УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017 року

№ 452-VII

«Про затвердження звіту про виконання бюджету
Крижанівської сільської ради Лиманського району за перше півріччя 2017 року»
Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України, заслухавши звіт за перше півріччя 2017
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 перше півріччя 2017 року.
2. Звіт «Про виконання бюджету Крижанівської сільської ради Лиманського району за
перше півріччя 2017 року» є невід’ємною частини цього рішення.
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

Звіт Про виконання бюджету Крижанівської сільської ради Лиманського району за
І півріччя 2017 року»
Бюджет сільської ради на 2017 рік затверджено рішенням сільської ради від 23.12.2016
року № 361-VІІ «Про сільський бюджет на 2017 рік» по доходах та видатках у сумі 28378,8
тис. грн..,
Зі змінами, внесеними за 2017 рік, затверджено обсяг доходів у сумі 29181,8 тис грн. і
видатків в загальній сумі 65873,7 тис. грн.
В доход бюджету за І півріччя 2017 року надійшло 17949,7 тис. грн., що складає
61,51%, від річного плану надходжень, в тому числі до загального фонду бюджету надійшло
15193,8 тис. грн. при плані 27272,6 тис. грн., що складає 55,71%.
По спеціальному фонду при плані 1909,2 тис. грн. фактично надійшло 2755,9 тис. грн.,
що складає 144,35%.
Домінуючими серед надходжень загального фонду залишались податкові надходження
– 14564,8 тис. грн. ( 95,9% від загальних надходжень).
Структура податкових надходжень була наступною:
- Найбільшими за обсягом в І півріччі 2017 року були надходження по місцевим
податкам і зборам – 8163,2 тис. грн . (56,05% від загальної суми податкових надходжень),
збільшились в порівнянні з попереднім роком на 1596,8 тис. грн.
Структура надходжень по місцевим податкам і зборам в І півріччі 2017 року була
наступною: (найбільш істотні надходження)
- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними
особами , які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості –521,7 тис. грн.
- земельний податок з юридичних осіб – 1292,4 тис. грн.
- орендна плата з юридичних осіб - 3621,0 тис. грн.
- земельний податок з фізичних осіб – 498,2 тис. грн.
- орендна плата з фізичних осіб – 391,3 тис. грн.
- Наступним за обсягом надходжень був - Акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів (продукції) – 3739,7 тис. грн., - частка в структурі
податкових надходжень склала в І півріччі 2017 року 25,67 %
- Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів – 1592,3 тис. грн., частка в структурі податкових надходжень склала в І
півріччі 2017 року 10,93 %
Неподаткові надходження склали 231,8 тис. грн. (1,53% від загальних надходжень).
Надходження спеціального фонду бюджету.
В І півріччі 2017 року становили 2755,9 тис. грн. (Значну частку займають не податкові
надходження – 2753,7 тис грн. – 99,92% від загальної суми надходжень).
Основну суму надходжень спеціального фонду в І півріччі 2017 року склали
надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту - 2752,2
тис. грн.;
В І півріччі 2017 року перераховано субвенцію з місцевого бюджету державному на
виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів згідно програми
підтримки Лиманського ВП ГУНП в Одеській області на 2017 рік для закупівлі паливномастильних матеріалів на суму 100,0 тис. грн.
На фінансування видатків в процесі виконання бюджету направлено 11842,4 тис. грн.
при планових показниках на І півріччя 2017 року 57161,3 тис. грн., що складає 20,7%, від
планових призначень, в тому числі по загальному фонду бюджету направлено 5191,8 тис. грн.
при плані за півріччя 11126,2 тис. грн., що складає 46,7 % до планових призначень за І півріччя

2017 року, по спеціальному фонду бюджету направлено 6650,6 тис. грн., при плані на перше
півріччя 46035,1 тис. грн., що складає 14,45%.
Наведені вище показники свідчать про низький рівень виконання видаткової частини
бюджету за І півріччя 2017 року,
За період січень-червень поточного року використано бюджетні кошти по наступним
напрямам:
У структурі видатків сільської ради за загальним фондом домінуючими є:
- Поточні видатки 5191,8 тис. грн. – (100%) в т. ч.
- видатки на соціальну сферу – 1161,0 тис. грн:
877,9 тис. грн.(матеріальна допомога, поштові послуги);
66,7 тис. грн. ( утримання ЦСССДМ.);
216,4 тис. грн. (підтримка дітей та молоді с. Крижанівка, с. Ліски)
- видатки на органи місцевого самоврядування – 1945,4 тис. грн;
- видатки для підтримки Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцею-ДНЗ»
4,1 тис. грн.; (винагорода вчителям за видатні досягнення в роботі)
- на благоустрій села – 348,1 тис грн. (вуличне освітлення, вуличні знаки).
- видатки на культуру – 296,8 тис. грн.;
- дотація ЖКГ «Надія» – 1134,4 тис. грн.;
- дотація Спортивному клубу СК «Крижанівський» - 148,6 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету до державного на виконання програми
підтримки Лиманського ВП ГУНП в Одеській області– 100,0 тис. грн.;
- інші видатки – 53,4 тис грн.
Зі спеціального фонду місцевого бюджету на фінансування в процесі виконання
бюджету за І півріччя 2017 року направлено 6650,6 тис. грн., в тому числі на:
- За капітальний ремонт вуличного освітлення вулиці Приморська с. Крижанівка ТОВ
«СК «Енергосервіс» - 60685,2 грн.;
- За капітальний ремонт вуличного освітлення провулку Зоряний с. Ліски ТОВ «СК
«Енергосервіс» - 32174,4 грн.;
- За виготовлення експертизи проектно-кошторисної документації «Будівництво
комплексу протизсувних споруд на аварійній ділянці по вул. Ювілейна в с. Крижанівка
Лиманського району Одеської області» Стадія «Робочий проект» Державний регіональний
проектно-вишукувальний інститут «УКРПІВДЕНДІПРОВОДОГОСП» - 13155,6 грн.;
- За проведення експертизи щодо проекту «Реконструкція будівлі Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» – 11696,4
грн.;
- За придбання та монтаж обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації
(кондиціонери) ТОВ «СК «Енергосервіс» - 193611,60 грн.
- Передоплата за капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення за адресою: вул.
Гонтаренко, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область ТОВ «СК«Енергосервіс» 53493,48 грн.
- За капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення за адресою: вул. Гонтаренко, с.
Крижанівка, Лиманський район, Одеська область ТОВ «СК«Енергосервіс» - 124818,12 грн.
- За технічний нагляд за капітальним ремонтом мереж зовнішнього освітлення за
адресою: вул. Гонтаренко, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область ФО-П Меленчук
М.М. – 3690,00 грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції будівлі
Крижанівської сільської ради за адресою Ветеранів, 5 – 197500,00 грн.
- За капітальний ремонт дороги по вул. Лесі Українки від будинку №1 до будинку №
12 с. Ліски, Лиманського району, Одеської області. ТОВ Меркурій-1 – 329284,84 грн.
- За технічний нагляд за капітальним ремонтом дороги по вул. Лесі Українки від
будинку №1 до будинку № 12 с. Ліски, Лиманського району, Одеської області. ФО-П
Проскуровський – 3549,00 грн.

- За капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Гонтаренко в с. Крижанівка
Лиманського району Одеської області. ТОВ Дорлідер – 1476879,6 грн.
- Технічний нагляд за капітальним ремонтом дорожнього покриття по вулиці
Гонтаренко в с. Крижанівка Лиманського району Одеської області ФО-П Ткач – 12242,00 грн.
- За капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вулиці Ярошевської с.
Крижанівка ТОВ «СК «Енергосервіс» - 293517,60 грн.;
- За технічний нагляд за капітальним ремонтом мереж зовнішнього освітлення по
вулиці Ярошевської с. Крижанівка ФО-П Меленчук - 2780,00 грн.
- Придбання, налаштування та підключення системи відеоспостереження ТОВ
«Артеміда 2013» - 199953,00 грн.
- За капітальний ремонт водогону по вулиці Атаманюка в с. Крижанівка, Лиманського
району, Одеської області ТОВ «Інстал-Трейд» - 669318,84 грн.
- За капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вулиці Приморській від
вулиці Набережна до вул. Ветеранів в с. Крижанівка, Лиманського району Одеської області.
ТОВ «СК «Енергосервіс» - 192474,50 грн.
- За технічний нагляд за капітальним ремонтом мереж зовнішнього освітлення по
вулиці Приморській від вулиці Набережна до вул. Ветеранів в с. Крижанівка, Лиманського
району Одеської області. ФО-П Меленчук – 2780,00 грн.
- Передоплата за капітальний ремонт водогону по вулиці Ветеранів в с. Крижанівка
Лиманського району Одеської області ТОВ «Інстал-Трейд» - 423761,70 грн.
- Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертної оцінки по
об’єкту «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення за адресою вул. Набережна, с.
Крижанівка, Лиманського району Одеської області». ФО-П Бєлозерцев – 12000, 00 грн.
- За капітальний ремонт зовнішнього освітлення за адресою вул. Набережна, с.
Крижанівка, Лиманського району Одеської області. ТОВ «СК «Енергосервіс» – 106116,14 грн.
- Технічний нагляд за об’єктом «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення за
адресою вул. Набережна, с. Крижанівка, Лиманського району Одеської області. ФО-П
Меленчук – 1624,00 грн.
- Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертної оцінки по
об’єкту «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення за адресою вул. Ветеранів, с.
Крижанівка, Лиманського району Одеської області». ФО-П Бєлозерцев – 14000, 00 грн.
- За Капітальний ремонт зовнішнього освітлення за адресою вул. Ветеранів, с.
Крижанівка, Лиманського району Одеської області. ТОВ «СК «Енергосервіс» – 342985,45 грн.
- Технічний нагляд за об’єктом «Капітальний ремонт зовнішнього освітлення за
адресою вул. Ветеранів, с. Крижанівка, Лиманського району Одеської області. ФО-П Меленчук
– 2780,00 грн.
- Передоплата за будівництво господарсько-побутової каналізації. 4 черга. ТОВ
«Акваспецстрой» - 1080000,00 грн.
- Капітальний трансферт КП «Надія» у розмірі 793714,58 грн.
З метою розвитку території Крижанівської сільської ради у 2017 році прийнято 22
програми та затверджено кошти для їх реалізації:
тис. грн.
у т.ч.:
Код
ТПКВКМБ
Сума по
по
Найменування програми
/
всього загальному спеціальному
ТКВКБМС
фонду
фонду
Програма інформаційного та матеріально0170
1320,00
220,00
1100,00
технічного забезпечення виконавчих органів
Програма будівництва мереж водопроводу на
6310
2119,60
2119,60
території Крижанівської сільської ради
Програма реконструкції будівлі Крижанівської
0170
7217,50
7217,50
сільської ради
3400
Програма "Милосердя в дії"
1550,00
1550,00
Програма матеріальної допомоги пораненим
3400
воїнам учасникам антитерорестичної операції та
250,00
250,00
членам їх сімей

3112
4200
3160

Програма підтримки дітей та молоді

75,00
60,00
150,00

75,00
60,00
150,00

Програма підтримки комунального підприємства
4690,70
2790,70
1900,00
«Надія»
Програма встановлення дорожніх знаків та
6060
інших засобів регулювання дорожнього руху на
50,00
50,00
території Крижанівської сільської ради
6090
Програма захисту узбережжя території
15015,00
15015,00
Програма допомоги на навчання учасникам
антитерорестичної операції та інвалідам з
4200
30,00
30,00
дитинства
Програма підтримки Крижанівського НВК "ЗОШ
4200
22,00
22,00
І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ"
Програма підтримки комунального
підприємства "Спортивний клуб
5062
357,10
357,10
«Крижанівський»
Програма ремонту та будівництва вуличного
6310
1500,00
1500,00
освітлення
6310
Програма будівництва мереж водовідведення
6972,10
6972,10
6310
Програма будівництва дитячого садка
7000,00
7000,00
4090
Програма підтримки СБК
200,00
200,00
Програма фінансування заходів з відчуження
(продажу) земельних ділянок, які перебувають в
7310
5,00
5,00
комунальній власності територіальної громади
на території села Крижанівка та села Ліски
Програма ремонту та будівництва дорожнього
6650
7740,20
1434,00
6306,20
покриття (доріг)
Програма встановлення вуличного
8600
250,00
50,00
200,00
відеоспостереження
8600
Програма з вилову безпритульних тварин
50,00
50,00
Програма охорони громадського порядку в
будівлі Крижанівської сільської ради та масових
0170
650,00
650,00
заходів на території Крижанівської сільської
ради
Програма підтримки Лиманського ВП ГУНП в
8370
100,00
100,00
Одеській області на 2017 рік
Основними напрямками розвитку території Крижанівської сільської ради у першому
півріччі 2017 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 першому півріччі сільською радою було приділено соціальній і
культурній сфері села.
У першому півріччі 2017 року заплановано видатків із загального фонду на утримання
будинку культури 408,2 тис грн., профінансовано 296,8 тис грн. у тому числі на оплату праці
працівників будинку культури 275,2 тис грн., оплату комунальних послуг 21,6 тис грн..
Для посилення соціального захисту і поліпшення життя незахищених верств
населення, сільською радою була прийнята та діє Соціальна Програма «Милосердя у дії на
2016-2017роки» .
Згідно з цією Програмою у першому півріччі 2017 року 628 мешканців с. Крижанівка
і с. Ліски отримали матеріальну допомогу на загальну суму 719,7 тис. грн., з них:
187 громадян на лікування;
89 громадян, які потрапили в скрутні життєві умови;
6030

16 сімей з приводу народження дитини;
144 громадяни на оздоровлення;
20 до ювілею;
2 громадян, переселенець;
11 учасників АТО;
34 громадяни, інваліди І та ІІ групи, переселенці зони АТО;
8 до Дня виводу військ з Афганістану;
64 до Дня пам’яті і примирення 8 травня;
45 сімей до дня захисту дітей;
8 ліквідаторів ЧАЕС;
Для надання допомоги в лікуванні та реабілітації поранених воїнів учасників
антитерористичної операції сільською радою затверджена та прийнята «Програма матеріальної
допомоги пораненим воїнам учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей на 2017
рік». Згідно цієї програми 5 воїнів отримали допомогу на суму 145,0 тис. грн.
43 кращі учні Крижанівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ»
отримали стипендію сільського голови у сумі 21,5 тис. грн. відповідно до «Програми
підтримки дітей та молоді в с. Крижанівка та с. Ліски». Придбано 23 путівки для оздоровлення
дітей та молоді до позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Салют» - 144,9
тис.грн. Організовано екскурсії для дітей та молоді в с. Крижанівка та с. Ліски – 50 тис.грн.
2 вчителям Крижанівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ»
надана матеріальна допомога у розмірі 4,0 тис. грн. «Програма підтримки НВК Крижанівська
ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей на 2017 рік».
Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної сфери, поліпшення
якості комунальних послуг, покращення благоустрою території населених пунктів, тощо
(програма підтримки КП «Надія» на 2016 -2017рік);
В першому півріччі 2017 року комунальному підприємству «Надія» з загального фонду
була виділена дотація на суму 1134,4 тис. грн., при планових призначеннях 1955,2 тис.
грн.(тобто заощаджено 820,8 тис. грн.) в т. ч на оплату праці працівникам КП «Надія» 584,6 тис.
грн.; придбано бензин - 15,2 тис. грн.; вуличне освітлення - 164,6 тис. грн.; орендна плата- 42,0
тис. грн.; оренда причала - 21,5 тис. грн.; оплата електроенергії - 21,7 тис. грн.; господарчі
товари - 29,5 тис. грн.; очищення доріг від снігу (посипання піском) - 49,0 тис. грн.;
обслуговування камер відеоспостереження - 7,0 тис. грн.; ремонт автомобіля- 29,9 тис. грн.;
матеріали для сцени СБК - 53,1 тис. грн.; проведення ремонту водогону - 18,0 тис. грн.;
благоустрій рекреаційної зони - 49,9 тис. грн.; вивезення сміття - 48,4 тис. грн.
Протягом І півріччя 2017 року, завдяки роботі комунального підприємства, були
вирішенні питання сільської громади : роботи по прибиранню території сільської ради
загального користування, пляжу, постійно здійснювався моніторинг роботи вуличного
освітлення, обслуговування камер відеоспостереження.
Кредиторська заборгованість станом на 01.07.2017 року відсутня.
Заступник голови з економічних питань

М.В. Дудник

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017 року

№ 453-VII

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторисів витрат бюджетних
Програм Крижанівської сільської ради на 2017 рік
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Крижанівська
сільська рада вирішила:
1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми ремонту та
будівництва вуличного освітлення на території Крижанівської сільської ради Лиманського
району Одеської області на 2017 рік та затвердити його в новій редакції (додаток №1).
2. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми підтримки
Комунального підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області на 2017 рік (додаток №2).
3. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми ремонту та
будівництва дорожнього покриття (доріг)
на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2017 рік (додаток №3).
4. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми захисту
узбережжя території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на
2017 рік. (додаток №4).
5. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми охорони
громадського порядку в будівлі Крижанівської сільської ради та масових заходів на території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік (додаток №5).
6. 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 ХХІ сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
№ 453-VII від 27.07.2017 року
Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва вуличного освітлення на території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік
Назва заходу
виконання
Програми

Місцезнаходження об’єкту

- розробка
(виготовлення,
оновлення)
проектнокошторисної
документації;

Капітальний ремонт (реконструкція)
мереж вуличного освітлення:

- експертиза
проектнокошторисної
документації;

пров. Зоряний, с. Ліски;
вул. Приморська, с. Крижанівка
вул. Гонтаренко, с. Крижанівка
вул. Ярошевської, с. Крижанівка
вул. Приморська від вул.. Набережна
до вул.. Ветеранів, с. Крижанівка

- оплата
вул.. Набережна с. Крижанівка
авторського нагляду
за виконанням
вул. Бескоровайнова,
робіт;
пров. Шкільний с. Крижанівка
- оплата технічного
вул. Сонячна с. Крижанівка
нагляду за
виконанням робіт;
вул. Рибача с. Крижанівка
- оплата служби
замовника (дирекції
будівництва)
- капітальний
ремонт мереж
вуличного
освітлення
- реконструкція
мереж вуличного
освітлення

вул.. Терешкової с. Крижанівка
вул.. Проценко с. Крижанівка
вул.. Центральна с. Крижанівка
вул.. Морська с. Крижанівка
вул. Ювілейна с. Крижанівка
вул.. Гагаріна с. Крижанівка
вул.. Атаманюка с. Крижанівка
вул.. Осипова с. Крижанівка
вул.. Касяненко с. Ліски

Термін
виконання
заходів
Програми

Сума
витрат
виконання
заходів
Програми

2017

4 000 000,00
грн.

вул.. Ліненко від вул.. Южна до вул..
Заболотного с. Ліски
вул. Паустовського від автодороги
Одеса-Южний, до вул. Марсельська
(ліворуч) с. Ліски

Секретар ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 2
До рішення ХХІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 453-УІІ від 27.07.2017
Кошторис витрат «Програми підтримки Комунального підприємства «Надія»
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік»

Назва заходу виконання Програми

Термін
Сума
виконання
витрат
заходів
виконання
Програми
заходів

Всього

Програми
Дотація КП «Надія» на заробітну плату.
Дотація КП «Надія» на придбання виробничого
інвентарю та матеріалів.
Дотація на придбання паливно-мастильних
матеріалів
Дотація на придбання матеріалів та виконання робіт
з обслуговування та ремонту мереж водопостачання
та водовідведення в с. Крижанівка та с. Ліски.
Дотація на придбання матеріалів та виконання робіт
з обслуговування та ремонту мереж вуличного
освітлення в с. Крижанівка та с. Ліски
Поточний ремонт та обслуговування
відеоспостереження
Дотація на оренду приміщення
Дотація КП «Надія» на потреби на виконані роботи
по очищенню автомобільних та пішохідних доріг
від снігу та посипання піском на 2017 рік
Дотація КП «Надія» на сплату орендної плати та
земельного податку за земельні ділянки, на
розробку проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в постійне користування
Дотація на оплату комунальних послуг
(енергопостачання)
Дотація КП "Надія" на розробку проектної
документації
Дотація КП "Надія" на ремонт автомобіля
Дотація КП "Надія" на виготовлення проектноколшторисної документації та будівництва обєкту
"Будівництво відкритого спортивного майданчику
для міні-футболу з покриттям штучною травою за
адресою Одеська область, Лиманський район, с
Крижанівка, провулок Шкільний, 1/1"
Дотація КП "Надія" на придбання матеріалів та
ремонт сцени будинку культури
Дотація КП "Надія" на придбання матеріалів та
ремонт внутрішньо-будинкового освітлення для
багатодітної родини Акберової Д.В.
Дотація КП "Надія" на придбання матеріалів та
ремонт літньої сцени біля будинку культури
Дотація КП "Надія" на транспортні послуги з
вивезення негабаритного сміття
Дотація КП "Надія" на придбання малої
архітектурної форми (МАФ)
Дотація КП "Надія" на придбання триколісної
мототехніки
Дотація КП "Надія" на благоустрій рекреаційної
зони
Дотація КП «Надія» на підрізку дерев (замовлення
спеціалізованого транспорту)
Дотація КП «Надія» на оплату проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в

2017 р.

1687208,00

2017 р.

65100,00

2017 р.

66239,00

2017 р.

50000,00

2017 р.

560000,00

2017 р.

30000,00

2017 р.

84000,00

2017 р.

99920,00

2017 р.

49200,00

2017 р.

60000,00

2017 р.

100000,00

2017 р.

30000,00

2017 р.

1500000

2017 р.

200000

2017 р.

24000

2017 р.

100000

2017 р.

70000

2017 р.

200000

2017 р.

200000

2017 р.

50000

2017 р.

70000

2017 р.

100000

5525667,00

довгострокову оренду та в постійне користування
на території Крижанівської с/р
Дотація КП «Надія» на придбання дерев, кущів,
зелених насаджень
Дотація КП «Надія» на післягарантійний ремонт та
технічне обслуговування комплексу
відеоспостереження
Всього

Секретар ради

2017 р.

100000

2017 р.

30000
5525667,00

Л.Л. Бондаренко

Додаток №3
До рішення XХІ сесії Крижанівської сільської ради
№ 453-УІІ від 27.07.17

Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг)
на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на
2017рік
Назва заходу виконання Програми
розробка (виготовлення,
оновлення) проектнокошторисної документації;
оплата експертизи проектнокошторисної документації;
оплата авторського нагляду за
виконанням робіт;
оплата технічного нагляду за
виконанням робіт;
оплата служби замовника
(дирекції будівництва)

капітальний ремонт
асфальтно-бетонного
покриття вулиць:
Лесі Українки с. Ліски від
буд. № 1 до буд. №12 с.
Ліски
Гонтаренко с. Крижанівка
Паустовського від вул.
Марсельська до вул.
Заболотного (праворуч) с.
Ліски
Одеська від вул..
Марсельська до вул..
Заболотного с. Ліски
Ліненко від
вул..Марсельська до вул..
Заболотного с. Ліски
Ветеранів с. Крижанівка
поточний ремонт асфальтно-бетонного покриття вулиць та
пішохідних доріжок: (назва та черговість вулиць
визначається виконавчими органами ради)

Секретар ради

Суми витрат
на виконання
заходів
Програми

Загальна
сума витрат
Програми

6 740 165,00
грн.

234 000.00 грн.

Л.Л. Бондаренко

Додаток №4
до рішення XХІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 453-УІІ від 27.07.17
Кошторис витрат Програми захисту узбережжя території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2017 рік.

Назва заходу виконання Програми

Термін
виконання
заходів
Програми

Сума витрат
виконання
заходів
Програми

Всього

Будівництво берегоукріплювальних робіт
вздовж узбережжя Чорного моря в районі
вулиці Приморська в с. Крижанівка
Лиманського району Одеської області

2017

15 000 000, 00
грн.

15 515 000, 00
грн.

Експертиза проектно-кошторисної
документації

2017

15 000, 00 грн.

Будівництво комплексу протизсувних споруд
для покращення гідрологічної ситуації в 2-ій
Крижанівській балці вздовж вулиці Проценко
в с. Крижанівка Лиманського району Одеської
області:

2017

500 000, 00 грн.

- розробка проектно-кошторисної
документації;
- вишукувальні роботи: топографо-геодезичні
роботи, гідрологічні вишукування та
розрахунки, інженерно-геологічні
вишукувальні роботи, проектні, ОВНС,
погодження підземних інженерних мереж з
експлуатуючими організаціями тощо.
- проведення експертизи проектнокошторисної документації.

Секретар ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток №5
до рішення XХІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 453-УІІ від 27.07.17
Кошторис витрат Програми охорони громадського порядку в будівлі Крижанівської
сільської ради та масових заходів на території Крижанівської сільської ради Лиманського
району Одеської області на 2017 рік
№

Назва заходів виконання програми

Термін
виконання

1

Забезпечення громадської безпеки, охорони
правопорядку та громадського порядку на території
Крижанівської сільської ради

2017 рік

Секретар ради

Сума в
гривнях на
виконання
200 000.00

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017 року

№ 454 -VII

«Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2017 рік»
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 64 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, пункту 3 статті 23, пункту 8 статті 51 та пункту 8 статті 78
Бюджетного кодексу України, Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії Крижанівської сільської ради № 361-VIІ від 23 грудня
2016 року «Про затвердження бюджету Крижанівської сільської ради на 2017 рік» за рахунок
збільшення планових зобов’язань на 2017 рік по загальному та спеціальному фонду бюджету,
розподілу вільного залишку коштів на початок року, перерозподілу коштів загального та
спеціального фонду бюджету.
2. Внести зміни до обсягу доходів загального фонду бюджету на 2017 рік у сумі
1200000,00 гривень.
3. Внести зміни до обсягу доходів спеціального фонду бюджету на 2017 рік у сумі
2705000,00 гривень.
4. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2017 рік у загальній сумі 4905000,00 грн.
5. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2017 за рахунок доходів загального
фонду 1200000,00 грн

6. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2017 за рахунок доходів спеціального
фонду 2705000,00 грн.
7. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2017 за рахунок вільного залишку
коштів загального фонду 200000,00 грн.
8. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2017 за рахунок вільного залишку
коштів, що передаються із загального до спеціального фонду 800000,00 грн.
9. Внести зміни до помісячного розпису видатків загального та спеціального фондів
бюджету.
10. Додатки та пояснювальна записка є невід’ємною частиною цього рішення
11. Рішення набирає чинності з «27» липня 2017 року.
12. Викласти в новій редакції Додатки 1,2,3,4,5,6,10 до Рішення;
13. 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

Пояснювальна записка
до проекту рішення № 454-УІІ від 27 липня 2017 року
1.
Враховуючи аналіз надходження коштів до бюджету Крижанівської сільської
ради за січень-червень 2017 року, внести зміни до обсягів надходжень до бюджету
Крижанівської сільської ради згідно наведеної нижче таблиці:
Затверджено
Надійшло
станом на
станом на
Уточнююча
КЕКД
Скорочена назва КЕКД
30.06.2017
30.06.2017
сума
року
року
14000000
Внутрішні податки на
5239500,00
6319895,00
товари та послуги, з них:
14031900
Пальне
0,00
3739747,27
1000000,00
Надходження від пайової
24170000
участі у розвитку
400000,00
2753729,00
1905000,00
інфраструктури
Податок на нерухоме майно,
18010400
відмінне від земельної
286200,00
521670,40
200000,00
ділянки
Всього:
3105000,00
2.
На виконання листа фінансового управління Лиманської районної державної
адміністрації № 02-11/351 від 19.04.2017 року щодо рішення районної ради №201-УІІ від
12.04.2017 року, «Про внесення змін та доповнень до рішення Лиманської районної ради від
23.12.2016 року № 172-УІІ «Про районний бюджет Лиманського району на 2017 рік»,
відповідно до листа фінансового управління Лиманської районної державної адміністрації №0110/672 від 26.07.2017 року, щодо розпорядження Одеської обласної державної адміністрації №
531/А-2017 від 29.06.2017 року «Про перерозподіл видатків обласного бюджету на 2017 рік»,
внесено зміни до субвенції на виконання інвестиційних проектів про виділення Крижанівській
сільській раді коштів в сумі 800000,00 грн. на капітальний ремонт огорожі Крижанівського
навчально-виховного комплексу (загальної освітньої школи І-ІІІ ступенів ліцею дошкільного
навчального закладу) Лиманської районної ради Одеської області за адресою провулок
Шкільний 1, с. Крижанівка Лиманського району Одеської області:
2.1. Внести зміни до обсягів надходжень до бюджету Крижанівської сільської ради а
саме збільшити доходну частину спеціального фонду бюджету згідно наведеної нижче таблиці:

КЕКД

Скорочена назва КЕКД

квітень

41030400

Субвенція з інших бюджетів на
виконання інвестиційних
програм (за рахунок обласного
бюджету розвитку)

800000,00

Всього:
800000,00
2.2. Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету по КПКВ КПКВ
6310/07 (Капітальні видатки) КЕКВ 3132 (капітальний ремонт) у сумі 800000,00 грн.;
3. Керуючись Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального 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, Галузева угода між Міністерством регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об"єднанням
організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної
галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального
господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 20172018 роки, Постановою КМУ № 859 від 19.05.1999 р. (зі змінами від 18.02.2016 р.), виділити
Дотацію КП «НАДІЯ»:
3.1. Збільшити кошторис витрат «Програми підтримки комунального підприємства
«Надія», на підрізку дерев (замовлення спеціалізованого транспорту), згідно програми на
суму 70000,00 грн. по КПКВ 6030/01 (дотація житлово-комунальному господарству) КЕКВ
2610 (субсидії та поточні трансферти підприємствам установам, організаціям). Кошти
передбачити за рахунок розподілу доходів загального фонду бюджету.
3.2. Збільшити кошторис витрат «Програми підтримки комунального підприємства
«Надія», на оплату комунальних послуг (енергопостачання) на суму 30000,00 грн. по КПКВ
6030/01 (дотація житлово-комунальному господарству) КЕКВ 2610 (субсидії та поточні
трансферти підприємствам установам, організаціям). Кошти передбачити за рахунок розподілу
доходів загального фонду бюджету.
3.3. Збільшити кошторис витрат «Програми підтримки комунального підприємства
«Надія», на прибирання автомобільних та пішохідних доріг від снігу та посипання піском на
суму 20000,00 грн. по КПКВ 6030/01 (дотація житлово-комунальному господарству) КЕКВ
2610 (субсидії та поточні трансферти підприємствам установам, організаціям). Кошти
передбачити за рахунок розподілу доходів загального фонду бюджету.
3.4. Збільшити кошторис витрат «Програми підтримки комунального підприємства
«Надія», на придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 40000,00 грн. по КПКВ 6030/01
(дотація житлово-комунальному господарству) КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти
підприємствам установам, організаціям). Кошти передбачити за рахунок розподілу доходів
загального фонду бюджету.
3.5. Збільшити кошторис витрат «Програми підтримки комунального підприємства
«Надія», на транспортні послуги з вивезення негабаритного сміття на суму 10000,00 грн. по
КПКВ 6030/01 (дотація житлово-комунальному господарству) КЕКВ 2610 (субсидії та поточні
трансферти підприємствам установам, організаціям). Кошти передбачити за рахунок розподілу
доходів загального фонду бюджету.
3.6. Збільшити кошторис витрат «Програми підтримки комунального підприємства
«Надія», на оплату праці на суму 435000,00 грн., згідно програми «Про затвердження
преміювання працівників КП «Надія» Крижанівської сільської ради по КПКВ 6030/01 (дотація
житлово-комунальному господарству) КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти
підприємствам установам, організаціям). Кошти передбачити за рахунок перерозподілу
вільного залишку коштів загального фонду бюджету.
3.7. Збільшити кошторис витрат «Програми підтримки комунального підприємства
«Надія», дотація КП «Надія» на оплату проектів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок в довгострокову оренду та в постійне користування на території Крижанівської с/р на
суму 100000,00 грн. по КПКВ 6030/01 (дотація житлово-комунальному господарству) КЕКВ
2610 (субсидії та поточні трансферти підприємствам установам, організаціям). Кошти
передбачити за рахунок вільного залишку коштів загального фонду бюджету.

3.8. Збільшити кошторис витрат «Програми підтримки комунального підприємства
«Надія», дотація КП «Надія» на придбання дерев, кущів, зелених насаджень на суму 100000,00
грн. по КПКВ 6030/01 (дотація житлово-комунальному господарству) КЕКВ 2610 (субсидії та
поточні трансферти підприємствам установам, організаціям). Кошти передбачити за рахунок
вільного залишку коштів загального фонду бюджету.
3.9. У зв’язку з необхідністю постійного підтримання системи зовнішнього
відеоспостереження в робочому стані, виділити дотацію КП «Надія» на післягарантійний
ремонт та технічне обслуговування комплексу відеоспостереження в розмірі 30000,00 грн. по
КПКВ 6030/01 (дотація житлово-комунальному господарству) КЕКВ 2610 (субсидії та поточні
трансферти підприємствам установам, організаціям). Кошти передбачити за рахунок розподілу
доходів загального фонду бюджету.
4. У зв’язку зі втратою чинності наказу Міністерства праці та соціальної політики
України від 05 квітня 2006 року № 104 «Про умови оплати праці працівників центрів
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», та, відповідно, переведення працівника ЦСССДМ до
штату сільської ради, залишок коштів, запланованих на виплату заробітної плати КЕКВ 2111
(Заробітна плата) до кінця 2017 року у сумі 55016,8 грн. та нарахувань на заробітну плату
КЕКВ 2120 (Нарахування на оплату праці) до кінця 2017 року у сумі 12098,79 грн. по КПКВ
3131 (Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді) у загальній сумі 67115,59 грн.
перерахувати на КПКВ 0170 (Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів) у загальній сумі
67115,59 грн. КЕКВ 2111 (Заробітна плата) у сумі 55016,8 грн. та КЕКВ 2120 (Нарахування на
оплату праці) у сумі 12098,79 грн.
5. У зв’язку із внесенням змін у напрямку зменшення Кошторису витрат Програми
охорони громадського порядку в будівлі Крижанівської сільської ради та масових заходів на
території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік на
суму 450000,00 грн по КПКВ 0170 (Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів) КЕКВ 2240 (Оплата
послуг), спрямувати ці кошти на дотацію КП «Надія» на виплату зарплати КПКВ 6030 (дотація
житлово-комунальному господарству) КЕКВ 2610 (субсидії та поточні трансферти
підприємствам установам, організаціям) – 435000,00 грн, та на субвенцію Субвенція ЗОШ І-ІІІ
ступенів-ліцею ДНЗ на придбання підручників КПКВ 8300(Субвенція іншим бюджетам на
виконання інвестиційних проектів) КЕКВ 2620 (Поточні трансферти органам державного
управління інших рівнів) – 15000,00 грн.
6. Збільшити кошторис витрат Програми ремонту та будівництва вуличного освітлення
на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік на
суму 2500000,00 грн на капітальний ремонт мереж вуличного освітлення по КПКВ 6310/07
(Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території) КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт
інших об’єктів). Кошти передбачити за рахунок розподілу доходів загального фонду 595000,00
грн. та спеціального фонду бюджету 1905000,00 грн.
6. Збільшити кошторис витрат Програми захисту узбережжя території Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2017 рік на суму 500000,00 грн на
будівництво комплексу протизсувних споруд для покращення гідрологічної ситуації в 2-ій
Крижанівській балці вздовж вулиці Проценко в с. Крижанівка Лиманського району Одеської
області, а саме на: розробку проектно-кошторисної документації; вишукувальні роботи:
топографо-геодезичні роботи, гідрологічні вишукування та розрахунки, інженерно-геологічні
вишукувальні роботи, проектні, ОВНС, погодження підземних інженерних мереж з
експлуатуючими організаціями тощо; проведення експертизи проектно-кошторисної
документації по КПКВ 6090/07 (Забезпечення проведення берегоукріплювальних робіт) КЕКВ
3122 (Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів). Кошти передбачити за рахунок
вільного залишку коштів, що передаються із загального до спеціального фонду.
7. В зв’язку з підготовкою до початку нового навчального року Крижанівського НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцею ДНЗ», виділити субвенцію у загальній сумі 120000 грн. на:

- придбання підручників на суму 20000,00 грн., по КПКВ 8300/01 (Субвенція іншим
бюджетам на виконання інвестиційних проектів) КЕКВ 2620 (Поточні трансферти органам
державного управління інших рівнів). Кошти передбачити за рахунок перерозподілу вільного
залишку коштів загального фонду 15000,00 грн. за рахунок доходів загального фонду бюджету
5000,00 грн.
- закупівлю, монтаж, навчання і придбання програми для дистанційного навчання
школярів – 45 000 грн., по КПКВ 8300/07 (Субвенція іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів) КЕКВ 3220 (Капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів). Кошти передбачити за рахунок вільного залишку коштів, що передаються із
загального до спеціального фонду.
- придбання комп’ютерної техніки (2 ноутбуки) та телевізійного обладнання (1
плазмовий телевізор) – 55000 грн., по КПКВ 8300/07 (Субвенція іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів) КЕКВ 3220 (Капітальні трансферти органам державного управління
інших рівнів). Кошти передбачити за рахунок вільного залишку коштів, що передаються із
загального до спеціального фонду.
8. В зв’язку з виробничою необхідністю виділити субвенцію для амбулаторії
Крижанівської сільської ради та внести зміни до видаткової частини спеціального фонду
бюджету у загальній сумі 300000,00 грн. на:
- на капітальний ремонт (заміну) даху будівлі амбулаторії – 300000,00 грн. по КПКВ
8300/07 (Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів) КЕКВ 3220
(Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів). Кошти передбачити за
рахунок розподілу доходів загального фонду бюджету.
9. З метою поліпшення соціального захисту дітей-сиріт, та дітей позбавлених
батьківського піклування, задля забезпечення дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського
піклування у позачерговому порядку житлом, виділити кошти, згідно кошторису «Програми
забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом на території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області» на: придбання житла
дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування по КПКВ 6324 (Будівництво та
придбання житла для окремих категорій населення) КЕКВ 3121 (Капітальне будівництво
(придбання) житла) у сумі 100000,00 грн. Кошти передбачити за рахунок розподілу доходів
загального фонду бюджету.
10. З метою розвитку та підтримки спорту, здорового образу життя серед населення,
виділити кошти на придбання та встановлення спортивного обладнання, згідно програми, у
розмірі 200000,00 грн. по КПКВ 5062/07 (Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які
здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні), КЕКВ 3110 (Придбання обладнання і
предметів довгострокового користування). Кошти передбачити за рахунок розподілу доходів
загального фонду бюджету. Кошти передбачити за рахунок вільного залишку коштів, що
передаються із загального до спеціального фонду.
11.
У зв’язку зі внесенням змін до Кошторису витрат Програми ремонту та
будівництва дорожнього покриття (доріг) на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2017 рік, перерозподілити раніше заплановані кошти
з капітального будівництва КПКВ 6650 (Утримання та розвиток інфраструктури доріг) КЕКВ
3122 (Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) на капітальний ремонт доріг КЕКВ
3132 (Капітальний ремонт інших об’єктів) – 2000000,00 грн., КПКВ 6650 (Утримання та
розвиток інфраструктури доріг) КЕКВ 2240 (Оплата послуг (крім комунальних)) на КПКВ 6650
(Утримання та розвиток інфраструктури доріг) КЕКВ 3132 (Капітальний ремонт інших
об’єктів) 1200000,00 грн.
12.
У зв’язку зі внесенням змін до Кошторису витрат Програми ремонту та
будівництва дорожнього покриття (доріг) на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2017 рік, перерозподілити раніше заплановані кошти
з капітального будівництва КПКВ 6650 (Утримання та розвиток інфраструктури доріг) КЕКВ
3122 (Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів) на капітальне будівництво КПКВ
6060 (Благоустрій міст, сіл, селищ) КЕКВ 3122 (Капітальне будівництво (придбання) інших
об’єктів) – 1000000,00 грн.

13. Зміни відобразити в довідках до кошторисів, розписів та помісячних розписах та
планах асигнувань згідно наведеної нижче таблиці:
КПКВ
КЕКВ
Сума, грн.
Напрями використання
Примітка
6030/01
2610
70000,00
Дотація КП «Надія» на підрізку
За рахунок доходів
дерев (замовлення спеціалізованого загального фонду
транспорту)
6030/01
2610
30000,00
Дотація КП «Надія» на оплату
За рахунок доходів
комунальних послуг
загального фонду
(енергопостачання)
6030/01
2610
20000,00
Дотація КП «Надія» на прибирання За рахунок доходів
загального фонду
пішохідних та автомобільних доріг
від снігу та посипання піском
6030/01
2610
40000,00
Дотація КП «Надія» на придбання За рахунок доходів
паливно-мастильних матеріалів
загального фонду
6030/01
2610
10000,00
Дотація КП «Надія» на транспортні За рахунок доходів
послуги з вивезення негабаритного
загального фонду
сміття
6030/01
2610
435000,00
Дотація КП «Надія» на виплату
За рахунок
заробітної плати та нарахувань на
перерозподілу
оплату праці
вільного залишку
коштів загального
фонду
Дотація КП «Надія» на оплату
За рахунок вільного
проектів землеустрою щодо
залишку коштів
відведення земельних ділянок в
загального фонду
довгострокову оренду та в постійне
користування на території
Крижанівської с/р
Дотація КП «Надія» на придбання За рахунок вільного
дерев, кущів, зелених насаджень
залишку коштів
загального фонду

6030/01

2610

100000,00

6030/01

2610

100000,00

6030/01

2610

30000,00

3131/01

2111

-55016,80

3131/01

2120

-12098,79

Нарахування на оплату праці

0170/01

2111

55016,80

Заробітна плата

0170/01

2120

12098,79

Нарахування на оплату праці

0170/01

2240

-450000,00

6310/07

3132

1905000,00

6310/07

3132

595000,00

Забезпечення громадської безпеки,
охорони правопорядку та
громадського порядку на території
Крижанівської сільської ради
Капітальний ремонт мереж
вуличного освітлення
Капітальний ремонт мереж
вуличного освітлення

Дотація КП «Надія» на
За рахунок доходів
післягарантійний ремонт та технічне загального фонду
обслуговування комплексу
відеоспостереження
Заробітна плата
За рахунок доходів
загального фонду
За рахунок доходів
загального фонду
За рахунок доходів
загального фонду
За рахунок доходів
загального фонду
За рахунок вільного
залишку коштів
загального фонду
За рахунок доходів
спеціального фонду
За рахунок доходів
загального
фонду

Будівництво комплексу
За рахунок вільного
протизсувних споруд для
залишку коштів, що
покращення гідрологічної ситуації в
передаються із
2-ій Крижанівській балці вздовж
загального до
вулиці Проценко в с. Крижанівка
спеціального фонду
Лиманського району Одеської
області
Субвенція ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцею
За рахунок
перерозподілу
ДНЗ на придбання підручників
вільного залишку
коштів загального
фонду

6090/07

3122

500000,00

8300/01

2620

15000,00

8300/01

2620

5000,00

Субвенція ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцею
ДНЗ на придбання підручників

8300/07

3220

45000,00

Субвенція ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцею
ДНЗ на закупівлю, монтаж, навчання
і придбання програми для
дистанційного навчання школярів

8300/07

3220

55000,00

Субвенція ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцею
ДНЗ на придбання комп’ютерної
техніки (2 ноутбуки) та телевізійного
обладнання (1 плазмовий телевізор)

8300/07

3220

300000,00

6324/07

3121

100000,00

5062/07

3110

200000,00

Субвенція амбулаторії
Крижанівської сільської ради на
заміну даху
Придбання житла дітям-сиротам та
дітям, позбавленим батьківського
піклування
Придбання та встановлення
спортивного обладнання

6650/07

3122

-2000000,00

Будівництво дорожнього покриття

6650/07

3132

3200000,00

Капітальний ремонт дорожнього
покриття

6650/01

2240

-1200000,00

Поточний ремонт дорожнього
покриття

6650/07

3122

-1000000,00

Капітальне будівництво дорожнього
покриття

6060/07

3122

1000000,00

Капітальне будівництво тротуарної
доріжки

За рахунок доходів
загального
фонду
За рахунок вільного
залишку коштів, що
передаються із
загального до
спеціального фонду
За рахунок вільного
залишку коштів, що
передаються із
загального до
спеціального фонду
За рахунок доходів
загального
фонду
За рахунок доходів
загального
фонду
За рахунок вільного
залишку коштів, що
передаються із
загального до
спеціального фонду
За рахунок
перерозподілу
коштів спеціального
фонду
За рахунок
перерозподілу
коштів спеціального
фонду
За рахунок
перерозподілу
коштів спеціального
фонду
За рахунок
перерозподілу
коштів спеціального
фонду
За рахунок
перерозподілу
коштів спеціального

6310/07

3132

Всього

800000,00

фонду
Капітальний ремонт огорожі
За рахунок доходів
Крижанівського навчальноспеціального фонду
виховного комплексу (загальної
освітньої школи І-ІІІ ступенів ліцею
дошкільного навчального закладу)
Лиманської районної ради Одеської
області за адресою провулок
Шкільний 1, с. Крижанівка
Лиманського району Одеської
області

4905000,00

Додатки № 1,2,3,4,5,6,10 до рішення викласти в новій редакції.
Заступник голови з економічних питань

М.В. Дудник

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017 року

№ 455-VII

Про внесення змін в рішення п’ятдесят п’ятої сесії
Крижанівської сільської ради № 999-VI від 17.10.2014 року
«Про встановлення нормативів для одиниці створеної потужності»
З метою належного виконання абзацу другого ч. 5 ст. 40 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», враховуючи наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 03.05.2017 р. № 102
«Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України»,
керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська
сільська рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Пункт 1.1 рішення п’ятдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради № 999-VI від
17.10.2014 року «Про встановлення нормативів для одиниці створеної потужності» викласти в
новій редакції:
«1.1. Встановити норматив показника опосередкованої вартості для одиниці створеної
потужності при споруджені об’єктів житлового будівництва в розмірі 9 954 грн. за 1м2
загальної площі будинку».
2. Пункт 1.2 рішення п’ятдесят п’ятої сесії Крижанівської сільської ради № 999-VI від
17.10.2014 року «Про встановлення нормативів для одиниці створеної потужності» викласти в
новій редакції:
«1.2 Встановити норматив показника опосередкованої вартості для одиниці створеної
потужності при споруджені об’єктів нежитлових будівель та споруд в розмірі 18 295 грн. за 1
м2 загальної площі будівель та споруд».

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

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017 року
VII

№ 456-

Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Крижанівської сільської ради № 362-УІІ
від 23.12.2016 «Про умови оплати праці сільського голови на 2017 рік»
Відповідно до ст.. 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», ст..33 Закону України «Про державну службу», 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», Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії Крижанівської сільської ради № 362-УІІ від
23.12.2016 «Про умови оплати праці сільського голови на 2017 рік»
1. Встановити Крупиці Н.Г. - сільському голові з 26.05.2017 року
посадовий оклад у розмірі - 4400,00 грн.;
доплату за 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування – 90,00 грн.;
доплату за вислугу років – 15% - 673,5 грн.;
щомісячну премію у розмірі - 200% від посадового окладу сільського голови з
урахуванням доплати за ранг, вислугу років та надбавки за високі досягнення у праці або за
виконання особливо важливої роботи.

2. Надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи у розмірі
50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та надбавки за
вислугу років;

3. Нарахування одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної
допомоги на вирішення соціально – побутових питань здійснювати у розмірі середньомісячної
заробітної плати.
4. Нарахування премії з нагоди професійних, державних свят, ювілейних та святкових
дат тощо здійснювати в розмірі окладу, з урахуванням доплати за ранг та надбавки за вислугу
років, виходячи із розміру фонду оплати праці, згідно Положення про преміювання посадових
осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу.

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
Крупиця

Н.Г.

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017 року

№ 457-VII

Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Крижанівської сільської ради № 363-УІІ
від 23.12.2016 «Про умови оплати праці заступників сільського голови на 2017 рік»
Відповідно до ст.. 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», ст..33 Закону України «Про державну службу», 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», Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії Крижанівської сільської ради № 363-УІІ від
23.12.2016 «Про умови оплати праці заступників сільського голови на 2017 рік»
6. Встановити заступникам сільського голови посадові оклади, доплати за ранг посадових осіб,
доплату за вислугу років, щомісячну премію згідно рішення сесії Крижанівської сільської ради «Про
затвердження структури чисельності та упорядкування умов оплати праці посадових осіб, службовців,
працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2017 рік» з 26.05.2017 року.
7. Дозволити голові сільської ради встановлювати надбавку за високі досягнення у праці або за
виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням
надбавки за ранг державного службовця та надбавки за вислугу років;

8. Нарахування одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення та матеріальної
допомоги на вирішення соціально – побутових питань здійснювати у розмірі середньомісячної
заробітної плати.
9. Нарахування премії з нагоди професійних, державних свят, ювілейних та святкових
дат тощо здійснювати в розмірі окладу, з урахуванням доплати за ранг та надбавки за вислугу
років, виходячи із фонду оплати праці згідно Положення про преміювання посадових осіб,
службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу.
10.
Оплату праці заступникам сільського голови проводити у межах затвердженого
кошторису Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу.
11.
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

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017 року

№ 458-VII

Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Крижанівської сільської ради № 364-УІІ від
23.12.2016 «Про затвердження штатного розпису посадових осіб, службовців, працівників
Крижанівської сільської ради ті її виконавчого органу на 2017 рік».

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», Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії Крижанівської сільської ради № 364-УІІ від 23.12.2016
«Про затвердження штатного розпису посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської
ради ті її виконавчого органу на 2017 рік»
1. Затвердити штатний розпис Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу в новій
редакції (додаток 1).
2. Головному бухгалтеру Крижанівської сільської ради забезпечити нарахування та виплату
заробітної плати відповідно до штатного розпису.
3. Здійснити перерахунок заробітної плати посадових осіб, службовців, працівників
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу з 26.05.2017 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони
дитинства, культури, молоді і спорту. (голова комісії Клюкас О.П.)

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

Додаток 1
До рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 458-УІІ від 27.07.2017
Штатний розпис
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2017 рік зі змінами
№
з/п
1.

Назва посади

Кількість
одиниць
1

Посадовий оклад, грн.

Сільський голова

2.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

1

4300,00

3.

Секретар ради

1

4200,00

4.

Керуючий справами

1

4200,00

5.

Інспектор з благоустрою

1

2118,00

6.

Начальник ВОС

1

2118,00

7.

Діловиробник

1

1895,00

8.

Водій

1

1971,00

9.

Прибиральниця

1

1958,00

4400,00

10.

Державний реєстратор

1

3200,00

11.

Державний реєстратор

1

3200,00

12.

Провідний спеціаліст - реєстратор

1

2360,00

13.

Спеціаліст І категорії - реєстратор

1

2250,00

14.

Спеціаліст І категорії з земельних питань

1

2250,00

15.

Спеціаліст І категорії з розвитку торгівлі та побутового
обслуговування

1

2250,00

16.

Спеціаліст І категорії з соціальних питань

1

2250,00

Відділ фінансів та бухобліку
17.

Заступник голови з економічних питань

1

4268,00

18.

Головний бухгалтер

1

3200,00

19.

Провідний спеціаліст - економіст

1

2360,00

Юридичний відділ
20.

Заступник голови з правових питань

1

4268,00

21.

Начальник юридичного відділу

1

3200,00

22.

Провідний спеціаліст - юрист

1

2360,00

ЦНАП
23.

Начальник ЦНАП

1

3200,00

24.

Провідний спеціаліст - адміністратор

1

2360,00

25.

Провідний спеціаліст - адміністратор

1

2360,00

Відділ аналітики, інформаційної діяльності і комунікацій
з громадськістю
26.

Начальник відділу

1

3200,00

27.

Головний спеціаліст

1

2480,00

28.

Провідний спеціаліст

1

2360,00

29.

Системний адміністратор

І

6000,00

Інспекція державного архітектурно-будівельного
контролю
30.

Начальник інспекції

1

3200,00

31.

Головний спеціаліст

1

2480,00

Секретар ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017 року

№ 459-VII

Про внесення змін до рішень шістнадцятої сесії Крижанівської сільської ради №
365-УІІ від 23.12.2016 «Про затвердження структури чисельності та
упорядкування умов оплати праці посадових осіб, службовців, працівників
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2017 рік», № 366-УІІ
від 23.12.2016 «Про затвердження Положення про преміювання посадових
осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого
органу»

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», в зв’язку із втратою чинності наказу
Міністерства праці та соціальної політики України від 05 квітня 2006 року № 104 «Про
умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»,
відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Крижанівська сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії Крижанівської сільської ради № 365УІІ від 23.12.2016 «Про затвердження структури чисельності та упорядкування умов
оплати праці посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її
виконавчого органу на 2017 рік», а саме:
1.1 Абзац 1 п. 1 замість посади «заступник голови з економічних питань-головний
бухгалтер» читати «заступник голови з економічних питань», замість посади «провідний
спеціаліст-бухгалтер» читати «головний бухгалтер».
1.2 Абзац 1 п. 1 доповнити:
провідний спеціаліст-адміністратор, спеціаліст І категорії з соціальних питань.
1.3. п.5 замість «заступник голови з економічних питань-головний бухгалтер від 100
до 200%» читати «заступник голови з економічних питань від 100 до 200%», замість
«провідний спеціаліст-бухгалтер від 100 до 200%» читати «головний бухгалтер від 100 до
200%»,
1.4. п. 5 доповнити: провідний спеціаліст- адміністратор від 100 до 200%, спеціаліст
І категорії з соціальних питань від 100 до 200%.
1.5. Внести зміни та затвердити в новій редакції розміри посадових окладів
посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого
органу (додаток 1).
1.6 Дозволити сільському голові Крижанівської сільської ради щомісячно
встановлювати надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо
важливої роботи у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за
ранг державного службовця та надбавки за вислугу років, службовцям до 50 відсотків
посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років;
2. Внести зміни до рішення шістнадцятої сесії Крижанівської сільської ради № 366УІІ від 23.12.2016 «Про затвердження Положення про преміювання посадових осіб,
службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу», а саме:
2.1.
п.п. 2.2. п.2 Додатку 1 «Положення про преміювання посадових осіб,
службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу» замість
«Преміювання посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та
її виконавчого органу нараховується у розмірі посадового окладу з урахуванням
надбавки за ранг та вислугу років» читати «Преміювання посадових осіб, службовців,
працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу нараховується у
розмірі посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, вислугу років та надбавки за
високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи».
2.2. п.п. 2.2. п.2 Додатку 1 «Положення про преміювання посадових осіб, службовців,
працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу» замість «заступник
голови з економічних питань-головний бухгалтер від 100 до 200%» читати «заступник
голови з економічних питань від 100 до 200%», замість «провідний спеціаліст-бухгалтер
від 100 до 200%» читати «головний бухгалтер від 100 до 200%».
2.3. п.п. 2.2. п.2 Додатку 1 «Положення про преміювання посадових осіб, службовців,
працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу» доповнити
провідний спеціаліст-адміністратор від 100 до 200%, спеціаліст І категорії з соціальних
питань від 100 до 200%.
2.4. Абзац 1 п.п.3.1 п. 1 Додатку 1 «Положення про преміювання посадових осіб,
службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу»: «в

розмірі середньомісячної заробітної плати» читати як «в розмірі окладу, з урахуванням
доплати за ранг та надбавки за вислугу років»
2.5. Абзац 2 п.п.3.1 п. 1 Додатку 1 «Положення про преміювання посадових осіб,
службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу»: «в
розмірі середньомісячної заробітної плати» читати як «в розмірі окладу, з урахуванням
доплати за ранг та надбавки за вислугу років»
3. Здійснити перерахунок заробітної плати посадових осіб, службовців, працівників
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу з 26.05.2017 року.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, медицини,
соціального захисту і охорони дитинства, культури, молоді і спорту. (голова комісії
Клюкас О.П.)

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

Додаток 1
До рішення сесії Крижанівської сільської ради
№459-УІІ від 27.07.2017
Розмір посадових окладів Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2017 рік зі
змінами

№
з/п
1.

Назва посади

Кількість
одиниць
1

Посадовий оклад, грн.

Сільський голова

2.

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

1

4300,00

3.

Секретар ради

1

4200,00

4.

Керуючий справами

1

4200,00

5.

Інспектор з благоустрою

1

2118,00

6.

Начальник ВОС

1

2118,00

7.

Діловиробник

1

1895,00

8.

Водій

1

1971,00

9.

Прибиральниця

1

1958,00

10.

Державний реєстратор

1

3200,00

11.

Державний реєстратор

1

3200,00

12.

Провідний спеціаліст - реєстратор

1

2360,00

13.

Спеціаліст І категорії - реєстратор

1

2250,00

14.

Спеціаліст І категорії з земельних питань

1

2250,00

15.

Спеціаліст І категорії з розвитку торгівлі та побутового
обслуговування

1

2250,00

16.

Спеціаліст І категорії з соціальних питань

1

2250,00

4400,00

Відділ фінансів та бухобліку
17.

Заступник голови з економічних питань

1

4268,00

18.

Головний бухгалтер

1

3200,00

19.

Провідний спеціаліст - економіст

1

2360,00

Юридичний відділ
20.

Заступник голови з правових питань

1

4268,00

21.

Начальник юридичного відділу

1

3200,00

22.

Провідний спеціаліст - юрист

1

2360,00

ЦНАП
23.

Начальник ЦНАП

1

3200,00

24.

Провідний спеціаліст - адміністратор

1

2360,00

25.

Провідний спеціаліст - адміністратор

1

2360,00

Відділ аналітики, інформаційної діяльності і комунікацій
з громадськістю
26.

Начальник відділу

1

3200,00

27.

Головний спеціаліст

1

2480,00

28.

Провідний спеціаліст

1

2360,00

29.

Системний адміністратор

І

6000,00

Інспекція державного архітектурно-будівельного
контролю
30.

Начальник інспекції

1

3200,00

31.

Головний спеціаліст

1

2480,00

Секретар ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017 року

№ 460-VII

Про визнання таким, що втратили чинність рішення Крижанівської сільської ради № 367-УІІ від
23.12.2016 «Про затвердження структури чисельності Крижанівського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Лиманського району Одеської області на 2017 рік.», № 368-УІІ від 23.12.2016
«Про затвердження штатного розпису Крижанівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Лиманського району Одеської області на 2017 рік», № 369-УІІ від 23.12.2016 «Про

упорядкування умов оплати праці Крижанівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Лиманського району Одеської області на 2017 рік», № 370-УІІ від 23.12.2016 «Про затвердження
Положення про преміювання працівника Крижанівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Лиманського району Одеської області»

В зв’язку із втратою чинності наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05
квітня 2006 року № 104 «Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді», відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Визнати таким, що втратили чинність рішення Крижанівської сільської ради № 367УІІ від 23.12.2016 «Про затвердження структури чисельності Крижанівського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Лиманського району Одеської області на 2017 рік»,
№ 368-УІІ від 23.12.2016 «Про затвердження штатного розпису Крижанівського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Лиманського району Одеської області на 2017
рік», № 369-УІІ від 23.12.2016 «Про упорядкування умов оплати праці Крижанівського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Лиманського району Одеської області на 2017
рік», № 370-УІІ від 23.12.2016 «Про затвердження Положення про преміювання працівника
Крижанівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Лиманського району
Одеської області»
2. Дане рішення набирає чинності з 01 серпня 2017 року.
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

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка

27 липня 2017 року

№ 461-VII

Про внесення змін до рішень шістнадцятої сесії Крижанівської сільської ради №
371-УІІ від 23.12.2016 «Про чисельність та штатний розпис Відділу з питань
надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку Крижанівської
сільської ради на 2017 рік», № 372-УІІ від 23.12.2016 «Про упорядкування умов
оплати праці працівників Відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони
громадського порядку Крижанівської сільської ради на 2017 рік»

Відповідно до ст.. 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», ст..33 Закону України «Про державну службу», 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», Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Додатку 1 рішення шістнадцятої сесії Крижанівської
сільської ради № 371-УІІ від 23.12.2016 «Про чисельність та штатний розпис
Відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку
Крижанівської сільської ради на 2017 рік» та затвердити його в новій редакції.
(Додаток1)
2. Внести зміни до Додатку 1 рішення шістнадцятої сесії Крижанівської
сільської ради № 372-УІІ від 23.12.2016 «Про упорядкування умов оплати праці
працівників Відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони громадського
порядку Крижанівської сільської ради на 2017 рік» та затвердити його в новій
редакції. (Додаток 2)
3. Дане рішення вступає в силу з 01.08.2017 року і діє до прийняття нового
рішення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,
медицини, соціального захисту і охорони дитинства, культури, молоді і спорту.
(голова комісії Клюкас О.П.)

Сільський голова

Н.Г. Крупиця
Додаток 1
До проекту рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 461-VIІ від 27.07.2017 року

Штатний розпис
Відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку
Крижанівської сільської ради на 2017 рік зі змінами

№
з/п
1

Назва посади
Начальник відділу

Секретар ради

Кількість одиниць
1

Посадовий
оклад, грн.
3200,00

Л.Л. Бондаренко

Додаток 2
До проекту рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 461-УІІ від 27.07.2017 року
Розміри посадових окладів Відділу з питань надзвичайних ситуацій та
охорони громадського порядку Крижанівської сільської ради та її
виконавчого органу зі змінами

№
п/п
1

Посада

Посадовий оклад,
грн.

Начальник відділу

3200,00

Секретар ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017 року

№ 462-VII

Про внесення змін до рішення шістнадцятої сесії Крижанівської сільської ради № 378-УІІ від
23.12.2016 «Про затвердження штатного розпису комунального підприємства «Надія» Крижанівської
сільської ради на 2017 рік»

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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, Галузева угода між
Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,
Об"єднанням організацій роботодавців "Всеукраїнська конфедерація роботодавців житловокомунальної галузі України" та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального
господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення України на 2017-2018
роки, Постановою КМУ № 859 від 19.05.1999 р. (зі змінами від 18.02.2016 р.) Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни до до рішення сесії № 378-УІІ від 23.12.2016 «Про затвердження штатного
розпису комунального підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради на 2017 рік». (Додаток 1)
2. Дане рішення вступає в силу з 01.08.2017р.
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

Додаток 1
До проекту рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 462-УІІ від 27.07.2017 року
Штатний розпис комунального підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради
на 2017 рік зі змінами
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Назва посади
Директор
Бухгалтер
Майстер
Юрист
Сантехник
Оператор газових установок
Двірник
Наглядач кладовища
Двірник сезонний
Спеціаліст водно-каналізаційного господарства

Кільк.
Один.
1
1
1
1
3
1
7
1
2
1

Посадовий оклад, грн.
6000,0
5200,0
4500,0
4000,0
4000,0
3200,0
3200,0
3200,0
3200,0
4000.0

11
12

Менеджер по організації і створ. об’єктів культ.
оздор. р. рекр. соц. спорт і турист цілей
Різноробочі

1

3500.0

2

3200,0

Секретар ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017 року

№ 463-VII

Про затвердження Положення про преміювання працівників КП «Надія» Крижанівської сільської ради
З метою посилення матеріальної зацікавленості в досягненні високих результатів діяльності
директора та працівників Комунального Підприємства «Надія», керуючись ст. 26 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні" Крижанівська сільська рада вирішила:
1. Затвердити Положення про преміювання працівників КП «Надія» Крижанівської сільської ради
(додаток 1).
2. Директору КП «Надія» Крижанівської сільської ради забезпечити нарахування заробітної
плати згідно з даним Положенням та чинним Законодавством.
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 проекту рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 463-VІI від липня 27.07.2017 року
Положення про преміювання
працівників КП «Надія» Крижанівської сільської ради
Це положення Про преміювання працівників КП «Надія» Крижанівської сільської ради (далі –
Положення), вводиться з метою посилення матеріальної зацікавленості в досягненні позитивних
кінцевих результатів в роботі, поліпшення якості роботи, створення умов для активності кожного
працівника.
Преміювання директора та працівників КП «Надія» Крижанівської сільської ради здійснюється за
якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання обов’язків, а також з урахуванням їх ініціативи,
особистого вкладу в загальні результати роботи за місяць.

1. Порядок виплати премії
1. Розрахунок розміру щомісячної премії здійснюється у відсотковому співвідношенні і
становить до 150 % від посадового окладу для директора КП «Надія» та до 100 % від посадового окладу
для інших працівників, згідно наказу директора КП «Надія» у межах розмірів фонду заробітної плати та
затвердженого кошторису.

2. Щомісячна премія нараховується на підставі наказу директора КП «Надія» та виплачується в
термін виплати заробітної плати, виходячи з фонду заробітної плати та затвердженого кошторису.
2. Підстава для нарахування премії
2.1. Преміювання працівників КП «Надія» Крижанівської сільської ради здійснюється щомісячно
в межах затвердженого бюджетом кошторису на підставі штатного розпису, та наказу директора КП
«Надія».
2.2. Преміювання директора та працівників КП «Надія» Крижанівської сільської ради
здійснюється за якісне, своєчасне і в повному обсязі виконання обов’язків, а також з урахуванням їх
ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи за місяць та за виконання важливих
додаткових завдань;
2.3. Премія не нараховуються або її розмір знижується у разі коли:
- працівники допустили помилки при виконанні обов'язків, та/або порушили трудову
дисципліну, позбавляються премій повністю або частково;
- працівникам, яким винесена догана, премія за звітний місяць не виплачується, у подальшому на розсуд директора КП «Надія»;
- невиконання в строк розпоряджень та доручень директора КП «Надія»;
Підставою для позбавлення премії або часткове її позбавлення є наказ директора КП «Надія».
Дане положення вступає в силу з 01.08.2017р. і діє до моменту прийняття нового положення.
Секретар ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання

с. Крижанівка

«27» липня 2017 року

№464-VІІ

Про впорядкування організаційних питань роботи Центру надання
адміністративних послуг Крижанівської сільської ради
З метою подальшого вдосконалення діяльності Центру надання
адміністративних послуг Крижанівської сільської ради, розширення переліку
надання адміністративних послуг та поліпшення їх якості, створення прозорих,
зручних та доступних умов для отримання необхідних громадянам та суб’єктам
господарювання адміністративних послуг, відповідно до ст. ст. 8, 12 Закону
України «Про адміністративні послуги» та Розпорядження Кабінету Міністрів
України №523-р від 16.05.2014 «Про деякі питання надання адміністративних
послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»,
керуючись ст. ст. 26, 59 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Крижанівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Переліку адміністративних послуг, які надаються
через Центр надання адміністративних послуг Крижанівської сільської ради,
(Додаток №1).
2. Затвердити інформаційну та технологічну картку для нововведених
адміністративних послуг (Додатки №2-5) та рекомендувати їх до застосування
Центру надання адміністративних послуг Крижанівської сільської ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної
комісії з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики,
законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів – Спельника С.В.
Сільський голова

Н.Г.Крупиця

Додаток №1
до рішення Крижанівської сільської ради
_464_-УІІ від 27.07.17 року

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через Центр надання
адміністративних послуг Крижанівської сільської ради
№
Назва послуги
з/п
1. Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомості
Вклеювання до паспорта громадянина України
2

фотокартки при досягненні 25- і 45 річного віку

Секретар

Л.Бондаренко

Додаток №2
до рішення Крижанівської сільської ради
464-УІІ від 27.07.17 року

Інформаційна картка
Адміністративної послуги «Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомості»
1.

Орган, що надає послугу

Виконавчий комітет Крижанівської сільської ради

2

Місцезнаходження,
довідковий телефон та
адреса електронної пошти

Одеська область Лиманський район село Крижанівка
вулиця Ветеранів будинок №5

3

Режим роботи

понеділок-четвер: з 8-00 до 17-00
п’ятниця: з 8-00 до 16-45
перерва на обід з 13-00 до 14-00

4

Найменування органу, в
якому здійснюється
обслуговування суб’єкта
звернення: центру надання
адміністративної послуги

5

Місцезнаходження:
центру надання
адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області

Одеська область Лиманський район село Крижанівка вулиця
Ветеранів будинок №5

6

Інформація щодо режиму
роботи:
центру надання
адміністративної послуги

Понеділок-п’ятниця – з 8:00 до 17:00 без перерви
Вівторок

з 8:00 до 20:00 без перерви

Прийом відвідувачів:
Понеділок-п’ятниця – з 9:00 до 16:00 без перерви
Вівторок

з 13:00 до 20:00 без перерви

Вихідний - субота, неділя
7

Телефон/факс (довідки),
адреса електронної пошти
та веб-сайт:

048) 7-96-18-64
Email: cnapkr@ukr.net

центру надання
адміністративної послуги
8

Перелік документів

Для отримання рішення виконкому про присвоєння
поштової адреси об’єкту нерухомості заявник подає на
розгляд пакет документів:
- заяву;
- копію документа, що посвідчує фізичну особу – для
громадянина;
- копію документа, що засвідчує право заявника на земельну
ділянку;
- копію документа, що посвідчує право власності на будинок
чи споруду або декларація про готовність об’єкта до
експлуатації, або сертифіката про відповідність збудованого
об’єкта проектній документації, вимогам державних
стандартів, будівельних норм і правил;
- графічні матеріали.

9

Оплата

Безкоштовно.

(якщо послуга платна, то:
порядок оплати, вартість та
банківські реквізити)
10

Термін виконання

30 днів.

(днів)

11

Результат послуги

Рішення виконкому про присвоєння поштової адреси об’єкту
нерухомості

12

Перелік підстав для
відмови у наданні
адміністративної послуги

У присвоєнні адреси може бути відмовлено у разі, коли:
- оформлення поданих
встановленим вимогам;

документів

не

відповідає

- заявником не виконано вимог ст.40 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності» (для новозбудованих
(реконструйованих) об’єктів).
13

Спосіб отримання відповіді
(результату)

Особисто, або поштою.

14

Законодавчі підстави
(базовий закон та за
потреби – нормативний акт
який найбільш детально
врегульовує процедуру і
умови отримання послуги)

Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні», постанова
Кабінету Міністрів України від
22.06.2011 №703

Секретар ради

Л.Л.Бондаренко

Додаток №3
до рішення Крижанівської сільської ради
464-УІІ від 27.07.17 року

Технологічна картка адміністративної послуги
Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна
Виконавчий комітет Крижанівської сільської ради

№
з/п

Етапи опрацювання
звернення про надання
адміністративної послуги

Відповідальна
посадова
особа суб’єкта
надання
адміністратив
ної послуги

1

2

3

1

Прийняття всіх
необхідних документів
для виконання
адміністративної послуги

Начальник
ЦНАП,

2

Розгляд звернення про
присвоєння поштової
адреси на засіданні
виконавчого комітету
сільської ради та
прийняття рішення

3

4

Структурні
підрозділи суб’єкта
надання

Термін
виконання етапів
(дії, рішення)

адміністративної
послуги,
відповідальні за
етапи (дію, рішення)
4

6

ЦНАП
Крижанівської
сільської ради,

День подачі

Секретар
Виконавчого
комітету
Крижанівської
сільської ради

Виконавчий комітет
сільської ради,
секретар
виконавчого
комітету

Визн. дата пров.
засідання, але не
пізніше 1 місяця
з дня надходж.
звернення

Оформлення рішення про
присвоєння поштової
адреси, його підписання
та скріплення печаткою

Секретар
Виконавчого
комітету
Крижанівської
сільської ради

Виконавчий комітет
сільської ради,
секретар
виконавчого
комітету

Протягом 10 днів
з дня прийняття
рішення

Видача рішення заявнику

Начальник
ЦНАП,

ЦНАП
Крижанівської
сільської ради

В день
отримання
рішення

Провідний
спеціалістадміністратор

Провідний

спеціалістадміністратор

Загальна кількість днів надання послуги

30-40 днів *

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

З0 днів

Залежно від дати надходження звернення та визначеної дати проведення засідання
виконкому*

Додаток №4
до рішення Крижанівської сільської ради
464-УІІ від 27.07.17 року

Інформаційна картка
Послуги «Вклеювання до паспорта громадянина України
фотокартки при досягненні 25 і 45-річного віку»
(назва адміністративної послуги)

1.

Орган, що надає послугу

Лиманський районний підрозділ ГУ ДМС в Одеській області

2

Місцезнаходження,
довідковий телефон та
адреса електронної пошти

Одеська область Лиманський район смт.Доброслав

Режим роботи

Вівторок –п’ятниця з 9.00 до 16.00;

3

0-4855-4-00-96

Субота з 9,00 до 13.00
4

Найменування органу, в
якому здійснюється
обслуговування суб’єкта
звернення: центру надання
адміністративної послуги

Центр надання адміністративних послуг Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області

5

Місцезнаходження:
центру надання
адміністративної послуги

6

Інформація щодо режиму
роботи:
центру надання
адміністративної послуги

Одеська область Лиманський район село Крижанівка вулиця
Ветеранів будинок №5

Понеділок-п’ятниця – з 8:00 до 17:00 без перерви
Вівторок

з 8:00 до 20:00 без перерви

Прийом відвідувачів:
Понеділок-п’ятниця – з 9:00 до 16:00 без перерви
Вівторок

з 13:00 до 20:00 без перерви

Вихідний - субота, неділя
7

Телефон/факс (довідки),
адреса електронної пошти
та веб-сайт:

048) 7-96-18-64
Email: cnapkr@ukr.net

центру надання
адміністративної послуги
8

Перелік документів
- 2 фотокартки розміром 3,5 х 4,5см;
- паспорт громадянина України.

9

Оплата

безоплатно

(якщо послуга платна, то:
порядок оплати, вартість та
банківські реквізити)
10

Термін виконання
(днів)

Не пізніше 5 робочих днів з дати подання заявником усіх
необхідних документів.

11

Результат послуги

Видача паспорта
фотокарткою.

громадянина

України

із

вклеєною

12

Перелік підстав для
відмови у наданні
адміністративної послуги

Відсутність одного з документів, необхідних для отримання
адміністративної послуги.

13

Спосіб отримання відповіді
(результату)

Особисто, або поштою.

14

Законодавчі підстави
(базовий закон та за
потреби – нормативний акт
який найбільш детально
врегульовує процедуру і
умови отримання послуги)

Секретар ради

п. 8 Положення про паспорт громадянина України,
затвердженого Постановою ВРУ «Про затвердження
положень про паспорт громадянина України та про паспорт
громадянина України для виїзду за кордон» від 26.06.1992
№ 2503-ХІІ. Наказ МВС «Про затвердження Порядку
оформлення і видачі паспорта громадянина України» від
13.04.2012 № 320.

Л.Л.Бондаренко

Додаток №5
до рішення Крижанівської сільської ради

464-УІІ від 27.07.17

ТЕХНОЛОГІЧННА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ВКЛЕЮВАННЯ ДО ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ ФОТОКАРТКИ ПРИ ДОСЯГЕННІ
ГРОМАДЯНИНОМ 25- і 45-РІЧНОГО ВІКУ

№
п/
п

Етапи послуги

Відповідальна посадова
особа і структурний підрозділ

Структурні
підрозділи,
відповідальні за
етапи

Строк
виконання
етапів (днів)

1

Прийом документів, що Посадова особа територіального
Територіальний
У день
подаються заявником
підрозділу ДМС, а після
підрозділ ДМС, а після
звернення
для
вклеювання
утворення центрів надання
утворення центрів
громадянина
надання
фотокартки*
адміністративних послуг –
адміністративних послуг
адміністратор центру надання
адміністративних послуг
центр надання
адміністративних
послуг

2

Передача за актомприйому
передачі
паспорта та фотокарток
до
територіального
підрозділу ДМС

Адміністратор центру надання
адміністративних послуг

Центр надання
адміністративних
послуг

Протягом 3
робочих днів
з моменту
звернення
громадянина

3

Перевірка
тотожності
особи,
вклеювання
фотокартки в паспорт
та
вчинення
відповідного підпису у
паспорті громадянина
України

Посадова особа
територіального підрозділу
ДМС

Територіальний
підрозділ ДМС

Протягом 5
робочих днів
з дня
прийому
документів

4

Реєстрація у Журналі
обліку
вклеювання
фотокарток у паспорт
громадянина України

Посадова особа
територіального підрозділу
ДМС

Територіальний
підрозділ ДМС

Протягом 5
робочих днів
з дня
прийому

документів
5

Передача у приміщенні
територіального
підрозділу ДМС за
актом
прийомупередачі оформленого
паспорта представнику
центра
надання
адміністративних послуг
(у разі його оформлення
через центр надання
адміністративних
послуг)

Посадова особа
територіального підрозділу
ДМС

6

Видача
паспорта Посадова особа територіального
Територіальний
Не пізніше 8
підрозділу ДМС, а після
підрозділ ДМС, а після
днів з дня
громадянина України
утворення центрів надання
утворення центрів
звернення
надання
адміністративних послуг –
громадянина
адміністративних послуг
адміністратор центру надання
адміністративних послуг
центр надання
адміністративних
послуг

7

Оскарження

У встановленому

Територіальний
підрозділ ДМС

Протягом 5
робочих днів
з дня
прийому
документів

порядку

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

с. Крижанівка
27 липня 2017 року

№ 465 -VII

Про внесення змін до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№299-VII від 05.09.2016 «Про затвердження Інструкції з діловодства
Крижанівської сільської ради та її виконавчих органів»

З метою організації належного документообігу в Крижанівській сільській
раді та її виконавчих органах, відповідно до Наказу Міністерства юстиції України
№1000/5 від 18.06.2015 «Про затвердження Правил організації діловодства та
архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого са
моврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», постанови
Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової
інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», статті 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська
рада:

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до додатку 5 до рішення сесії Крижанівської сільської
ради №299-VII від 05.09.2016 «Про затвердження Інструкції з діловодства
Крижанівської сільської ради та її виконавчих органів» (Додаток 1).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постій
ної комісії з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики,
законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів – Спельника С.В.

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

Додаток 1
до рішення сесії №465-VII від 27.07.2017

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017 року

№ 466 -VII

Про внесення змін в Положення «Про порядок присвоєння,
зміни та анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської
сільської ради» із змінами згідно рішення №704-VI від 25.09.2013

З метою встановлення єдиного порядку присвоєння поштових адрес на
території Крижанівської сільської ради, що дозволить зробити більш прозорою і
доступною процедуру присвоєння, зміни і анулювання поштових адрес об'єктам
нерухомості і вплине на недопущення незаконного відчуження нерухомого майна,
керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Крижанівська сільська рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни в Положення «Про порядок присвоєння, зміни та
анулювання адрес об’єктам нерухомого майна на території Крижанівської
сільської ради» із змінами згідно рішення №704-VI від 25.09.2013 та викласти в
новій редакції. (Додаток 1)
2. Контроль за виконання рішення покласти на голову постійної комісії з
питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики, законності,
регуляторної політики та конфлікту інтересів – Спельника С.В.
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

Додаток 1
До рішення сесії № 466-VII від 27.07.2017

Положення
про присвоєння адрес об’єктам нерухомості, розташованих на території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області
1. Загальні положення
1.1. Положення про порядок присвоєння адрес об’єктам нерухомості,
розташованих на території Крижанівської сільської ради (далі – Положення)
встановлює на території села єдиний механізм надання юридичних адрес, із зміни
та впорядкування.
1.2. Адреси об’єктам нерухомості, розташованих на території с. Крижанівка і с.
Ліски, присвоєні до набрання чинності цього Положення, зберігаються.
1.3. Кожному об’єкту нерухомості присвоюється адреса, яка не повторюється на
території Крижанівської сільської ради.
1.4. Адреси присвоюються за заявами юридичних та фізичних осіб – власників
об’єктів нерухомості (далі – Заявники), відповідних органів місцевого
самоврядування, а також органів державної виконавчої влади, щодо об’єктів
нерухомості державної власності.
1.5. Основними цілями запровадження єдиного порядку присвоєння, зміни та
анулювання адрес є:
Забезпечення централізованого обліку адрес земельних ділянок,
новозбудованих, реконструйованих і експлуатованих об’єктів нерухомості;
Інформаційне забезпечення містобудівного та землевпорядного планування
розвитку території;
1.6. Присвоєння адрес об’єктам нерухомості, зміна та анулювання адрес
здійснюється виконавчим комітетом Крижанівської сільської ради шляхом
прийняття відповідних рішень.
2. Загальні правила присвоєння адрес
2.1. Надання адреси чи її зміна допускається щодо:
вільних земельних ділянок, які виділяються під будівництво об’єктів;
об’єктів, що розташовані на земельній ділянці, які будуються та вже
існуючим (впорядкування нумерації).

2.2. Надання адреси об’єкту нерухомого майна (капітальним спорудам), які
приймаються в експлуатацію у встановленому законом порядку та існуючим
об’єктам нерухомого майна, що знаходиться на земельних ділянках, здійснюється
на підставі цього Порядку шляхом прийняття відповідного рішення виконавчим
комітетом сільської ради.
2.3. Земельним ділянкам, які у встановленому законом порядку надаються у
власність, оренду та постійне користування, присвоєння адрес здійснюється
виконавчим комітетом, враховуючи найменування існуючої вулиці (провулку,
проспекту та інше). Номер земельної ділянки назначається наступним після
суміжного об’єкту нерухомого майна з адресою, що вже існує, або з урахуванням
перспективної забудови, враховуючи вимоги даного Порядку.
2.4. Надання адреси земельній ділянці, яка надається у власність чи оренду
(постійне користування) у встановленому законом порядку, здійснюється на
підставі цього Порядку.
2.5. На території Крижанівської сільської ради юридичні адреси об’єктам
розташованим по лівій стороні вулиці присвоюються – непарними номерами, і
парними номерами – по правій.
2.6. Будівлям і спорудам, що знаходяться на перехресті вулиць різних категорій,
присвоюються адреси згідно вулиці більш високої категорії.
2.7. Будівлям і спорудам, що знаходяться на перехресті вулиць категоріях,
присвоюється адреса вулиці, на яку виходить головний фасад будівлі. У разі,
якщо на кут виходять два рівнозначних фасаду одного будинку, адреса
присвоюється по вулиці, що йде в напрямку від берега Чорного моря.
2.8. Присвоєння адреси будівлям і спорудам, утворюючи периметр площі,
проводиться за годинниковою стрілкою, починаючи від вулиці більш високої
категорії, з боку узбережжя. При цьому, послідовність номерів будинків на
наскрізних вулицях, що примикають до площ, переривається. У разі, якщо
кутовий будинок має головний фасад і значну протяжність уздовж примикає
вулиці, адреса може присвоюватися по вулиці, а не по площі.
2.9. Присвоєння адрес об’єкта нерухомості, розташованого на ньому.
2.10. Зовнішнім відокремленим прибудов до будівлі, споруди може
присвоюватися в установленому порядку адреса, як самостійного будівлі.
2.11. Адресою земельної ділянки є адреса нерухомості, розташованого на ньому.
2.12. Адреса не забудованої земельної ділянки визначається при її передачі у
власність (користування) на підставі містобудівної документації, проектної та
землевпорядної документації.
2.13. Виконавчий комітет Крижанівської сільської ради при підготовці рішення
про надання юридичної адреси зобов’язаний перевіряти виконання замовником
містобудівних вимог та обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов, а

також наявність та виконання умов Договору про пайову участь у створені і
розвитку інфраструктури населених пунктів Крижанівської сільської ради.
3. Процедура присвоєння адрес об’єктам нерухомості.
Документи необхідні для присвоєння адрес.
3.1. Для присвоєння адреси об’єкту нерухомості заявники надають до
виконавчого комітету Крижанівської сільської ради, наступні документи:
3.2. Для новозбудованих об’єктів, для юридичних осіб та фізичних осібпідприємців:
Заяву про присвоєння адреси об’єкту нерухомості;
Довіреність на представлення інтересів, у разі звернення представника;
установчі документи, в разі звернення керівника (для юридичних осіб);
Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та
фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців);
Копії документів, що засвідчують особу громадянина, побудувала об’єкт:
копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для
фізичних осіб-підприємців); документи, що засвідчують особу уповноваженої
особи або керівника (для юридичних осіб);
3.3. Для новозбудованих об’єктів (індивідуальних житлових будинків,
господарських будівель і споруд), для громадян:
Заяву про присвоєння адреси об’єкту нерухомості;
Копії документів, що засвідчують особу громадянина, який побудував
об’єкт: копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
Документи, що засвідчують закінчення робіт по будівництву роботи
об’єкта, і готовність об’єкта до прийняття в експлуатацію;
Правовстановлюючі документи на земельну ділянку, згідно вимог
земельного законодавства, з планом земельної ділянки;
Технічний паспорт на відповідний об’єкт нерухомості;
Договір про пайову участь (для забудовників індивідуального житлового
будівництва, загальною площею більше 300 м. кв., та багатоквартирних житлових
будинків, з 01.01.2013 року)
3.4. Для закінчених реконструкцією об’єктів, які змінили свій статус або
функціональне призначення:
Заяву про присвоєння адреси об’єкту нерухомості;
Довіреність на представлення інтересів, у разу звернення представника;
установчі документи, в разі звернення керівника (для юридичних осіб);
Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та
фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців);
Копії документів, що засвідчують особу громадянина, побудувала об’єкт:
копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для
громадян та фізичних осіб-підприємців), документи, що засвідчують особу
уповноваженої особи, або керівника (для юридичних осіб);

Виписка з Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна про
відсутність обмежень відносно об’єкту нерухомості;
Технічний паспорт на об’єкт нерухомості;
Правовстановлюючі документи на земельну ділянку, згідно вимог
земельного законодавства, з планом земельної ділянки;
Матеріали, затверджені в установленому порядку про об’єднання, або
роз’єднання об’єктів нерухомості, або прийняте компетентним органом рішення
про зміну статусу, або функціонального призначення об’єкта нерухомості.
3.5. Для земельних ділянок, які відводяться в установленому законом
порядку:
Після одержання дозволу сільської ради на розроблення документації із
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва об’єктів
нерухомості заявник звертається до виконавчого комітету Крижанівської
сільської ради з заявою на ім’я сільського голови про присвоєння даній земельній
ділянці поштової адреси.
До заяви додається:
Копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та
фізичних осіб-підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців);
Копія паспорта і довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для
фізичних осіб);
Посвідчена нотаріально довіреність (для уповноважених осіб);
Копія документа, що засвідчує право власності (користування) на земельну
ділянку чи рішення про відведення земельної ділянки.
4. Порядок надання документів для присвоєння адреси
4.1. Заява на ім’я голови сільської ради із засвідченими копіями надаються
безпосередньо до виконавчого комітету Крижанівської сільської ради. Копії
документів завіряються заявником. При необхідності, на вимогу посадової особи,
заявником надаються оригінали відповідних документів.
4.2. У разі відсутності будь-якого з документів, передбачених цим Положенням,
виконавчий комітет Крижанівської сільської ради повідомляє про це заявника.
Нова подача документів відбувається в загальному порядку.
4.3. Розгляд звернень та підготовка проектів рішення виконкому сільської ради
проводиться у термін, який з дня отримання звернення не повинен перевищувати
30 календарних днів (у разі наявності всіх документів).
4.4. У разі відсутності або неповного комплекту документів, зазначених у цьому
Положенні, заява залишається без розгляду по суті, та заявнику надається
письмова відповідь із зазначенням документів які, не були надані.
4.5. У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси, заявнику
надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи
зміни адреси.

4.6. У разі прийняття рішення виконавчого комітету сільської ради, заявникам
надаються витяги стосовно питання, порушеного заявниками, протягом 10 днів з
моменту прийняття рішення.
5. Зміна адрес об’єктів нерухомості, анулювання адреси
Крижанівської сільської ради.
5.1. Причинами зміни адрес об’єктів можуть бути:
Зміна в установленому порядку назв вулиць, провулків тощо;
Включення земель суміжних адміністративно-територіальних одиниць в
межі міста в порядку, передбаченому чинним законодавством;
Виявлення в результаті експертизи документів невідповідність існуючої
адреси об’єкту нерухомості його фактичному розташуванню на території
Крижанівської сільської ради та адресам, привласненим іншим об’єктам;
Реконструкція об’єкта нерухомості, зміна статусу об’єкта, або його
функціонального призначення;
Інші підстави, передбачені цим Положенням та чинним законодавством.
5.2. Зміна адрес об’єктів нерухомості проводиться на підставі рішень
виконавчого комітету Крижанівської сільської ради.
5.3. Зміна адрес об’єктів нерухомості проводиться за зверненням заявника на
підставі документів передбачених розділом 3 цього Положення.
5.4. Анулювання адрес відбувається у разу:
Фактичного (фізичного) знищення об’єкта нерухомості, якому раніше була
привласнена адреса;
Виключення в порядку, встановленому чинним законодавством, земель з
меж Крижанівської сільської ради;
Настання інших випадків, передбачених цим Положенням та чинним
законодавством.
5.5. Анулювання адреси проводитися на підставі заяви зацікавленого суб’єкта
шляхом видання відповідного рішення виконкому Крижанівської сільської ради.

Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

с. Крижанівка

27 липня 2017

№ 468-VII

Про затвердження генерального плану села Крижанівка Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області, поєднаного з
детальним планом території села Крижанівка
Заслухавши інформацію Крижанівського сільського голови Крупиці Н.Г.,
розглянувши генеральний план села Крижанівка Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області, поєднаний з детальним планом території
села Крижанівка розроблений архітектором Тішковою А.С. (кваліфікаційний
сертифікат серії АА №000731), враховуючи соціальну необхідність та інтереси
місцевого населення у забезпеченні безперервного процесу містобудівної
діяльності в межах села Крижанівка, а також положення ст. 3 Європейської
хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.1997,
керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»,
Земельним кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» Крижанівська сільська рада Лимнського району
Одеської області
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити генеральний план села Крижанівка Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області, поєднаний з детальним
планом території села Крижанівка.
2. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
встановлення меж села Крижанівка Лиманського району одеської області
відповідно до генерального плану села Крижанівка.
3. Доручити виконавчому комітету Крижанівської сільської ради
замовити в землевпорядній організації розроблення проекту землеустрою щодо
встановлення меж села Крижанівка Лиманського району Одеської області.
4. Затвердити назви вулиць села Крижанівка згідно з додатком
(планово-картографічний матеріал з позначенням місця розташування вулиць
додається).

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

Додаток № 1 до рішення двадцять першої сесії
Крижанівської сільської ради VІІ скликання
№ 468-VІІ від 27 липня 2017 року

Список
назв вулиць села Крижанівка Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області
вул. Гонтаренка, вул. Терешкової, вул. Ярошевської, вул. Бескоровайнова, вул. Осипова, вул. Сонячна,
вул. Рибача, вул. Центральна, вул. Проценка, вул. Ветеранів, вул. Миколаївська, вул. Приморська, вул.
Набережна, вул. Ювілейна, вул. Атаманюка, вул. Морська, вул. Гагаріна, вул. вул. Вишнева, вул. Ак.
Заболотного, вул. Заболотного, вул. Ген. Бочарова, провулок Шкільний, провулок Виноградний,
провулок Молодіжний, 2-й провулок вулиці Центральної, 3-й провулок вулиці Центральної, 4-й
провулок вулиці Центральної, провулок Лісний, Квітковий бульвар, проїзд Хуторський, проїзд 1-й
Хуторський, проїзд 2-й Хуторський, проїзд 3-й хуторський, вул. Паркова, вул. Горіхова, вул. Хуторська,
вул. Польова, провулок Заболотного, провулок Зоряний, вул. Паустовського, Дніпропетровська дорога,
вул. Сахарова, вул. Марсельська, вулиця В. Висоцького провулок Бульварний, вул. Проектна, вул.
Рижська, вул. Міланська, вул. Віденська, вул. Софіївська, вул. Хельсинська, вул. Парижська, вул.
Лондонська, вул. Дрезденська, вул. Мадридська, бульвар Італійський, проїзд Варшавський, провулок
Руанський, провулок Римський, провулок Бульварний, вул. Талінська, вул. Весняна, вул. Радісна, вул.
Берегова, вул. Бадаєва, вул. Першотравнева, вул. Курортна, вул. Паркова, вул. Десантна, вул. Радужна,
вул. Уютна, вул. Верба, вул. Спортивна.

Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

с. Крижанівка

27 липня 2017

№ 469-VII

Про затвердження генерального плану села Ліски Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області, поєднаного з
детальним планом території села Ліски
Заслухавши інформацію Крижанівського сільського голови Крупиці Н.Г.,
розглянувши генеральний план генеральний план села Ліски Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області, поєднаний з детальним
планом території села Ліски, розроблений архітектором Тішковою А.С.
(кваліфікаційний сертифікат серії АА №000731), враховуючи соціальну
необхідність та інтереси місцевого населення у забезпеченні безперервного
процесу містобудівної діяльності в межах села Ліски, а також положення ст. 3

Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України
від 15.07.1997, керуючись Законом України «Про регулювання містобудівної
діяльності», Земельним кодексом України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» Крижанівська сільська рада Лимнського району
Одеської області
В И Р І Ш И Л А:

6. Затвердити генеральний план села Ліски Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області, поєднаний з детальним планом території
села Ліски.
7. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
встановлення меж села Ліски Лиманського району Одеської області відповідно до
генерального плану села Ліски.
8. Доручити виконавчому комітету Крижанівської сільської ради
замовити в землевпорядній організації розроблення проекту землеустрою щодо
встановлення меж села Ліски Лиманського району Одеської області.
9. Затвердити назви вулиць села Ліски згідно з додатком (плановокартографічний матеріал з позначенням місця розташування вулиць додається).

10. 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

Додаток № 1 до рішення двадцять першої сесії
Крижанівської сільської ради VІІ скликання
№ 469-VІІ від 27 липня 2017 року

Список

назв вулиць села Ліски Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області
вул. Приморська, вул. Касьяненко, вул. Шевченко, вул. Чорноморська, вул. Добровольського , вул.
Лісна провулок Джерельний, вул. Южна, вул. Зелена, вул. Бочарова, вул. Будівельна, вул. Марсельська,
вул. Придорожна, вул. Проектна, вул. Садова, вул. Одеська, вул. Українська, вул. Шкільна, вул.
Паустовського, вул. Степова, вул. Т.Шевченка, вул. Вишнева, вул. Північна, вул. Заболотного, вул.
Новоселів, вул. Л. Українки, вул. Лугова, вул. Ліненко, вул. Весняна, провулок Березовий, провулок
Зоряний, пров Молодіжний, провулок Квітковий, провулок Трояндовий, провулок Каштановий, проїзд
Хуторський, проїзд 1-й Хуторський, проїзд 2- й Хуторський, проїзд 3 –й хуторський, вул. Миру, вул.
Лазурна, вул. Лузанова, вул. Панченко, вул. Київська, вул. Квіткова, вул. Кипарисова.

Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

с. Крижанівка

27 липня 2017

№ 470-VII

Про надання дозволу громадянам України на розроблення технічних
документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованих
на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області.

Відповідно до ст. ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування»,
ст. ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, п. 3 розділу VII
Закону України «Про державний земельний кадастр», розглянувши заяви
громадян та подані матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району
Одеської області

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл громадянам України згідно з переліком (додаток №1) на
розроблення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) орієнтовною
площею 0,0376 га для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованих на території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.
2. Зареєструвати відповідні земельні ділянки у Державному земельному
кадастрі.
3. Подати технічні документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) на розгляд та
затвердження сесії сільської ради у встановленому чинним законодавством
порядку.
4. 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 двадцять першої
сесії Крижанівської сільської ради VІІ
скликання
№ 470-VІІ від 27 липня
2017 року

Перелік
громадян, яким надано дозвіл на розроблення технічних документацій із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості).

Прізвище, ім’я та

Адреса земельної

Площа
земельної

Цільове призначення земельної

№

по батькові

ділянки

ділянки, га

с. Крижанівка,
1.

2.

Корольков Денис Леонідович вул. Ак. Заболотного,

Шевченко Ольга
Костянтинівна

с. Крижанівка,
вул. Ак. Заболотного,
77а/13
с. Крижанівка,

3.

Сербіченко Ольга Антонівна

вул. Ак. Заболотного,
а/10

ділянки
для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)
для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)
для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна
ділянка)

Всього

Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

с. Крижанівка

27 липня 2017

№ 471-VII

Про надання дозволу на встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки,
кадастровий номер 5122783200:01:002:0251, розташованої за адресою: Одеська
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
с. Крижанівка, вул. Паустовського, 31-Д

Розглянувши клопотання ФОП Баранюк Галини Володимирівни, керуючись
ст. ст. 3, 12, 122 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій»,
ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,
Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл на встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
кадастровий номер: 5122783200:02:001:0251, загальною площею – 0,9924 га, яка
розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська
сільська рада, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 31-Д, що перебуває в оренді
ФОП Баранюк Галини Володимирівни, на підставі договору оренди земельної
ділянки від 01.02.2016 року.
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

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

с. Крижанівка

27 липня 2017

№ 472-VII

Про надання дозволу на поділ земельної ділянки,
кадастровий номер 5122783200:01:002:0251, розташованої за адресою: Одеська
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
с. Крижанівка, вул. Паустовського, 31-Д

Розглянувши клопотання ФОП Баранюк Галини Володимирівни, керуючись
ст. ст. 3, 12, 122 Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій»,
ст. 12, 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,
Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області

ВИРІШИЛА :

1. Надати дозвіл на поділ земельної ділянки кадастровий номер:
5122783200:02:001:0251, загальною площею – 0,9924 га, яка розташована за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с.
Крижанівка, вул. Паустовського, 31-Д, що перебуває в оренді ФОП Баранюк
Галини Володимирівни, на підставі договору оренди земельної ділянки від
01.02.2016 року.

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

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

с. Крижанівка

27 липня 2017

№ 473-VII
1.

Про внесення змін до рішення 18 сесії VII скликання Крижанівської
сільської ради № 421-VIІ від 06 березня 2017 року «Про встановлення податку
на майно, в частині плати за землю та пільг по земельному податку на території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області».
Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», п.4 розділ ІІ «Прикінцеві положення» Закону України від 24.12.2015 року
№909-УІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних

надходжень у 2017 році», розглянувши лист заступника начальника Лиманської
ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області Солодового О.І. Крижанівська сільська рада
Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни в додаток № 2 до рішення вісімнадцятої сесії сьомого
скликання Крижанівської сільської ради № 421-VIІ від 06.03.2017 року «Про
встановлення податку на майно, в частині плати за землю та пільг по земельному
податку на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області», а саме:
1.1. Пункт 4. Переліку категорій платників та розмір ставок земельного
податку викласти в новій редакції:

№

Категорії платників земельного податку

Розмір ставки земельного
податку, % від нормативної
грошової оцінки землі (НГО)

1

2

3

4

власники та користувачі сільськогосподарських
угідь (фізичні особи) за один гектар:
- для ріллі, сіножатей та пасовищ

0,3

- для багаторічних насаджень

0,3

2. 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 (Клюкас О.П.).
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017

№474-VII

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від 06.06.2014 року
та про передачу у власність громадянці України Полуновій Ірині Вікторівні
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: Одеська
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка,
вулиця Проценко, 12.
Розглянувши заяву громадянки України Полунової І.В. щодо передачі у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0626
га за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
село
Крижанівка,
вулиця
Проценко,
12,
кадастровий
номер
5122783200:02:001:2491, яка знаходилась в оренді у гр. Горової Валентини
Іванівни (нині померлій), на підставі свідоцтва про право на спадщину за
заповітом від 12.07.2016 року на житловий будинок, що розташований за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка, вулиця Проценко, 12, керуючись ст. 31 Закону України «Про оренду
землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123, 134 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», , Крижанівська сільська
Лиманського району Одеської області
ВИРІШИЛА:
1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки б/н від 06.06.2014 року
укладеного між Крижанівською сільською радою та гр. Горовою Валентиною
Іванівною (нині померлою).
2. Передати громадянці України Полуновій Ірині Вікторівні у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0626
га за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
село
Крижанівка,
вулиця
Проценко,
12,
кадастровий
номер
5122783200:02:001:2491.
3. Зобов’язати громадянку України Полунову Ірину Вікторівну виконувати
обов’язки власника земельної ділянки, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного кодексу
України.
Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Комінтернівському 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

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

с. Крижанівка

27 липня 2017

№ 475-VII
2.

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки від 15.04.2004
року та передачу ПП «Волков-2005» у довгострокову оренду терміном на 10
(десять) років земельної ділянки для експлуатації та обслуговування кафе-бару за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка,
4.
вул. Приморська, 2-Б.
3.

Розглянувши заяву громадянки України Волкової Ірини Вікторівни, яка діє за
довіреністю від Приватного підприємства «ВОЛКОВ-2005» та подані матеріали,
керуючись ст. 31 Закону України «Про оренду землі», ст. 12, 71, 83, 92, 122, 123,

134 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», , Крижанівська сільська Лиманського району Одеської
області
В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити дію договору оренди земельної ділянки від 15.04.2004 року
укладеного
між
приватним
підприємцем
Мірзою
Володимиром
Олександровичем та Крижанівською сільською радою.
2.Передати Приватному підприємству «ВОЛКОВ-2005» у довгострокову
оренду терміном на 10 (десять) років земельну ділянку, загальною площею 0,0236
га, кадастровий номер 5122783200:02:001:0069, для експлуатації та
обслуговування кафе-бару, за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул. Приморська, 2-Б.
3.Приватному підприємству «ВОЛКОВ-2005» укласти з Крижанівською
сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою: Одеська область,
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул.
Приморська, 2-Б
4. Зобов’язати Приватне підприємство «ВОЛКОВ-2005» зареєструвати договір
оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.
5. Зобов’язати Приватне підприємство «ВОЛКОВ-2005» 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 Комінтернівському 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.).
5.

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017

№ 476 -VII

Про відкладення питання надання дозволу Товариству з обмеженою
відповідальністю «СВТ-Ко» у встановленні сервітуту на право експлуатації
та обслуговування ліній електропередачі та транспортної підстанції з
трансформатором 2*630кВа, які розташовані на території Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області
Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «СВТ-Ко» щодо
встановлення сервітуту на право експлуатації та обслуговування ліній

електропередачі та транспортної підстанції з трансформатором 2*630кВа, які
розташовані на території Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області, кадастровий номер 5122783200:01:002:2524, керуючись 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 розгляд питання щодо надання дозволу Товариству з обмеженою
відповідальністю «СВТ-Ко» у встановленні сервітуту на право експлуатації та
обслуговування ліній електропередачі та транспортної підстанції з
трансформатором 2*630кВа, які розташовані на території Крижанівської сільської
ради
Лиманського
району
Одеської
області,
кадастровий
номер
5122783200:01:002:2524, до моменту остаточного вирішення питання по
кримінальному провадженню №12017160330000426, яке перебуває на розгляді у
СВ Комінтернівському ВП ГУНП.
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
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017

№ 477-VII

Про затвердження додаткової угоди та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 21.04.2009 року зареєстрованого за
№040952400018 від 15.07.2009 року
Розглянувши заяву директора Товариства з обмеженою відповідальністю
«НЬЮБУДКОМПАНІ» Тайнова А.І. та додаткову угоду до договору оренди
земельної ділянки від 21.04.2009 року зареєстрованого у Комінтернівському
районному відділі регіональної філії центру ДЗК у книзі записів державної
реєстрації Договорів оренди землі за №040952400018 від 15.07.2009 року,
кадастровий номер №5122783200:01:001:0080, на виконання рішення

Господарського суду Одеської області від 22 травня 2017 року справа
№916/883/17, відповідно до Закону України «Про оренду землі» ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада
Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити додаткову
угоду від 29.06.2017 року укладену між
Крижанівською сільською радою та ТОВ «НЬЮБУДКОМПАНІ» до договору
оренди земельної ділянки від 21.04.2009 року зареєстрованого в
Комінтернівському районному відділі Одеської регіональної філії центру ДЗК у
Книзі записів реєстрації Договорів оренди землі від 15.07.2009 року за
№040952400018.
2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 21.04.2009 року,
зареєстрованого в Комінтернівському районному відділі Одеської регіональної
філії центру ДЗК у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі від
15.07.2009 року за №040952400018.
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
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017

№ 478-VII

Про затвердження додаткової угоди та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки від 30.12.2010 року зареєстрованого за №512278324000005
від 11.03.2011 року
Розглянувши заяву директора Приватного підприємства «ПАНАІР 3000»
Шевченко М.С. та додаткову угоду від 01.06.2017 року укладену між
Крижанівською сільською радою та ПП «ПАНАІР 3000» до договору оренди
земельної ділянки від 30.12.2010 року зареєстрованого відділом Держкомзему у
Комінтернівському районі Одеської області у книзі записів державної реєстрації
договорів оренди землі запис від 11.03.2011 року за №512278324000005,
кадастровий номер 5122783200:02:001:0238, відповідно до Законів України «Про
оренду землі», «Про оцінку земель», Земельного кодексу України, Податкового
кодексу України з метою економічного регулювання земельних відносин при
визначенні розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки
державної та комунальної власності, згідно технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель (с. Крижанівка, с. Ліски), розроблену ТОВ «ДП ІНАГРО»
та затвердженої рішенням тридцять сьомої сесії УІ скликання Крижанівської
сільської ради №630-УІ від 20.06.2013 року, керуючись ст. 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»,
Лиманського району Одеської області

Крижанівська

сільська

рада

В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити додаткову угоду від 01.06.2017 року укладену між
Крижанівською сільською радою та ПП «ПАНАІР 3000» до договору оренди
земельної ділянки від 30.12.2010 року зареєстрованого відділом Держкомзему у
Комінтернівському районі Одеської області від 11.03.2011 за №512278324000005.
2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 30.12.2010 року
зареєстрованого відділом Держкомзему у Комінтернівському районі Одеської
області від 11.03.2011 за №512278324000005.
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

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

с. Крижанівка

27 липня 2017

№ 479-VII
6.

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Фізичній особі-підприємцю Юзбашяну Артаку Грачиковичу
у довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років для будівництва,
експлуатації та обслуговування протизсувних і протиселевих споруд, за адресою:
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка (в межах населеного пункту).
7.

Розглянувши заяву ФОП Юзбашян А.Г. та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у довгострокову оренду, розроблений ТОВ «ІНАГРО

КОМІНТЕРНІВСЬКЕ», 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 Юзбашяну Артаку Грачиковичу
у
довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років для будівництва,
експлуатації та обслуговування протизсувних і протиселевих споруд, за адресою:
Одеська
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка (в межах населеного пункту).
2. Передати Фізичній особі-підприємцю Юзбашяну Артаку Грачиковичу у
довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельну ділянку,
загальною площею 0,1768 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2797, для
будівництва, експлуатації та обслуговування протизсувних і протиселевих споруд,
за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
село Крижанівка (в межах населеного пункту).
3. Фізичній особі-підприємцю Юзбашяну Артаку Грачиковичу укласти з
Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою:
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка (в межах населеного пункту).
4. Зобов’язати Фізичну особу-підприємця Юзбашян Артака Грачиковича
зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.
5. Зобов’язати Фізичну особу-підприємця Юзбашян Артака Грачиковича
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 Комінтернівському 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.).

8.

Сільський голова

Н.Г.Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017

№ 480-VII

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину
Республіки Молдова Гах Костянтину Петровичу у довгострокову оренду
терміном на 49 (сорок дев'ять) років для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 60.
Розглянувши заяву громадянина Республіки Молдова Гах К.П. щодо
затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у довгострокову
оренду терміном на 49 років, розроблену МПП «ОБЕРІГ», керуючись ст.ст. 12, 38,
39, 40, 116, 118, 121, 122, 134 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у довгострокову
оренду терміном на 49 (сорок дев'ять) років громадянину Республіки Молдова Гах
Костянтину Петровичу для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) загальною площею 0,0197
га за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
село
Крижанівка,
вулиця
Ветеранів,
60,
кадастровий
номер
5122783200:02:001:2791.
2. Передати громадянину Республіки Молдова Гах Костянтину Петровичу у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у довгострокову оренду

терміном на 49 (сорок дев'ять) років загальною площею 0,0197 га за адресою:
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка, вулиця Ветеранів, 60, кадастровий номер 5122783200:02:001:2791.
3. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. укласти з громадянином
Республіки Молдова Гах Костянтином Петровичем договір оренди земельної
ділянки розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 60.
4. Зобов’язати громадянина Республіки Молдова Гах Костянтина Петровича
зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.
5. Зобов’язати громадянина Республіки Молдова Гах Костянтина Петровича
виконувати обов’язки власника земельної ділянки, згідно ст.ст. 91, 103
Земельного кодексу України.
6. Зобов’язати громадянина Республіки Молдова Гах Костянтина утримувати
прилеглу територію до земельної ділянки в належному стані.
7. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Комінтернівському районі
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
8. 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
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017

№ 481-VII

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
яка належить на праві власності громадянці Воскобойник Олені
Костянтинівні, цільове призначення якої змінюється з будівництва та
експлуатації офісної будівлі на будівництво і обслуговування базової станції
мобільного зв'язку ОДЕ 2714 розташованої за адресою: Одеська область,
Лиманський район, село Крижанівка, вул. Дніпропетровська дорога, 149 Б
Розглянувши заяву громадянки України Воскобойник О.К. щодо затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення
якої змінюється з будівництва та експлуатації офісної будівлі на будівництво і
обслуговування базової станції мобільного зв'язку ОДЕ 2714, ТОВ «ІНАГРО
КОМІНТЕРНІВСЬКЕ», керуючись ст.ст. 12, 20, Земельного кодексу України, ст.
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського району
Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка
належить на праві власності громадянці Воскобойник Олені Костянтинівні,
цільове призначення якої змінюється з будівництва та експлуатації офісної
будівлі на будівництво і обслуговування базової станції мобільного зв'язку ОДЕ
2714, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, село
Крижанівка, вул. Дніпропетровська дорога, 149 Б.
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 0,0033
га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2484, яка належить на праві власності
громадянці Воскобойник Олені Костянтинівні, цільове призначення якої
змінюється з будівництва та експлуатації офісної будівлі на будівництво і
обслуговування базової станції мобільного зв'язку ОДЕ 2714, розташованої за
адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул.
Дніпропетровська дорога, 149 Б.
3. Громадянці України Воскобойник Олені Костянтинівні оформити право
власності на земельну ділянку в порядку передбаченому ст. 126 Земельного
кодексу України.

4. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до облікових
даних.
5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському районі
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017

№ 482-VII

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,
яка належить на праві власності громадянці Воскобойник Олені
Костянтинівні, цільове призначення якої змінюється з ведення особистого
селянського господарства на будівництво і обслуговування базової станції
мобільного зв'язку ОДЕ 2714 розташованої за адресою: Одеська область,
Лиманський район, село Крижанівка, вул. Дніпропетровська дорога, 149 Г
Розглянувши заяву громадянки України Воскобойник О.К. щодо затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення
якої змінюється з ведення особистого селянського господарства на будівництво і
обслуговування базової станції мобільного зв'язку ОДЕ 2714, ТОВ «ІНАГРО
КОМІНТЕРНІВСЬКЕ», керуючись ст.ст. 12, 20, Земельного кодексу України, ст.
50 Закону України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського району
Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка
належить на праві власності громадянці Воскобойник Олені Костянтинівні,
цільове призначення якої змінюється з ведення особистого селянського
господарства на будівництво і обслуговування базової станції мобільного зв'язку
ОДЕ 2714, розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, село
Крижанівка, вул. Дніпропетровська дорога, 149 Г.
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею 0,0003
га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2507, яка належить на праві власності
громадянці Воскобойник Олені Костянтинівні, цільове призначення якої
змінюється з ведення особистого селянського господарства на будівництво і
обслуговування базової станції мобільного зв'язку ОДЕ 2714, розташованої за
адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул.
Дніпропетровська дорога, 149 Г.
3. Громадянці України Воскобойник Олені Костянтинівні оформити право
власності на земельну ділянку в порядку передбаченому ст. 126 Земельного
кодексу України.
4. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до облікових
даних.
5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Комінтернівському районі
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (Дерік Г.Н.).

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017

№ 483-VII

Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянці Україні для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області.

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 заяви громадян України та подані матеріали, Крижанівська сільська
рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж
земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам України згідно з переліком
(додаток №1), для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), розташованих на території Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області.
2. Передати громадянам України згідно з переліком (додаток №2),
безоплатно у власність земельні ділянки загальною площею 0,4249 га розташовані
на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.
3. Зобов’язати громадян України згідно з переліком (додаток №2),
виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103
Земельного кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Комінтернівському 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

Додаток № 1 до рішення двадцять першої
сесії Крижанівської сільської ради VІІ
скликання
№ 483-VІІ від 27 липня 2017 року

Перелік
громадян, яким затверджуються технічні документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості).

№

Прізвище, ім’я
та
по батькові

1.

Власова Інна
Миколаївна

2.

Ярова Ганна
Валеріївна

3.

4.

5.

6.

7.

Юрченко
Анатолій
Григорович
Самойлюк
Вікторія
Геннадіївна
Смірнов Сергій
Сергійович
Бабенко Марія
Григорівна,
Бабенко Галина
Петрівна,
Бабенко
Володимир
Олександрович
Скрипник Ігор
Володимирович,
Пояцика Інна
Володимирівна

Адреса земельної ділянки

Цільове призначення земельної
ділянки

Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка, вулиця Ярошевської, 31.
Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка, вулиця Приморська, 33.
Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка, вулиця Бескоровайнова, 3.
Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка, вулиця Морська, 18 «а»
Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка, вулиця Морська, 18.

для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)
для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

Одеська область,Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка, вулиця Бескоровайнова, 2

для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка, вулиця Сонячна, 50 «а».

для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 2 до рішення двадцять першої
сесії Крижанівської сільської ради VІІ
скликання
№ 483-VІІ від 27 липня 2017 року

Перелік
громадян, яким передаються безоплатно у власність земельні ділянки.

№

Площа
Прізвище, ім’я
земельної
та
ділянки,
по батькові
(га)

Кадастровий номер
земельної
ділянки

Цільове призначення земельної
ділянки

Адреса
земельної
ділянки

Власова Інна
Миколаївна

для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

с. Крижанівка,
вулиця
Ярошевської, 31

-

Ярова Ганна
Валеріївна

для будівництва і обслуговування
с. Крижанівка,
жилого будинку, господарських
вул. Приморська,
будівель і споруд (присадибна ділянка)

-

Юрченко
Анатолій
Григорович

для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

Самойлюк
Вікторія
Геннадіївна

для будівництва і обслуговування
с. Крижанівка,
жилого будинку, господарських
вул. Морська, 18
будівель і споруд (присадибна ділянка)
«а»

-

Смірнов Сергій
Сергійович

для будівництва і обслуговування
с. Крижанівка,
жилого будинку, господарських
вул. Морська, 18
будівель і споруд (присадибна ділянка)

-

Бабенко Марія
Григорівна,
Бабенко Галина
Петрівна,
Бабенко
Володимир
Олександрович

с. Крижанівка,
для будівництва і обслуговування
вул.
жилого будинку, господарських
Бескоровайнова,
будівель і споруд (присадибна ділянка)

у спільно
часткову
власність

с. Крижанівка,
вул.
Бескоровайнова,

Примітка

-

Скрипник Ігор
Володимирович
, Пояцика Інна
Володимирівна
Всього

для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка)

с. Крижанівка,
вул.
Сонячна, 50 «а»

Секретар сільської ради

у спільно
часткову
власність

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017

№ 484-VII

Про затвердження переліку земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, які підлягають продажу у 2017 році,
під об'єктами нерухомого майна на території Крижанівської сільської ради (в
межах с. Крижанівка),та надання дозволу на проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки.
Розглянувши заяву громадянина України Азізова Р.А. щодо проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки загальною площею 0,0939 га, під
об’єктом нерухомого майна, яке є власністю громадянина України Азізова Р.А., за
адресою: Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. Ветеранів,
21, кадастровий номер 5122783200:02:001:2682, керуючись ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 127, 128, 134 Земельного Кодексу
України, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити перелік земельних ділянок несільськогосподарського
призначення, які підлягають продажу у 2017 році, під об'єктами нерухомого
майна на території Крижанівської сільської ради (в межах с. Крижанівка) (перелік
додається).

2. Замовити проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки
загальною площею 0,0939 га, під об’єктом нерухомого майна, яке є власністю
громадянина України Азізова Р.А., за адресою: Одеська область, Лиманський
район, село Крижанівка, вул. Ветеранів, 21, кадастровий номер
5122783200:02:001:2682.
3. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. від імені ради укласти договір на
проведення експертної грошової оцінки вказаних земельних ділянках з суб'єктом
оціночної діяльності у встановленому законом порядку.
4. Доручити сільському голові Крупиці Н.Г. від імені ради укласти
з громадянином України Азізовим Р.А. договір про оплату авансового внеску у
рахунок оплати ціни земельної ділянки.
5. Попередити громадянина України Азізова Р.А., що згідно з вимогами ст.
128 Земельного Кодексу України у разі відмови покупця від укладення договору
купівлі-продажу земельної ділянки сума авансового внеску не повертається.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

Додаток № 1 до рішення двадцять
першої сесії Крижанівської
сільської ради VІІ скликання
№ 484-VІІ від 27 липня 2017 року

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок несільськогосподарського призначення,
які підлягають продажу у 2017 році під об'єктами нерухомого майна.

№ Покупець

1.

Місцезнаходження
земельної ділянки

Площа
Основне цільове
земельної використання земельної
ділянки
ділянки

с. Крижанівка вул.
гр. України Ветеранів, 21
0,0939 га
Азізов Р.А. кадастровий номер
5122783200:02:001:2682

Л.Л. Бондаренко

Для обслуговування будівлі
магазину

Секр
етар
сільс
ької
ради

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII
скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017

№ 485-VII

Про надання дозволу на розроблення проекту внесення змін в детальний план
території села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області в межах кварталів 151 , 161, 171 та в детальний план території
села Ліски Лиманського району Одеської області в межах кварталів 161, 171, 181,
191.

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 громадянина
України Розенгольц Валерія Володимировича 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 151 , 161, 171 .
2. Надати дозвіл на розроблення проекту внесення змін в детальний план
території села Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області в межах кварталів 161, 171, 181, 191.
3. 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 151 , 161,
171.
4. Доручити виконавчому комітету Крижанівської сільської ради замовити
проект внесення змін в детальний план території села Ліски Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області в межах кварталів 161, 171,
181, 191.
5. 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

z
УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII
скликання
с. Крижанівка
27 липня 2017

№ 486-VII

Про надання дозволу на розроблення проекту внесення змін в детальний план
території села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області в межах кварталу 31.

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 керівника ТОВ
«Промринок «Котовський» Манушиної 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 кварталу 31.
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 кварталу 31.
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

Двадцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

с. Крижанівка

27 липня 2017

№ 487-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

№

Адреса
земельної
ділянки

Орієнтов
на
Цільове
Прізвище, ім’я та площа
призначення
земельн
(використання)
по батькові
ої
земельної ділянки
ділянки

Підстава

Додаток № 1 до рішення двадцять
першої сесії Крижанівської
сільської ради VІІ скликання
№ 487-VІІ від 27 липня 2017 року

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

Крижанівська
1. сільська рада
с. Ліски

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Крижанівська
сільська рада

Крижанівська
сільська рада

Крижанівська
сільська рада

Крижанівська
сільська рада

Крижанівська
сільська рада

Крижанівська
сільська рада

Кліщевська Г.С.

Павлова Н.А.

Алі Діб К.О.

Фаол О.О.

Пилипчук І.А.

0,15га

Для будівництва і
обслуговування
індивідуального
жилого будинку,
господарських
будівель і споруд
(присадибна
ділянка)

Земельна ділянка, яка зазначена у
графічних матеріалах перебуває у
приватній власності за адресою: с.
Ліски, вул. Будівельна, 13.

-

Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: в клопотанні
не вказано орієнтовні розміри
земельної ділянки, відсутні графічні
матеріали, на яких зазначено бажане
місце
розташування
земельної
ділянки.

-

-

Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: орієнтовні
Для будівництва та
розміри земельної ділянки, відсутні
обслуговування
графічні матеріали, на яких зазначено
жилого будинку
бажане
місце
розташування
земельної ділянки.

-

Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: орієнтовні
Для будівництва та
розміри земельної ділянки, відсутні
обслуговування
графічні матеріали, на яких зазначено
жилого будинку
бажане
місце
розташування
земельної ділянки.

-

Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: в клопотанні
не вказано орієнтовні розміри
земельної ділянки, відсутні графічні
матеріали, на яких зазначено бажане
місце
розташування
земельної
ділянки.

Для будівництва
жилого будинку

Дроздовська К.В.

Земельні ділянки, які зазначені у
Для будівництва та графічних матеріалах перебувають у
обслуговування
приватній власності (користуванні), за
0,15 га
адресою: с. Ліски, вул. Степова, 1, 2,
жилого будинку
4, вул. Марсельська, 31, 33, 35.

Дроздовська К.В.

Земельні ділянки, які зазначені у
Для будівництва та графічних матеріалах перебувають у
обслуговування
приватній власності (користуванні) за
0,15 га
адресою: с. Ліски, вул. Заболотного,
жилого будинку
15, 17.

8.

9.

Крижанівська
сільська рада

Крижанівська
сільська рада

Дроздовський
Д.Ю.

Дроздовський
Д.Ю.

0,15 га

Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: місце
Для будівництва та розташування земельної ділянки, яка
зазначена у графічних матеріалах не
обслуговування
відповідає Генеральному плану села
жилого будинку
Ліски поєднаного з детальним
планом території села Ліски.

0,15 га

Земельна ділянка, яка зазначена у
Для будівництва та графічних матеріалах перебуває у
приватній власності (користуванні) за
обслуговування
адресою: с. Ліски, вул. Заболотного,
жилого будинку
10.

Крижанівська
10. сільська рада
с. Крижанівка

Крижанівська
11. сільська рада
с. Крижанівка

Крижанівська
12. сільська рада

Фронтовська
М.С.

Фронтовська
Н.М.

Слаблюк С.О.

0,10 га

Боделан Р.М.

с. Ліски

Крижанівська
14. сільська рада
с. Крижанівка

Сокіл О.М.

Земельні ділянки, які зазначені у
графічних матеріалах перебувають у
приватній власності (користуванні) за
адресою:
с.
Крижанівка,
вул.
Ярошевської, 28, вул. Терешкової, 23а.

Для будівництва і
обслуговування
індивідуального
жилого будинку,
господарських
будівель і споруд
(присадибна
ділянка)

Земельна ділянка, яка зазначена у
графічних матеріалах перебуває у
приватній власності (користуванні) за
адресою:
с.
Крижанівка,
вул.
Терешкової, 31.

0,006 га

Для будівництва
гаражу

Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: місце
розташування земельної ділянки, яка
зазначена у графічних матеріалах не
відповідає Генеральному плану села
Ліски поєднаного з детальним
планом
території
села
Ліски
(земельна ділянка виходить за межі
червоної лінії).

0,0643г
а

Для будівництва і
обслуговування
індивідуального
жилого будинку,
господарських
будівель і споруд
(присадибна
ділянка)

Невідповідність ст. 87,88 Земельного
кодексу
України,
а
саме:
користування та розпорядження
земельною ділянкою, що перебуває у
спільній
частковій
власності,
здійснюються
за
згодою
всіх
співвласників

Для будівництва
гаражу

Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: місце
розташування земельної ділянки, яка
зазначена у графічних матеріалах не
відповідає Генеральному плану села
Крижанівка поєднаного з детальним
планом території села Крижанівка.

0,10 га

с. Ліски

Крижанівська
13. сільська рада

Для будівництва і
обслуговування
індивідуального
жилого будинку,
господарських
будівель і споруд
(присадибна
ділянка)

0,01га

Крижанівська
15. сільська рада

Матяш Ю.В.

0,01га

Для будівництва
гаражу

0,25га

Для будівництва і
обслуговування
індивідуального
жилого будинку,
господарських
будівель і споруд
(присадибна
ділянка

с. Крижанівка

Крижанівська
16. сільська рада

Урсу І.М

с. Крижанівка

Крижанівська
17. сільська рада

Урсу І.М.

с. Крижанівка

Крижанівська
18. сільська рада

Урсу І.М.

с. Ліски

Урсу І.М.

Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: у графічному
матеріалі не зазначено бажане місце
розташування земельних ділянок.

Невідповідність ст. 118 Земельного
Для індивідуального кодексу України, а саме: у графічному
0,10га
дачного будівництва матеріалі не зазначено бажане місце
розташування земельних ділянок.

0,25га

с. Ліски

Крижанівська
19. сільська рада

Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: місце
розташування земельної ділянки, яка
зазначена у графічних матеріалах не
відповідає Генеральному плану села
Крижанівка поєднаного з детальним
планом території села Крижанівка.

0,10га

Для будівництва і
обслуговування
індивідуального
жилого будинку,
господарських
будівель і споруд
(присадибна
ділянка)

Невідповідність ст. 118 Земельного
кодексу України, а саме: у графічному
матеріалі не зазначено бажане місце
розташування земельних ділянок.

Невідповідність ст. 118 Земельного
Для індивідуального кодексу України, а саме: у графічному
дачного будівництва матеріалі не зазначено бажане місце
розташування земельних ділянок.

Крижанівська
20. сільська рада
с. Крижанівка

Олійник Т.М.

0,0704г
а

Секретар сільської ради

Для будівництва і
обслуговування
індивідуального
жилого будинку,
господарських
будівель і споруд
(присадибна
ділянка)

Невідповідність ст. 87,88 Земельного
кодексу України, а саме: користування
та
розпорядження
земельною
ділянкою, що перебуває у спільній
частковій власності, здійснюються за
згодою всіх співвласників

Л.Л. Бондаренко

