконкурентних засадах на підставі абзацу 2 частини
2 статті 134 Земельного кодексу України Фізичній особі – підприємцю Юзбашян
Артаку Грачиковичу для будівництва, експлуатації та обслуговування будівель
комерційного призначення.
5. На виконання пункту 43 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» затвердити договори купівлі-продажу земельних
ділянок, що розташовані за адресою:
- Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської
ради, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1 Б, (кадастровий номер –
5122783200:01:002:2068) шляхом затвердження проекту такого договору купівліпродажу земельної ділянки (додаток №1);

- Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської
ради, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1 Б/3, (кадастровий номер –
5122783200:01:002:2065) шляхом затвердження проекту такого договору купівліпродажу земельної ділянки (додаток №2);
6. Доручити сільському голові укласти та підписати договори купівліпродажу земельних ділянок, що розташовані за адресою:
- Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської
ради, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1 Б, (кадастровий номер –
5122783200:01:002:2068);
- Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської
ради, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1 Б/3, (кадастровий номер –
5122783200:01:002:2065).
7. ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ ТРАНСБУД» укласти з
Крижанівською сільською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки, що
розташована за адресою:
- Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської
ради, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1 Б, (кадастровий номер –
5122783200:01:002:2068), за ціною 436 360,43 гривень із розрахунку 267,05
гривень за 1м².
8. Фізичній особі – підприємцю Юзбашян Артаку Грачиковичу укласти з
Крижанівською сільською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки, що
розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, на території
Крижанівської сільської ради, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1 Б/3,
(кадастровий номер – 5122783200:01:002:2065), за ціною 444 338,79 гривень із
розрахунку 269,79 гривень за 1м².
9. Після набуття права власності ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ
ТРАНСБУД» на земельну ділянку за адресою:
- Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської
ради, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1 Б, (кадастровий номер –
5122783200:01:002:2068) зобов’язати його сумлінно виконувати обов’язки
власника земельних ділянок згідно Земельного Кодексу України.
10. Після набуття права власності Фізичною особою – підприємцем
Юзбашян Артаком Грачиковичем на земельну ділянку за адресою:
- Одеська область, Лиманський район, на території Крижанівської сільської
ради, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1 Б/3, (кадастровий номер –
5122783200:01:002:2065) зобов’язати його сумлінно виконувати обов’язки
власника земельних ділянок згідно Земельного Кодексу України.
11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин ті охорони
природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
05 вересня 2016 року

№ 316-VІІ

Про визнання рішення сімнадцятої сесії шостого скликання Крижанівської
сільської ради № 247-VI від 14.12.2011 «Про надання дозволу Відділу освіти
Комінтернівської районної державної адміністрації Одеської області на
розробку проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в
постійне користування для обслуговування НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів –
ліцей» с. Крижанівка розташованої в с. Крижанівка Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області» таким, що
втратило чинність.
Керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25
Закону України «Про землеустрій», заслухавши голову постійної депутатської
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи Дерік Г.Н., Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської
області
В И Р І Ш И Л А:
1. Рішення сімнадцятої сесії шостого скликання Крижанівської сільської
ради № 247-VI від 14.12.2011 «Про надання дозволу Відділу освіти
Комінтернівської районної державної адміністрації Одеської області на розробку
проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки в постійне
користування для обслуговування НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей» с.
Крижанівка розташованої в с. Крижанівка Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області» таким, що втратило чинність.
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

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
05 вересня 2016 року

№ 317-VІІ

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування стадіону
за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська
рада, с. Крижанівка, провулок Шкільний 1/1.
Керуючись ст. ст. 12, 122, 123, 124, 125, 126, 134 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25
Закону України «Про землеустрій», заслухавши голову постійної депутатської
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи Дерік Г.Н., Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської
області
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки орієнтованою площею 0,2500 га для будівництва, експлуатації
та обслуговування стадіону за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, провулок Шкільний, 1/1.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та
подати на затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством
порядку.
3. 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
05 вересня 2016 року

№ 318-VІІ

Про надання дозволу на розроблення проекту внесення змін в детальний
план території села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського
району Одеської області в межах кварталів 41 та 51.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.ст. 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності», Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженим
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального України від 16.11.2011 № 290, розглянувши заяву громадянки
України Пожидаєвої І.В. та подані матеріали Крижанівська сільська рада
Лиманського району Одеської області
ВИРІШИЛА :
1. Надати дозвіл на розроблення проекту внесення змін в детальний план
території села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області в межах кварталів 41 та 51.
2. Доручити виконавчому комітету Крижанівської сільської ради замовити
проект внесення змін в детальний план території села Крижанівка Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області в межах кварталів 41 та 51.
3. 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

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
05 вересня 2016 року

№ 319-VІІ

Про надання громадянці України Саакян Надії Володимирівні дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої за адресою: Одеська
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,
вул. Заболотного академіка, 77а/5.
Розглянувши заяву громадянки України Саакян Н.В. та подані матеріали,
керуючись ст. ст. 12,40,81,116,118,121,122 Земельного кодексу України, п. 34 ст.
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України
«Про землеустрій», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати громадянці України Саакян Надії Володимирівні дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність орієнтовною площею 0,0143 га для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська
сільська рада, с. Крижанівка, вул. Заболотного академіка, 77а/5.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та
подати на затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством
порядку.
3. 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

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради

VIІ скликання
«05» вересня 2016 року

№ 320-УІ

Про внесення змін до Програми будівництва стадіону на території
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області на 2016-2017 роки
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Крижанівська
сільська рада вирішили:
1. Внести зміни до Програми будівництва стадіону на території Крижанівської сільської
ради Комінтернівського району Одеської області на 2016-2017 роки та викласти її в новій
редакції (додаток №1).
2. Внести зміни до Кошторису витрат Програми будівництва стадіону на території
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік,
збільшити кошторис на 5000 грн, у зв’язку з необхідністю виготовлення проекту землеустрою,
та викласти його в новій редакції. (додаток №2).
3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію Крижанівської
сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи.
Сільський голова

Н.Г.Крупиця

Додаток № 1
до рішення ХІ сесії Крижанівської
сільської ради VII скликання
№320 від 05.09.2016 року

Програма будівництва стадіону

на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області
на 2016-2017 роки
Мета Програми:
Головною метою Програми є створення умов для залучення дітей та молоді до здорового
способу життя.
Основними завданнями Програми є:
Будівництво стадіону на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області.
Виконавці Програми:
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської сільської ради.
Фінансування Програми:
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших
джерел – коштів інвесторів. 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:
- розробка (виготовлення) проектно-коштори
сної документації;
- оплата експертизи проектно-кошторисної документації;
- виготовлення проекту землеустрою;
- будівництво стадіону.
Очікувані результати Програми:
Виконання Програми допоможе залучити дітей та молодь до спортивного способу життя.

Секретар ради

Л.Л.Бондаренко

Кошторис витрат
Програми будівництва стадіону

Додаток № 2
до рішення ХІ сесії Крижанівської
сільської ради VII скликання
№320 від 05.09.2016 року

на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016
рік
Назва заходу виконання Програми
Термін виконання Сума витрат
заходів Програми виконання заходів
Програми
- розробка (виготовлення) проектно-кошторисної 2016
1 505 000. 00 грн.
документації;
- оплата експертизи проектно-кошторисної
документації;
- виготовлення проекту землеустрою;
- будівництво стадіону
Секретар ради

Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
05 вересня 2016 року

№321-VIІ

Про підтримання розпочатої процедури добровільного об’єднання
територіальних громад
Ознайомившись із рекомендаціями робочої групи з питань
децентралізації та доопрацювання перспективного плану формування територій
громад Одеської області, враховуючи інтереси мешканців територіальної
громади с. Крижанівка та с. Ліски, приймаючи до уваги відмову
Новодофінівської сільської ради приймати участь в об’єднанні територіальних
громад, керуючись рішенням № 1150 – VI від 14 липня 2015 року, Законом
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.
Підтримати
варіант
розпочатої
процедури
об’єднання
територіальних громад с. Крижанівка, с. Ліски Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області, села Фонтанка Фонтанської сільської
ради Лиманського району Одеської області в Фонтанську територіальну громаду
з можливим подальшим приєднанням с. Олександрівка та с. Світле.

2. Не підтримати форму об’єднання територіальних громад у
Чорноморську селищну об’єднану територіальну громаду з центром в
с. Чорноморське, запропоновану робочою групою з питань децентралізації та
доопрацювання перспективного плану формування територій громад Одеської
області, як таку, що не відповідає інтересам мешканців територіальної громади с.
Крижанівка, с. Ліски.
3. Звернутися до Одеської обласної державної адміністрації та Одеської
обласної ради з проханням підтримати план об’єднання територіальних громад с.
Крижанівка, с. Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області, села Фонтанка Фонтанської сільської ради Лиманського
району Одеської області в Фонтанську територіальну громаду з можливим
подальшим приєднанням с. Олександрівка та с. Світле та включити
запропонований план об’єднання в перспективний план формування територій
громад Одеської області.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського
голову Крупицю Н.Г.
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Одинадцятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
05 вересня 2016 року

№ 322-VІІ

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Фізичній особі – підприємцю Юзбашяну Артаку
Грачиковичу у довгострокову оренду для будівництва, експлуатації та
обслуговування протизсувних і протиселевих споруд за адресою: Одеська
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка (в
межах населеного пункту).

Розглянувши заяву Фізичної особи – підприємця Юзбашяна Артака
Грачиковича, керуючись п.34 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 12, 122, 123, 124, 125, 126, 134 Земельного
Кодексу України, Крижанівська сільська Лиманського району Одеської області
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Фізичній особі – підприємцю Юзбашяну Артаку Грачиковичу
у довгострокову оренду орієнтованою площею 0,20 га для будівництва,
експлуатації та обслуговування протизсувних і протиселевих споруд за адресою:
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка
(в межах населеного пункту).
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та
подати на затвердження сільській раді у встановленому чинним законодавством
порядку.
3. 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 сесії
Крижанівської сільської ради
№302-УІІ від 05.09.16
Штатний розпис
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2016 рік
№ з/п

Назва посади

Кількість одиниць

1
2

1
1
1
1

2793,00
2793,00

1
1
1

2459,00
2459,00
1723,00

1
1
1

1723,00
1723,00
1723,00

1
1
1
2
1
1
1

1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00
1723,00

1
1

1723,00
1723,00

20
21

Сільський голова
Заступник сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів
Заступник голови з правових питань
Заступник голови з економічних
питань – головний бухгалтер
Секретар
Керуючий справами
Спеціаліст І категорії – з земельних
питань
Спеціаліст І категорії – бухгалтер
Провідний спеціаліст-економіст
Спеціаліст І категорії – з розвитку
торгівлі та побутового обслуговування
Інспектор з благоустрою
Провідний спеціаліст -реєстратор
Спеціаліст 1 категорії-реєстратор
Державний реєстратор
Начальник ВОС
Системний адміністратор
Діловиробник
Юридичний відділ
Начальник юридичного відділу
Спеціаліст 1 категорії-юрист
ЦНАП
Начальник відділу
Провідний спеціаліст-администратор

Посадовий оклад,
грн.
3128,00
2691,00

1
1

1723,00
1723,00

22
23

Прибиральниця
Водій

1
1
24

1450,00
1450,00

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Л.Л. Бондаренко

Секретар

Додаток 2

до рішення сесії
Крижанівської сільської ради
№302-УІІ від «05»вересня.2016

Зміни до структури чисельності посадових осіб, службовців, працівників
Крижанівської сільської ради ті її виконавчого органу
на 2016 рік.
№
з/п
1

Назва посади
Юридичний відділ
Начальник юридичного відділу

Секретар ради

Кількість
одиниць
1

Л.Л.Бондаренко

