УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 556-VII

Про надання дозволу на встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки,
кадастровий номер 5122783200:02:001:0702, розташованої за адресою:
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
с. Крижанівка, вул. Ярошевської, 22.
Розглянувши клопотання ФОП Козлової Олени Олегівни, 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: 5122783200:02:001:0702,загальною площею – 0,018га,
яка розташована за адресою: Одеська область, Лиманськийрайон,
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Ярошевської, 22, що
перебуває в оренді ФОП Козлової Олени Олегівни, на підставі договору
оренди земельної ділянки від 11.12.2007 року, зареєстрованого в
Комінтернівському районному відділі Одеської регіональної філії центру
ДЗК у книзі записів державної реєстрації Договорів оренди землі від
25.12.2007 року за №040752400039.
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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 557-VII

Про внесення змін в рішення двадцять четвертої сесії від 24.10.2017
року № 537-VІІ «Про затвердженняпроекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, яка належить на праві власності
громадянину Юзбашяну Карену Грачіковичу, цільове призначення
якої змінюється з «під будівництво житлового масиву «Хуторок» та
об'єктів соціально-культурного призначення»на «для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (магазину автозапчастин)»
розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район, село
Крижанівка, вул. Академіка Заболотного, 32»
Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється з«під будівництво
житлового масиву «Хуторок» та об'єктів соціально-культурного
призначення» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
(мийки, магазину автозапчастин)» розроблений 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. Внести зміни в рішення двадцять четвертої сесії від 24.10.2017
року № 537-VІІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки, яка належить на праві власності громадянину
Юзбашяну Карену Грачіковичу, цільове призначення якої змінюється з
«під будівництво житлового масиву «Хуторок» та об'єктів соціальнокультурного призначення» на «для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі (магазину автозапчастин)» розташованої за адресою:
Одеська область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. Академіка
Заболотного, 32» та викласти його в новій редакції:
«1. Затвердити проект землеустроющодо відведення земельної
ділянки, яка належить на праві власності громадянину Юзбашяну Карену

Грачіковичу, цільове призначення якої змінюється з «під будівництво
житлового масиву «Хуторок» та об'єктів соціально-культурного
призначення» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
(мийки, магазину автозапчастин)» розташованої за адресою: Одеська
область, Лиманський район, село Крижанівка, вул. Академіка Заболотного,
32.
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею
0,1030 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:1080, яка належить на
праві власності громадянину Юзбашяну Карену Грачіковичу, цільове
призначення якої змінюється з «під будівництво житлового масиву
«Хуторок» та об'єктів соціально-культурного призначення» на «для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі (мийки, магазину
автозапчастин)» розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський
район, село Крижанівка, вул. Академіка Заболотного, 32.
3. Громадянину України Юзбашяну Карену Грачіковичу оформити
право власності на земельну ділянку в порядку передбаченому ст. 126
Земельного кодексу України.
4. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до
облікових даних.
5. Рекомендувати управлінню Держземагентства у Лиманському
районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
6. Контроль за виконанням данного 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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 558-VII

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину України Балагура Олегу
Вікторовичу 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, Лиманськийрайон, Крижанівська сільська рада,
с. Крижанівка, вул. Рибача, 39/1.
Розглянувши заяву громадянина України Балагури О.В., керуючись
п.34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.
12, 122, 123,124, 125, 126, 134 Земельного Кодексу України, Крижанівська
сільська Лиманського району Одеської області
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки громадянину України Балагура Олегу
Вікторовичу у довгострокову оренду терміном на 49 (сорок дев'ять) років
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка), орієнтовною площею 0,0062 га за адресою:
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с.
Крижанівка, вул. Рибача, 39/1.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити
та подати на затвердження сільській раді у встановленому чинним
законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВИТЯГ З Р І Ш Е Н Н Я
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання

с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 559-VII

Про надання громадянці України Гриненко Марії Іванівні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), за адресою:
Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, 2-й провулок вул.
Ценртальної, 2а.
Розглянувши заяву громадянки України Гриненко М.І. та подані
матеріали, керуючись ст. ст. 12, 40, 116, 118, 121, 134 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», Крижанівська сільська рада
Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати громадянці України Гриненко Марії Іванівні дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0330 га у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка), за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.
Крижанівка, 2-й провулок вул. Ценртальної, 2а.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити
та подати на затвердження сільській раді у встановленому чинним
законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова

підпис

Витяг вірний.Секретар

Н.Г. Крупиця
Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 560-VII

Про передачу громадянам України земельних ділянок у довгострокову
оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років для розміщення виробничої
бази за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська
сільська рада, село Крижанівка.
Розглянувши заяви громадян України, а також інші додані до них
документи та графічні матеріали, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 123, 124, 134 Земельного
кодексу України, Крижанівська сільська рада Лиманського району
Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Передати громадянам України згідно з переліком (додаток № 1), у
довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) років земельні ділянки
загальною площею 0,2768 га для розміщення виробничої бази, які
розташовані в с. Крижанівка на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області.
2. Громадянам України згідно з переліком (додаток № 1) укласти з
Крижанівською сільською радою договори оренди земельних ділянок
розташованих за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.
3. Зобов’язати громадян України згідно з переліком (додаток №1)
зареєструвати договори оренди земельних ділянок в органах державної
реєстрації.
4. Зобов’язати громадян України згідно з переліком (додаток №1)
виконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст. ст.
96, 103 Земельного кодексу України.
5. Зобов’язати громадян України згідно з переліком (додаток №1)
утримувати прилеглу територію до земельної ділянки в належному стані.
6. Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському
районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

Додаток до рішення двадцять
шостої сесії VII скликання
№ 560-VII від 22 грудня 2017 року

Перелік
громадян України яким передаються у довгострокову оренду земельні
ділянки.

№

1.

2.

Площа
Прізвище, ім’я
земельн
та по батькові
ої
громадян /
ділянки,
юридична особа
(га)
Ічанський Ігор
Павлович
Ічанський Ігор
Павлович

Цільове призначення
земельної ділянки

Адреса
земельної
ділянки

Кадастровий номер
земельної
ділянки

0,0548

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/1 02:001:2753

0,0089

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/2 02:001:2747

0,0022

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/3 02:001:2764

0,0024

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/4 02:001:2770

0,0026

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/5 02:001:2771

0,0026

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/6 02:001:2765

6.

Шувалов
Олександр
Миколайович
Шувалов
Олександр
Миколайович
Шувалов
Олександр
Миколайович
Шувалов Микола
Миколайович

7.

Шувалов Микола
Миколайович

0,0024

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/7 02:001:2772

8.

Шувалов Микола
Миколайович

0,0026

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/8 02:001:2769

0,0357

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/9 02:001:2752

0,0124

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/10 02:001:2761

0,0102

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/11 02:001:2759

3.

4.

5.

11.

Шувалов Микола
Миколайович,
Цховребашвілі
Віталій
Костянтинович
Шувалова Галина
Андріївна
Шувалова Галина
Андріївна

12.

Шувалова Галина
Андріївна

0,0243

для розміщення виробничої бази

13.

Шувалова Галина
Андріївна

0,0112

для розміщення виробничої бази

14.

Шувалова Галина
Андріївна

0,0357

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/14 02:001:2762

15.

Шувалова Галина
Андріївна

0,0319

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/15 02:001:2760

9.

10.

5122783200:
с. Крижанівка, вул. 02:001:2773,
Паустовського, 31А/12 5122783200:
02:001:2766
с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/13 02:001:2758

18.

Циганок
Ростислав
Іванович
Поліковський
Володимир
Тимофійович
Рябой Валерій
Федорович

19.

Шестаков Микита
Русланович

0,0064

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/19 02:001:2749

20.

Колодкін Микола
Миколайович

0,0026

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/20 02:001:2767

21.

Колодкін Микола
Миколайович

0,0024

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/21 02:001:2768

22.

Валамін Вячеслав
Геннадійович

0,0026

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/22 02:001:2763

0,0101

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/23 02:001:2750

16.

17.

23

Цховребашвілі
Віталій
Костянтинович
Всього

0,0031

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/16 02:001:2744

0,0025

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/17 02:001:2745

0,0072

для розміщення виробничої бази

с. Крижанівка, вул. 5122783200:
Паустовського, 31А/18 02:001:2746

0,2768

Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 561-VII

Про затвердження додаткової угоди та внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 22.04.2005 року зареєстрованого за
№040552400014 від 26.05.2005 року
Розглянувши заяву директора ТОВ «Алькор-Ойл» Котельникова І.Ю.
та додаткову угоду від 04.12.2017 року укладену між Крижанівською
сільською радою та ТОВ «Алькор-Ойл» до договору оренди земельної
ділянки від 22.04.2005 року зареєстрованого відділом Держкомзему у
Комінтернівському районі Одеської області у книзі записів державної
реєстрації договорів оренди землі запис від 26.05.2005 року за
№040552400014, кадастровий номер 5122783200:02:001:0273, 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», Крижанівська сільська
рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити додаткову угоду від 04.12.2017 року укладену між
Крижанівською сільською радою та ТОВ «Алькор-Ойл» до договору
оренди земельної ділянки від 22.04.2005 року зареєстрованоговідділом

Держкомзему у Комінтернівському районі Одеської області у книзі записів
державної реєстрації договорів оренди землі запис від 26.05.2005 року за
№040552400014.
2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 22.04.2005
року зареєстрованоговідділом Держкомзему у Комінтернівському районі
Одеської області у книзі записів державної реєстрації договорів оренди
землі запис від 26.05.2005 року за №040552400014.

3. Зобов’язати ТОВ«Алькор-Ойл» зареєструвати додаткову угоду
від04.12.2017 року до договору оренди земельної ділянки від
22.04.2005року в органах державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням данного рішенн япокласти 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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 562-VII

Про затвердження додаткової угоди та внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 10.02.2012 року зареєстрованого за
№512270004001249 від 29.05.2012 року
Розглянувши заяву начальника юридичного управління ПІІ «АМІК
УКРАЇНА» Тащі С.М., який діє за довіреністю від генерального директора
ПІІ «АМІК Україна» ЮрконісаІгнаса та додаткову угоду від 30.10.2017
року укладену між Крижанівською сільською радою та ПІІ «АМІК
УКРАЇНА» до договору оренди земельної ділянки від 10.02.2012 року
зареєстрованоговідділом Держкомзему у Комінтернівському районі
Одеської області у книзі записів державної реєстрації договорів оренди
землі запис від 29.05.2012 року за №512270004001249, кадастровий
номер5122783200:02:001:0443, 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», Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської
області
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити додаткову угоду від 30.10.2017 року укладену між
Крижанівською сільською радою та ПІІ «АМІК УКРАЇНА» до договору
оренди земельної ділянки від 10.02.2012 року зареєстрованоговідділом
Держкомзему у Комінтернівському районі Одеської області у книзі записів
державної реєстрації договорів оренди землі запис від 29.05.2012 року за
№512270004001249.
2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 10.02.2012
року зареєстрованоговідділом Держкомзему у Комінтернівському районі
Одеської області у книзі записів державної реєстрації договорів оренди
землі запис від 29.05.2012 року за №512270004001249.
3. Зобов’язати ПІІ «АМІК УКРАЇНА» зареєструвати додаткову угоду
від 30.10.2017 року до договору оренди земельної ділянки від 10.02.2012
року в органах державної реєстрації.
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

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 563-VII

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) громадянці України Іщенко Валентині Іванівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область,
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,
вул. Ак. Заболотного, 77в/14.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного
кодексу України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний
земельний кадастр», розглянувши заяву громадянки УкраїниІщенко В.І.та
подані матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району
Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянці УкраїниІщенко Валентині Іванівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 77в/14.
2. Передатигромадянці України Іщенко Валентині Іванівнібезоплатно
у власність земельну ділянку загальною площею 0,0074га за адресою:
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с.
Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 77в/14, кадастровий номер:
5122783200:01:002:2334.
3.
Зобов’язати
громадянку
України
Іщенко
Валентину
Іванівнувиконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст.
91, 103 Земельного кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова
Н.Г.
Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 564-VII

Про затвердженнятехнічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на

місцевості) громадянці України Куцевій Наталі Якимівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область,
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,
вул. Ак. Заболотного, 77б/3.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного
кодексу України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний
земельний кадастр», розглянувши заяву громадянки УкраїниІщенко В.І.та
подані матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району
Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянці УкраїниКуцевій Наталі Якимівнідля будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 77б/3.
2. Передатигромадянці України Куцевій Наталі Якимівнібезоплатно у
власність земельну ділянку загальною площею 0,0053 га за адресою:
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с.
Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 77б/3, кадастровий номер:
5122783200:01:002:2333.
3.
Зобов’язати
громадянку
України
Куцеву
Наталі
Якимівнувиконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст.
91, 103 Земельного кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова
Н.Г.
Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 565-VII

Про затвердженняпроекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину України Стеблинському Ігорю Віталійовичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область,
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, селище Ліски,
вул. Ліненко, 36.
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 громадянина України
Стеблинського І.В.та подані матеріали, Крижанівська сільська рада
Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної
ділянкигромадянину УкраїниСтеблинському Ігорю Віталійовичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський
район, Крижанівська сільська рада, селище Ліски, вул. Ліненко, 36.
2.
Передатигромадянину
України
Стеблинському
Ігорю
Віталійовичубезоплатно у власність земельну ділянку загальною площею
0,0382 га за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська
сільська рада, селище Ліски, вул. Ліненко, 36, кадастровий номер:
5122783200:01:002:2330.
3. Зобов’язати громадянина України Стеблинського Ігоря
Віталійовичавиконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно
ст.ст. 91, 103 Земельного кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова
Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 566-VII

Про затвердженнятехнічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) громадянам України Вадатурській Валентині
Володимирівні, Спельнік Валерію Валентиновичу, Сухаревій Ользі
Олексіїівнідля будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с.
Крижанівка,
вул. Миколаївська, 11.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного
кодексу України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний
земельний кадастр», розглянувши заяву громадян України Вадатурської
Валентини Володимирівни, Спельнік Валерія Валентиновича, Сухаревої
Ольги Олексіївнита подані матеріали, Крижанівська сільська рада
Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянам УкраїниВадатурській Валентині Володимирівні, Спельнік
Валерію Валентиновичу, Сухаревій Ользі Олексіїівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 11.
2.
Передатигромадянам
України
Вадатурській
Валентині
Володимирівні, Спельнік Валерію Валентиновичу, Сухаревій Ользі
Олексіїівніу довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять)років
земельну ділянку загальною площею 0,0594га, для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка),за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 11,
кадастровий номер: 5122783200:02:001:2823.
3. Громадянам України Вадатурській Валентині Володимирівні,
Спельнік Валерію Валентиновичу, Сухаревій Ользі Олексіїівн укласти з

Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за
адресою:Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
с. Крижанівка, вул. Миколаївська, 11.
4. Зобов’язати громадянам України Вадатурську Валентину
Володимирівну, Спельнік Валерія Валентиновича, Сухареву Ольгу
Олексіїівну зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах
державної реєстрації.
5. Зобов’язати громадянам України Вадатурську Валентину
Володимирівну, Спельнік Валерія Валентиновича, Сухареву Ольгу
Олексіїівну виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно
ст.ст. 91, 103 Земельного кодексу України.
6. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 567-VII

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки Фізичній особі-підприємцю Ткачуку Анатолію Богдановичу
у довгострокову оренду терміном на 10 (десять) років для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі (для будівництва та
обслуговування торгово-виставочного комплексу з готелем та
паркінгом), за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул. Сахарова
академіка,1.
Розглянувши заяву ФОП Ткачука А.Б. та проект землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у довгострокову оренду, розроблений ТОВ
«АГЕНСТВО ОЦІНКИ НЕРУХОМОСТІ ТА БІЗНЕСУ», 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 Ткачуку Анатолію Богдановичу
у довгострокову оренду терміном на 10 (десять) років для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі (для будівництва та обслуговування
торгово-виставочного комплексу з готелем та паркінгом), за адресою:
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка, вул. Сахарова академіка,1.
2. Передати Фізичній особі-підприємцю Ткачуку Анатолію
Богдановичудовгострокову оренду терміном на 10 (десять) роківземельну
ділянку,
загальною
площею
1,0
га,
кадастровий
номер
5122783200:01:002:0604, для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (для будівництва та обслуговування торгово-виставочного
комплексу з готелем та паркінгом), за адресою: Одеська область,
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул.
Сахарова академіка,1.

3. Фізичній особі-підприємцю Ткачуку Анатолію Богдановичуукласти
з Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
село Крижанівка, вул. Сахарова академіка,1.
4. Зобов’язати Фізичну особу-підприємця Ткачука Анатолія
Богдановичазареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах
державної реєстрації.
5.Зобов’язати
Фізичну
особу-підприємцяТкачука
Анатолія
Богдановичавиконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки,
згідно ст.ст. 96,103 Земельного кодексу України та утримувати прилеглу
територію до земельної ділянки в належному стані.
6. Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському
районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 568-VII

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«НАДІЯ»
в
довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев'ять) років площею
0,0552 га для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів
інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів
зв'язку та дорожнього господарства, за адресою: Одеська область,
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.
Розглянувши заяву директора КП «НАДІЯ» Константинової С. 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 КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАДІЯ» в довгострокову
оренду строком на 49 (сорок дев'ять) роківзагальною площею 0,0552 га для
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства,
за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська
рада, село Крижанівка.
2. Передати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАДІЯ» в
довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев'ять) земельну ділянку,
загальною площею 0,0552 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2832,
для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної,
транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього
господарства, за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.
3. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАДІЯ» укласти з
Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за

адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська
рада, село Крижанівка.
4.
Зобов’язати
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«НАДІЯ»зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах
державної реєстрації.
5.Зобов’язати
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«НАДІЯ»
виконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст.
96,103 Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію до
земельної ділянки в належному стані.
6. Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському
районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова
Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 569-VII

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«НАДІЯ»
в
довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев'ять) років площею
0,1419 га для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів
інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів
зв'язку та дорожнього господарства, за адресою: Одеська область,
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.
Розглянувши заяву директора КП «НАДІЯ» Константинової С. 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 КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАДІЯ» в довгострокову
оренду строком на 49 (сорок дев'ять) років загальною площею 0,1419 га
для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної,
транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього
господарства, за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.
2. Передати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАДІЯ» в
довгострокову оренду строком на 49 (сорок дев'ять) земельну ділянку,
загальною площею 0,1419га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2831,
для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної,
транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього
господарства, за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.
3. КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАДІЯ» укласти з
Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська
рада, село Крижанівка.

4.
Зобов’язати
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«НАДІЯ»зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах
державної реєстрації.
5.Зобов’язати
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«НАДІЯ»
виконувати обов’язки землекористувача земельної ділянки, згідно ст.ст.
96,103 Земельного кодексу України та утримувати прилеглу територію до
земельної ділянки в належному стані.
6. Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському
районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 570-VII

Про відмову громадянам України у наданні дозволу на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
Розглянувши заяви громадян України, а також інші додані до них
документи та графічні матеріали, керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116,
118, 121, 122, 123, 124 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 19, 20, 25 Закону України
«Про землеустрій», Крижанівська сільська рада Лиманського району
Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити громадянам України у наданні дозволу на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок згідно з
переліком (додаток №1).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

Додаток до рішення двадцять
шостої сесії VII скликання
№ 570-VII від 22 грудня 2017 року

ПЕРЕЛІК
громадян, яким відмовляється у наданні дозволу на розробку проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території
Крижанівської сільської ради
№

Адреса
земельної
ділянки

1.

Крижанівська
сільська рада
с. Крижанівка

2.

Крижанівська
сільська рада
с. Крижанівка

3.

Крижанівська
сільська рада

4.

Крижанівська
сільська рада
с. Ліски

5.

Крижанівська
сільська рада
с. Ліски

6.

Крижанівська
сільська рада
с. Крижанівка

Прізвище, ім’я та
по батькові

Родіна Н.В.

Кіричек Г.І.

Мієнко Р.С.

Бабенко Т.А.

Каліуш Д.Ю.

Пруднікова Н.С.

Орієнтов
Цільове призначення
на площа
(використання)
земельної
земельної ділянки
ділянки
Для будівництва і
обслуговування
індивідуального
жилого будинку,
0,10га
господарських
будівель і споруд
(присадибна ділянка)
Для будівництва і
обслуговування
індивідуального
жилого будинку,
0,10га
господарських
будівель і споруд
(присадибна ділянка
Для будівництва і
обслуговування
індивідуального
жилого будинку,
0,10га
господарських
будівель і споруд
(присадибна ділянка)
Для будівництва і
обслуговування
індивідуального
жилого будинку,
0,19га
господарських
будівель і споруд
(присадибна ділянка)
Для будівництва і
обслуговування
індивідуального
жилого будинку,
0,10 га
господарських
будівель і споруд
(присадибна ділянка)

0,006
га

Секретар сільської ради

-

Підстава

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

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

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

Земельні ділянки, які зазначені у графічних
матеріалах
перебувають
у
приватній
власності (користуванні) за адресою: с.
Ліски,
вул.
Паустовського,
25,
Паустовського, 27.

Земельна ділянка, яка зазначена у графічних
матеріалах перебуває у приватній власності
(користуванні) за адресою: с. Ліски, вул.
Марсельська, 2-б.
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.

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 571-VII

Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянкив довгострокову оренду строком на 25
(двадцять п'ять) років для будівництва, обслуговування та ремонту
об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури,
об'єктів зв'язку та дорожнього господарства, розташованої за адресою:
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
село Крижанівка.
Розглянувши клопотання директора КП «Надія» Константинової С.В.,
керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,ст. ст. 12,83, 92, 123,124,134Земельного кодексу України, Законом
України «Про землеустрій», та розглянувши подані матеріали
Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1.
Надати дозвіл
Комунальному підприємству «НАДІЯ»
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
довгострокову оренду строком на 25 (двадцять п’ять) років, орієнтовною
площею 0,65 га,для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів
інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та
дорожнього господарства, із земель комунальної власності, які не надані у
власність або користування та перебувають у запасі Крижанівської
сільської ради за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити
та подати на розгляд та затвердження сільській раді у встановленому
чинним законодавством порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова
Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 572-VII

Про надання дозволу ТОВ «КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ»
на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельної
ділянки у довгострокову оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років
для експлуатації та обслуговування об'єктів нерухомого майна,
розташованої на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області.
Розглянувши клопотання директора ТОВ «КРИЖАНІВСЬКІ
ІНВЕСТИЦІЇ» Ткачука А.Б., керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 12, 83, 92, 123, 124, 134
Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», та
розглянувши подані матеріали Крижанівська сільська рада
Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл ТОВ «КРИЖАНІВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЇ» на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
в довгострокову оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років, орієнтовною
площею 0,50 га, для експлуатації та обслуговування об'єктів
нерухомого майна, із земель комунальної власності, які не надані у
власність або користування та перебувають у запасі Крижанівської
сільської ради за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.

2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
погодити та подати на розгляд та затвердження сільській раді у
встановленому чинним законодавством порядку.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова
Н.Г. Крупиця

УКРАЇН
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради
«22» грудня 2017 року

№554-VIІ

«Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2017рік»
Відповідно до статті 64 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статті 23, статті 51, статті 78 Бюджетного
кодексу України, з метою раціонального використання коштів, керуючись
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
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 перерозподілу
вільного залишку коштів загального фонду бюджету.
2. Внести зміни до кошторису, розпису, помісячного розпису та
помісячного плану асигнувань видатків загального фонду бюджету.
3. Додаток та пояснювальна записка є невід’ємною частиною цього
рішення
4. Рішення набирає чинності з «22» грудня 2017 року.

5. Викласти в новій редакції Додаток 3, до Рішення;
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони
дитинства, культури, молоді і спорту. (голова комісії Клюкас О.П.).

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

Пояснювальна записка до рішення № 554-УІІ від 22.12.2017 року
«Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2017 рік»
1. Здійснити перерозподіл коштів загального фонду шляхом зняття
24000 з КПКВ 0170 КЕКВ 2120 та 7000 з КПКВ 8600 КЕКВ 2120 та
зарахування 31000 грн на КПКВ 0170 КЕКВ 2111. Зміни відобразити в
довідках до кошторисів, розписів та помісячних розписах та планах
асигнувань згідно з наведеної нижче таблиці:
КПК
КЕКВ
Сума,
Напрями використання
Примітка
грн..
За рахунок
0170
2120 -24000,00 Нарахування на заробітну
перерозподілу
плату
залишку коштів
8600
2111 31000,00
Заробітна плата
загального фонду
8600
2120 -7000,00
Нарахування на заробітну
плату
0
Додаток № 3 до рішення викласти в новій редакції.
Головний бухгалтер

Т.В. Михайлова

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 573-VII

Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки ОК «ЖБК»
Югспецстрой-77»
Розглянувши клопотання голови ОК «ЖБК» Югспецстрой-77»
Вараниці В.В., керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», постановою №513 від 23.05.2012 року «Про
затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» та розглянувши
подані матеріали Крижанівська сільська рада Лиманського району
Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки ОК «ЖБК»
Югспецстрой-77» на підставі договору оренди від 12.10.2010 року,
зареєстрований в Комінтернівському районному відділі Одеської
регіональної філії центру ДЗК у книзі записів державної реєстрації
Договорів оренди землі від 25.10.2010 року за № 041052400350, для
проведення протизсувних і берегоукріплюючих робіт та розміщення
комплексу об'єктів стаціонарної рекреації, загальною площею 3,5004 га,
кадастровий номер 5122783200:02:001:0801, яка знаходиться на території
Крижанівської сільської ради, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська
область.
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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 574-VII

Про внесення змін до детального плану території
села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області в частині кварталу 61 на земельній ділянці
кадастровий номер 5122783200:01:002:1683
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 житлово-комунального України від 16.11.2011 № 290,
розглянувши заяву директора ТОВ «АТБ-Торгстрой» Алексюк Т.С. та
подані матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району
Одеської області
ВИРІШИЛА :
1. Надати дозвіл на внесення змін до детального плану території
села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області в межах кварталу 61на земельній ділянці кадастровий
номер 5122783200:01:002:1683.
2. Доручити виконавчому комітету Крижанівської сільської ради
замовити проект внесення змін в частину детального плану території села
Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області в межах кварталу 61.
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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 575-VII

Про затвердженнятехнічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості) громадянам України Батісту Георгію Костянтиновичу та
Граматік Галині Степанівні для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська
рада, с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, 27.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного
кодексу України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний
земельний кадастр», розглянувши заяву громадян УкраїниБатіст Г.К. та
Граматік Г.С. та подані матеріали, Крижанівська сільська рада
Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянам України Батісту Георгію Костянтиновичу, Граматік Галині
Степанівні для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,
вул. Гонтаренко, 27.
2. Передатибезоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку
загальною площею 0,0941 га за адресою: Одеська область, Лиманський
район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Гонтаренко, 27,
кадастровий номер: 5122783200:02:001:2836, громадянам:
Батісту Георгію Костянтиновичу 53/100 частки;
Граматік Галині Степанівні47/100 частки;

3. Зобов’язати громадян України Батіст Георгію Костянтиновича,
Граматік Галину Степанівнувиконувати обов’язки власників земельних
ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова
Крупиця

Н.Г.

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 576-VII

Про припинення дії договору оренди земельної ділянки б/н від
23.06.2010 року.
Розглянувши заяву Корехова Сергія Олександровича, який діє за
довіреністю від Корехової Валентини Марківни щодо припинення дії
договору оренди земельної ділянки від 23.06.2010 року, зареєстрованого в
Комінтернівському районному відділі Одеської регіональної філії центру
ДЗК у книзі записів державної реєстрації договорів оренди від 01.07.2010
року за №041052400143, яка знаходиться за адресою: Одеська область,

Лиманський район, с. Крижанівка, вулиця Гонтаренко, 2б, 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
23.06.2010 року, зареєстрованого в Комінтернівському районному відділі
Одеської регіональної філії центру ДЗК у книзі записів державної
реєстрації договорів оренди від 01.07.2010 року за №041052400143,
площею 0,0083 га, кадастровий номер 5122783200:02:001:2246.
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 шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 577-VII

Про передачу громадянину України Мусієнко Дмитру
Володимировичу у довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять)
років земельну ділянку для експлуатації діючого торгівельного
павільйону «Автозапчастини», за адресою: Одеська область,
Лиманський район, село Крижанівка, вул. Гонтаренко, 2б.
Розглянувши заяву громадянина України Мусієнко Дмитра
Володимировича та подані матеріали,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. Передати громадянину УкраїниМусієнко Дмитру Володимировичу
у довгострокову оренду терміном на 15 (п'ятнадцять) роківземельну
ділянку,
загальною
площею
0,0083
га,
кадастровий
номер
5122783200:02:001:2246, для експлуатації діючого торгівельного павільону
«Автозапчастини», за адресою: Одеська область,Лиманський район, село
Крижанівка, вул. Гонтаренко, 2б.
2. Громадянину України Мусієнко Дмитру Володимировичуукласти з
Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки
площею 0,0083 га за адресою: Одеська область, Лиманський район, село
Крижанівка, вул. Гонтаренко, 2б.
3.
Зобов’язати
громадянина
України
Мусієнко
Дмитра
Володимировичазареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах
державної реєстрації.
4.Зобов’язати
громадянина
України
Мусієнко
Дмитра
Володимировичавиконувати обов’язки землекористувача земельної
ділянки, згідно ст.ст. 96,103 Земельного кодексу України та утримувати
прилеглу територію до земельної ділянки в належному стані.
5. Рекомендувати Управлінню Держгеокадастру у Лиманському
районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
6.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (Дерік Г.Н.).
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 578-VII

Про затвердження додаткової угоди та внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 09.03.2010 року зареєстрованого за №12
від 17.03.2000 року
Розглянувши заяву директора ТОВ «Жоволі Плюс»Грек А.В.та
додаткову угоду від 04.12.2017 року укладену між Крижанівською
сільською радою та ТОВ «Жоволі Плюс» до договору оренди земельної
ділянки від 09.03.2000 року зареєстрованогоу Комінтернівському відділі
земельних ресурсів у книзі реєстрації за №12 від 17.03.2000 року,
кадастровий номер5122783200:02:001:2236, 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», Крижанівська сільська рада
Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити додаткову угоду від 04.12.2017 року укладену між
Крижанівською сільською радою та ТОВ «Жоволі Плюс»до договору
оренди земельної ділянки від 09.03.2000 року зареєстрованогоу
Комінтернівському відділі земельних ресурсів у книзі реєстрації за №12
від 17.03.2000 року.
2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 09.03.2000
року зареєстрованогоу Комінтернівському відділі земельних ресурсів у
книзі реєстрації за №12 від 17.03.2000 року.
3. Зобов’язатиТОВ«Жоволі Плюс» зареєструватидодатковуугоду
від04.12.2017 року до договору орендиземельноїділянкивід09.03.2000року
в органах державноїреєстрації.

4.
Контроль
за
виконаннямданогорішенняпокласти
на
постійнудепутатськукомісію з питаньмістобудування, будівництва,
земельнихвідносин та охорониприроди (Дерік Г.Н.).
Сільський голова
Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 579-VII

Про затвердження додаткової угоди та внесення змін до договору
оренди земельної ділянки від 11.09.2007 року зареєстрованого за
№040752400030 від 24.09.2007 року
Розглянувши заяву директора ТОВ «Жоволі Плюс»Грек А.В.та
додаткову угоду від 04.12.2017 року укладену між Крижанівською
сільською радою та ТОВ «Жоволі Плюс» до договору оренди земельної
ділянки від 11.09.2007 року зареєстрованогозареєстрованоговідділом
Держкомзему у Комінтернівському районі Одеської області у книзі записів
державної реєстрації договорів оренди землі запис від 24.09.2007 року за
№04075240030, кадастровий номер5122783200:02:001:0234, 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», Крижанівська сільська
рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити додаткову угоду від 04.12.2017 року укладену між
Крижанівською сільською радою та ТОВ «Жоволі Плюс»до договору
оренди земельної ділянки від 11.09.2007 року зареєстрованоговідділом
Держкомзему у Комінтернівському районі Одеської області у книзі записів
державної реєстрації договорів оренди землі запис від 24.09.2007 року за
№04075240030.
2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки від 11.09.2007
року зареєстрованоговідділом Держкомзему у Комінтернівському районі
Одеської області у книзі записів державної реєстрації договорів оренди
землі запис від 24.09.2007 року за №04075240030.
3. Зобов’язатиТОВ«Жоволі Плюс» зареєструватидодатковуугоду
від04.12.2017 року до договору орендиземельноїділянкивід11.09.2007року
в органах державноїреєстрації.
4.
Контроль
за
виконаннямданогорішенняпокласти
на
постійнудепутатськукомісію з питаньмістобудування, будівництва,
земельнихвідносин та охорониприроди (Дерік Г.Н.).
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 580-VII

Про відкладення питання у наданні дозволу на складання
проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної
ділянки кадастровий номер 5122783200:01:002:2012
Розглянувши заяву громадянина України Щука Ю.В (за згодою
суборендаря гр. Кіракосян А.К.) та подані матеріали, 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 питання про надання дозволу на складання проекту
землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки
площею 0,2420 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2012, яка
знаходиться за адресою с. Крижанівка, вул. Сахарова, 1Г, Лиманського
району, Одеської області.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради
«22» грудня 2017
VIІ

581Про сільський бюджет на 2018 рік

Відповідно до статтей 63, 64 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, статті 23, статті 51 та статті 69, 75, 76, 77, 78 Бюджетного кодексу
України, Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Визначити на 2018 рік:
- доходи сільського бюджету у сумі 34645,914 тис. грн., в тому числі доходи
загального фонду сільського бюджету 32752,464 тис. грн., доходи спеціального
фонду сільського бюджету 1893,450 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку
1889,250 тис. грн. згідно з додатком № 1 цього рішення;
- видатки сільського бюджету у сумі 34645,914 тис. грн., в тому числі
видатки загального фонду сільського бюджету 19231,789 тис. грн., видатки
спеціального фонду сільського бюджету 15414,125 тис. гривень, згідно з
додатком № 3 до цього рішення;
- профіцит сільського бюджету у сумі 13520,675 тис. грн., в тому числі
загального фонду сільського бюджету 13520,675 тис. грн., згідно з додатком № 2
до цього рішення.
- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 13520,675 тис. грн.
згідно з додатком № 2 до цього рішення.
2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського
бюджету у сумі 10,00 тис. грн.

3. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 4
до цього рішення.
4. Затвердити перелік об’єктів, фінансування яких у 2018 році будуть
здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до
цього рішення.
5. Затвердити перелік програм, затверджених Крижанівською сільською
радою, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету Крижанівської
сільської ради у 2018 році згідно з додатком № 6 до цього рішення.
6. Затвердити ліміти споживання електроенергії, водопостачання та
природного газу на 2018 рік по Крижанівській сільській раді згідно з додатком №
7 до цього рішення.
7. Затвердити на 2018 рік резервний фонд сільського бюджету у сумі
150,00 тис. гривень.
8. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду
сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- інші, визначені законодавством.
9. Затвердити кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм в складі
видатків сільського бюджету на 2018 рік.
10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право
сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах
поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими
коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
11. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в
першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників
бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків
за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний
газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.
12. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2018 рік: до
доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу
України.
13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського
бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею
691 Бюджетного кодексу України.
14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського
бюджету на 2018 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею
70,71 Бюджетного кодексу України.
15. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної
плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ, послуги зв’язку та інших видів енергоносіїв, які
споживаються бюджетними установами.

16. Установити, що плата за договорами на право тимчасового користування
місцями для розміщення тимчасових споруд та елементів вуличної торгівлі, які
укладаються Крижанівською сільською радою, перераховується користувачами на
рахунок Головного управління Державної казначейської служби України в
Одеській області, відкритий для виконання бюджету Крижанівської сільської
ради за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».
17. Установити, що плата за тимчасове користування місцями розташування
рекламних засобів, що перебувають у комунальній власності територіальної
громади Крижанівської сільської ради, сплачується користувачами до бюджету
Крижанівської сільської ради на рахунок Головного управління Державної
казначейської служби України в Одеській області, відкритий для виконання
бюджету міста за кодом бюджетної класифікації 24060300 «Інші надходження».
18. Установити, що за умови перевиконання дохідної частини загального
фонду сільського бюджету на 2018 рік без урахування міжбюджетних трансфертів
не менше ніж на 5 відсотків за підсумками І півріччя та наступних звітних
періодів з початку поточного бюджетного періоду та за умови перевиконання
дохідної частини спеціального фонду сільського бюджету в частині бюджету
розвитку зміни до сільського бюджету на 2018 рік вносяться рішенням
Крижанівської сільської ради.
19. Дозволити сільському голові своїми розпорядженнями в період між
пленарними засіданнями Крижанівської сільської ради за погодженням з комісією
з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку,
медицини, охорони дитинства, культури, молоді та спорту, вносити зміни до
бюджету Крижанівської сільської ради на 2018 рік з подальшим затвердженням
Крижанівською сільською радою, крім випадків, зазначених у пункті 18 цього
рішення.
20. Дозволити сільському голові своїми розпорядженнями в період між
пленарними засіданнями Крижанівської сільської ради за поданням фінансового
управління Лиманської РДА вносити зміни до бюджету Крижанівської сільської
ради на 2018 рік у частині міжбюджетних трансфертів з подальшим
затвердженням Крижанівською сільською радою.

21. 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.)
Додатки № 1-11 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

Пояснювальна записка до рішення сесії № 581-УІІ від 22.12.2017 року
«Про сільський бюджет на 2018 рік»
1. Інформація про стан соціально-економічного розвитку Крижанівської
сільської ради за 2017 рік.
Результати економічного розвитку у 2017 році.
Основними напрямками розвитку території Крижанівської сільської ради у 2017
році згідно з прийнятими програмами визначено:

- капітальний ремонт мереж вуличного освітлення;
- капітальний ремонт водопроводу, мереж водовідведення на території
Крижанівської сільської ради;
- поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття;
- будівництво каналізації;
- раціональне використання земельних ресурсів та їх охорони, створення більш
сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки;
- придбання та встановлення камер відеоспостереження та дорожніх знаків;
- благоустрій села: висадження зелених насаджень на території с. Крижанівка та с.
Ліски;
- особливу увагу в поточному році сільською владою було приділено соціальній і
культурній сфері села, зокрема, проведений капітальний ремонт будинку культури,
здійснено придбання кондиціонерів.
У 2017 році заплановано видатків із загального фонду на утримання будинку
культури 757,2 тис грн., профінансовано 623,1 тис грн. у тому числі на оплату праці
працівників будинку культури 576,6 тис грн., оплату комунальних послуг 46,5 тис грн.
- посиленню соціального захисту і поліпшення життя незахищених верств
населення, сільською радою була прийнята та діє Соціальна Програма «Милосердя у дії
на 2017 рік».
Згідно з цією Програмою за 2017 рік 1235 мешканців с. Крижанівка і с. Ліски
отримали матеріальну допомогу на загальну суму 1410,20 тис. грн з них:
59 - до Дня Знань;
95 - до професійного свята;
355 - громадян на лікування;
179 - громадян, які потрапили в скрутні життєві умови;
35 - сімей з приводу народження дитини;
288 - громадяни на оздоровлення;
47 - до ювілею;
4 - громадяни-переселенці;
12 - учасників АТО;
1 - на поховання;
2 – премія вчителям;
8 - до Дня виводу військ з Афганістану;
39 - до Дня пам’яті і примирення 8 травня;
45 - сімей до дня захисту дітей;
8 - ліквідаторів ЧАЕС;
27 – до Дня Інваліда;
25 – воїни-інтернаціоналісти;
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 6 воїнів отримали допомогу на суму
155,0 тис. грн.
Оформлена підписка на газету «Слава Хлібороба» у кількості 150 комплектів на
12 місяців на суму 19,9 тис. грн.
43 кращі учні Крижанівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцейДНЗ» 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.
510 дітей Крижанівської сільської ради отримали новорічні подарунки на суму
61,02 тис.грн.
2 вчителям Крижанівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцейДНЗ» надана матеріальна допомога у розмірі 4,0 тис. грн. «Програма підтримки НВК
Крижанівська ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей на 2017 рік».

Код
ТПКВКМБ
/
ТКВКБМС
0170
6310
0170
3400
3400
3112
4200
3160
6030
6060
6060
6090
4200
4200
5062
6310
6310
6310
4090

7310

6650
8600
8600
0170
8370

Найменування програми
Програма інформаційного та матеріальнотехнічного забезпечення виконавчих органів
Програма будівництва мереж водопроводу на
території Крижанівської сільської ради
Програма реконструкції будівлі Крижанівської
сільської ради
Програма "Милосердя в дії"
Програма матеріальної допомоги пораненим
воїнам учасникам антитерорестичної операції
та членам їх сімей
Програма підтримки дітей та молоді
Програма підтримки комунального
підприємства «Надія»
Програма встановлення дорожніх знаків та
інших засобів регулювання дорожнього руху
на території Крижанівської сільської ради
Програма благоустрою
Програма захисту узбережжя території
Програма допомоги на навчання учасникам
антитерорестичної операції та інвалідам з
дитинства
Програма підтримки Крижанівського НВК
"ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ"
Програма підтримки комунального
підприємства "Спортивний клуб
«Крижанівський»
Програма ремонту та будівництва вуличного
освітлення
Програма будівництва мереж водовідведення
Програма будівництва дитячого садка
Програма підтримки СБК
Програма фінансування заходів з відчуження
(продажу) земельних ділянок, які перебувають
в комунальній власності територіальної
громади на території села Крижанівка та села
Ліски
Програма ремонту та будівництва дорожнього
покриття (доріг)
Програма встановлення вуличного
відеоспостереження
Програма з вилову безпритульних тварин
Програма охорони громадського порядку в
будівлі Крижанівської сільської ради та
масових заходів на території Крижанівської
сільської ради
Програма підтримки Лиманського ВП ГУНП в

Сума всього
1320,00

у т.ч.:

по загальному
фонду

по спеціальному
фонду

220,00

1100,00

2119,60

2119,60

7217,50

7217,50

1550,00

1550,00

250,00

250,00

75,00
65,10
144,90

75,00
65,10
144,90

5525,67

3625,67

50,00

50,00

1092,00
12515,00

92,00

30,00

30,00

22,00

22,00

357,10

357,10

1900,00

1000,00
12515,00

4000,00

4000,00

6934,10
7000,00
200,00

6934,10
7000,00
200,00

5,00

5,00

6740,20

234,00

6506,20

250,00

50,00

200,00

50,00

50,00

200,00

200,00

100,00

100,00

Одеській області на 2017 рік
6324
5062

6310

Програма забезпечення дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування житлом
на території Крижанівської сільської ради
Програма підтримки спорту
Програма «Капітальний ремонт огорожі
Крижанівського НВК (ЗОШ І-ІІІ ступенів
ліцею ДНЗ) Лиманської районної ради
Одеської області за адресою провулок
Шкільний, 1, с. Крижанівка, Лиманського
району Одеської області» Крижанівської
сільської ради на 2017 рік

100,00

100,00

200,00

200,00

800,00

800,00

- Підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної сфери,
поліпшення якості комунальних послуг, покращення благоустрою території населених
пунктів, тощо заплановано у Програмі підтримки КП «Надія» на 2016 -2017рік.
За 2017 рік комунальному підприємству «Надія» з загального фонду була
виділена дотація на суму 2384,2 тис. грн., при планових призначеннях 3425,7тис. грн.
(тобто заощаджено 1041,5 тис. грн). виплата заробітної плати – 1200,1 тис.грн.;
нарахування на заробітну плату – 265,00 тис.грн.; бензин та гсм- 56,11 тис.грн.; ремонт
вуличного освітлення – 451,76 тис.грн.; орендна плата- 84,0 тис.грн.; оренда причала –
42,92 тис.грн.; оплата електроенергії – 30,00 тис.грн.; господарчі товари – 37,50
тис.грн.; очищення доріг від снігу (посипання піском) - 49,0 тис.грн.; обслуговування
камер відеоспостереження – 29,55 тис.грн.; ремонт автомобіля- 29,90 тис.грн.;
проведення ремонту водогону - 18,01 тис.грн.; благоустрій рекреаційної зони - 41,90
тис.грн.; вивезення сміття - 48,45 тис.грн. Дотація з спеціального фонду виділена у сумі
з спеціального фонду в сумі 1802,1 тис грн при планових призначеннях 1900,0 тис.
грн. (тобто заощаджено 97,9 тис. грн), а саме: будівництво стадіону - 1449,6 тис.грн.;
мототрицикл - 130,6 тис.грн.; мала архітектурна форма (МАФ) - 200 тис.грн.
Протягом 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
та заміна світильників, поточні ремонти водогонів, каналізації, спилювання дерев,
обслуговування камер вуличного відеоспостереження, прибирання території від снігу
та посипка піском, ремонт дороги і та інші.
Головні проблеми розвитку економіки і соціальної сфери
Головними проблемними питаннями економічного і соціального розвитку села
Крижанівка є:
 Здійснення берегоукріплювальних заходів в с. Крижанівка;
 Необхідність будівництва, реконструкції та поліпшення технічного стану системи
водопостачання та водовідведення с. Крижанівка;
 Будівництво дитячого садку;
 Продовження робіт з благоустрою спортивного майданчику;
 Необхідно продовжити роботи по освітленню вулиць села;
 Проведення робіт з асфальтування доріг.
1.2. Результати розгляду звіту про виконання бюджету за 2017 рік
Доходи
Бюджет Крижанівської сільської ради на 2017 рік затверджений згідно Закону
України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» рішенням Крижанівської
сільської ради від 23.12.2016 р. №321-VІІ «Про затвердження бюджету Крижанівської
сільської ради на 2017 рік» в загальному обсязі в сумі 28378811,00 грн., зі змінами –
67832787,29 грн.

Доходна частина бюджету з урахуванням трансфертів за 2017 рік виконана на
135,40 % при уточненому плані 30086811,00 грн. надійшло 40736994,49 грн., в тому
числі: по загальному фонду при уточненому плані 25472611,00 грн. надійшло
32800925,15 грн., що становить 128,75 % та по спеціальному фонду при уточненому
плані 4614200,00 грн. надійшло 7936069,34 грн., що становить 171,99 %.
Загальний фонд
Надходження до загального фонду сільського бюджету за 2017 рік були від
наступних доходів:
1. Податок на прибуток підприємств становить 47959,00 грн. (183,751 % від
плану)
% виконання
Назва податку
Затверджено
Виконано
плану
Податок на прибуток підприємств і
26100,00
47959,00
183,75
організацій комунальної власності
2. Внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок з вироблених в
Україні підакцизних товарів (продукції), акцизний податок з ввезених на митну
територію України підакцизних товарів (продукції), акцизний податок з реалізації
суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (продукції)
становлять 13062042 грн. (132,36% від плану)
% виконання
Назва податку
Затверджено
Виконано
плану
Внутрішні податки на товари та
9868511,00
13062042,00
132,36%
послуги
3. Місцеві податки, а саме: податок на майно, транспортний податок з
фізичних осіб, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний
збір становлять 13801212,00 грн. (120,77 % від плану)
% виконання
Назва податку
Затверджено
Виконано
плану
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
4060,00
17241,09
374,81
особами, які є власниками об`єктів
житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
28900,00
273846,6
244946,60
особами, які є власниками об`єктів
житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений фізичними
3300,00
3121,09
94,58
особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
749500,00
1194894,00
159,43
особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб
2396800,00
2570738,00
107,26
Орендна плата з юридичних осіб
7117900,00
7451672,00
104,69
Земельний податок з фізичних осіб
331400,00
863579,00
260,59
Орендна плата з фізичних осіб
753900,00
1374469,00
182,31
Транспортний податок з фізичних осіб
34000,00
39583,33
116,42
Збір за місця для паркування транспортних
4400,00
6827,00
155,16
засобів

Туристичний збір
3400,00
5240,63
5. Єдиний податок становить 4071779 грн. (129,39 % від плану)
Назва податку

Затверджено

Виконано

Єдиний податок з юридичних осіб
594200,00
915240,50
Єдиний податок з фізичних осіб
2552700,00
3156538,00
6. Неподаткові надходження становлять 554352,80 грн. (226,54 % від плану)
Назва податку

154,14
% виконання
плану
154,03
123,65

Затверджено

Виконано

% виконання
плану

1700,00

3060,00

180

23000,00

112652,80

489,79

9900,00

16289,80

164,54

900,00

85610,00

9512,22

10600,00

9716

91,66

Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської діяльності
Плата за надання інших адміністративних
послуг
Адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності
Державне мито
Інші надходження
7. Офіційні трансферти від органів
616679,10 грн (81,44% від плану)

1600,00
1037,00
64,81
220000,00
438640,00
199,38
державного управління становлять

% виконання
плану
Інші субвенції
757200,00
616679,10
81,44
В структурі доходів загального фонду найбільшу питому вагу займає акцизний
податок, земельні податки та орендна плата, податок на нерухоме майно та єдиний
податок.
Спеціальний фонд
За 2017 рік фактично до спеціального фонду сільського бюджету без урахування
офіційних трансфертів надійшло коштів 6898470,36 грн., при плані 3011200,00 грн.
(229,09 % від плану)
Згідно Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» до джерел
формування спеціального фонду відносяться податкові надходження, неподаткові
надходження, доходи від операцій з капіталом та офіційні трансферти, а саме:
1. Екологічний податок становить 4167,13 грн. (67,21% від плану)
2. Неподаткові надходження становлять 6894303,23 грн. (237,32% від плану)
3. Субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів
становлять 1037598,98 грн. (64,73 % від плану)
Видатки
Законодавчою базою в ході виконання видаткової частини сільського бюджету
на 2017 рік виступали:
1. Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
2. «Бюджетний кодекс України».
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Назва податку

Затверджено

Виконано

4. Бюджет Крижанівської сільської ради на 2017 рік затверджений згідно Закону
України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» рішенням Крижанівської
сільської ради від 23.12.2016 р. №321-VІІ «Про затвердження бюджету Крижанівської
сільської ради на 2017 рік» в загальному обсязі в сумі 28378811,00 грн., зі змінами –
67832787,29 грн., в тому числі:
- обсяг видатків загального фонду бюджету – 13589611,00 грн. (зі змінами 14776211,00 грн.);
- обсяг видатків спеціального фонду – 14789200,00 грн. (зі змінами 53056576,29 грн.)
На утримання установ заплановано за рахунок загального фонду місцевого
бюджету, в тому числі:
1. На утримання органів місцевого самоврядування КПКВ 0170 заплановано
6233,9 тис.грн. направлено коштів в сумі 5472,4 тис.грн., а саме:
Загальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
2111 Заробітна плата
4134,8
4134,8
100,00
2120 Нарахування на оплату праці
885,7
870,4
98,2
Предмети, матеріали,
2210
250,0
184,6
73,8
обладнання та інвентар
Оплата послуг (крім
2240
687,9
213,7
31,1
комунальних)
Оплата водопостачання та
2272
5,0
0,9
17,1
водовідведення
2273 Оплата електроенергії
37,2
10,7
28,7
2274 Оплата природного газу
153,3
14,1
9,2
2800 Інші поточні видатки
80,0
43,4
54,2
6233,9
5472,4
87,8
ВСЬОГО
2. Відповідно до «Програма підтримки дітей та молоді», по КПКВ 3112 Заходи
державної політики з питань дітей та їх соціального захисту заплановано 75,00 тис.грн.,
направлено коштів у сумі 71,50 тис.грн., а саме:
Загальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
Оплата послуг (крім
2240
50,00
50,00
100,00
комунальних)
2730 Інші виплати населенню
25,00
21,50
86,00
75,00
71,50
95,33
ВСЬОГО
3. Відповідно до Програми «Милосердя в дії», «Матеріальної допомоги
пораненим воїнам, учасникам АТО та членам їх сімей» по КПКВ 3400 заплановано
1800,00 тис.грн. направлено коштів в сумі 1612,9 тис.грн., а саме:
Загальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
Оплата послуг (крім
2240
50,00
27,86
55,71
комунальних)
2730 Інші виплати населенню
1750,00
1585,06
90,57

1800,00
1612,92
89,61
ВСЬОГО
4. На утримання центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді КПКВ 3131
заплановано 74,48 тис.грн. направлено кошти в сумі 74,48 тис.грн., в липні було
здійснено переведення начальника відділу ЦСССДМ на посаду спеціаліста І категорії в
штат працівників Крижанівської сільської ради, а саме:
Загальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
2111 Заробітна плата
61,05
61,05
100
2120 Нарахування на оплату праці
13,43
13,43
100
74,48
74,48
100
ВСЬОГО
5. Відповідно до Програми "Оздоровлення дітей Крижанівської сільської ради на
2017 рік" по КПКВ 3160 заплановано 144,90 грн. направлено коштів в сумі 144,90 грн.,
а саме:
Загальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
2730 Інші виплати населенню
144,90
144,90
100,00
144,90
144,90
100,00
ВСЬОГО
6. На утримання житлово-комунального господарства КПКВ 6030 заплановано
3425,67 грн. направлено кошти в сумі 2384,21 грн., а саме:
Загальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
Субсидії та поточні трансферти
2610 підприємствам (установам,
3425,67
2384,21
69,60
організаціям)
3425,67
2384,21
69,60
ВСЬОГО
7. На утримання СК «Крижанівський» КПКВ 5062 заплановано 357,12 грн.
направлено кошти в сумі 352,26 грн., а саме:
Загальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
Субсидії та поточні трансферти
2610 підприємствам (установам,
357,12
352,26
98,64
організаціям)
357,12
352,26
91,64
ВСЬОГО
8. На благоустрій села по КПКВ 6060 заплановано 1043,00 грн. направлено 929,64
грн., а саме:
Загальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
Предмети, матеріали, обладнання
2210
50,00
31,54
63,07
та інвентар
2240 Оплата послуг (крім
262,00
194,45
74,22

комунальних)
2273 Оплата електроенергії
731,00
703,65
96,26
1043,00
929,64
89,13
ВСЬОГО
9. На утримання будинку культури КПКВ 4090 заплановано 772,20 грн.,
направлено коштів в сумі 623,16 грн., а саме:
Загальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
2111 Заробітна плата
561,40
472,66
84,19
2120 Нарахування на оплату праці
123,50
103,98
84,20
Оплата водопостачання та
2272
15,00
4,54
30,29
водовідведення
2273 Оплата електроенергії
72,30
41,97
58,05
772,20
623,16
80,70
ВСЬОГО
10. Відповідно до «Програми підтримки дітей та молоді» на Інші культурноосвітні заклади та заходи по КПКВ 4200 заплановано 115,52 грн., направлено коштів в
сумі 65,10 грн., а саме:
Загальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
Предмети, матеріали, обладнання
2210
65,10
61,02
93,74
та інвентар
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
30,42
0,08
0,26
2730 Інші виплати населенню
20,00
4,0
20,0
115,52
65,10
76,34
ВСЬОГО
11. На оплату послуг з поточного ремонту та утриманням автомобільних доріг по
КПКВ 6650 заплановано 234,00 грн. направлено кошти в сумі 126,68 грн., а саме:
Загальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
Оплата послуг (крім
2240
234,00
126,68
54,14
комунальних)
234,00
126,68
54,14
ВСЬОГО
12. На субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів по КПКВ 8370
заплановано 100,00 грн. направлено кошти в сумі 99,99 грн., а саме:
Загальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
Поточні трансферти органам
2620 державного управління інших
100,00
99,99
99,99
рівнів
100,00
99,99
99,99
ВСЬОГО
13. На інші видатки по КПКВ 8600 заплановано 266,20 грн. направлено кошти в
сумі 209,17 грн., а саме:
Код
Показник
Загальний фонд (тис.грн.)

План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
2111 Заробітна плата
135,26
134,83
99,68
2120 Нарахування на оплату праці
15,94
15,89
99,68
2240 Оплата послуг (крім комунальних)
115,00
58,46
50,83
266,20
209,17
78,58
ВСЬОГО
За спеціальним фондом затверджено на звітний період – 53056,58 грн.
Надійшло коштів за відповідний період – 20664,20 грн., касові видатки склали –
20664,20 грн:
1. На органи місцевого самоврядування КПКВ 0170 заплановано 8317,50 грн.
направлено кошти в сумі 1237,81 грн., а саме:
Спеціальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
Придбання обладнання і
3110 предметів довгострокового
1100,00
1028,61
93,51
користування
Реконструкція та реставрація
3142
7217,50
209,20
2,90
інших об`єктів
8317,50
1237,81
14,88
ВСЬОГО
2. На дотацію комунальному підприємству КПКВ 6030 заплановано 1900,00 грн.
направлено кошти в сумі 1802,13 грн., а саме:
Спеціальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
3210 Капітальні трансферти
1900,00
1802,13
94,85
1900,00
1802,13
94,85
ВСЬОГО
3. На благоустрій населеного пункту КПКВ 6060 заплановано 1000,00 грн.
направлено кошти в сумі 919,12 грн., а саме:
Спеціальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
Капітальне будівництво
3122
1000,00
919,12
91,91
(придбання) інших об`єктів
1000,00
919,12
91,91
ВСЬОГО
4. На берегоукріплювальні роботи КПКВ 6090 заплановано 12515,00 грн.
направлено кошти в сумі 331,43 грн., а саме:
Спеціальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
Капітальне будівництво
3122
12515,00
331,43
2,65
(придбання) інших об`єктів
12515,00
331,43
2,65
ВСЬОГО
5. На видатки на палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу
КПКВ 4090 заплановано 1003,00 грн. направлено кошти в сумі 993,22 грн., а саме:
Код
Показник
Спеціальний фонд (тис.грн.)

1

План з урахуванням
змін
3

Виконання

%
виконання
5

2
4
Придбання обладнання і
3110 предметів довгострокового
200,00
193,61
96,81
користування
Капітальний ремонт інших
3132
803,00
799,61
99,58
об`єктів
1003,00
993,22
99,02
ВСЬОГО
6. На реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території КПКВ 6310
заплановано 20683,72 грн. направлено кошти в сумі 10474,32 грн., а саме:
Спеціальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
Капітальне будівництво
3122
13764,1
4218,12
30,65
(придбання) інших об`єктів
Капітальний ремонт інших
3132
6919,62
6256,19
90,41
об`єктів
20683,72
10474,31
50,64
ВСЬОГО
7. На видатки на проведення робіт, пов`язаних із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг КПКВ 6650 заплановано 6506,16 грн.
направлено кошти в сумі 4096,44 грн., а саме:
Спеціальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
Виконання
% виконанн
змін
1
2
3
4
5
Капітальний ремонт інших
3132
6506,16
4096,44
62,96
об`єктів
6506,16
4096,44
62,96
ВСЬОГО
8. На іншу діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища
КПКВ 9140 заплановано 206,20 тис. грн. направлено кошти в сумі 189,78 грн., а саме:
Спеціальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
Виконання
% виконанн
змін
1
2
3
4
5
Предмети, матеріали,
2210
6,20
0,00
0
обладнання та інвентар
Придбання обладнання і
3110 предметів довгострокового
200,00
189,78
94,89
користування
206,20
189,78
92,04
ВСЬОГО
9. На субвенцію іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів КПКВ
8300 заплановано 420,00 грн. направлено кошти в сумі 420,00 грн., а саме:
Спеціальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
Виконання
% виконання
змін
1
2
3
4
5
Капітальні трансферти органам
3220 державного управління інших
420,00
420,00
100,00
рівнів

420,00
420,00
100,00
ВСЬОГО
10. На інші видатки КПКВ 8600 заплановано 200,00 грн. направлено кошти в сумі
199,95 грн., а саме:
Спеціальний фонд (тис.грн.)
Код
Показник
План з урахуванням
%
Виконання
змін
виконання
1
2
3
4
5
Придбання обладнання і
3110 предметів довгострокового
200,00
199,95
99,98
користування
200,00
199,95
99,98
ВСЬОГО
Наведені вище показники свідчать про низький рівень виконання видаткової
частини бюджету за 2017 рік, яке пояснюється відсутністю видатків по
берегоукріпленню та реконструкції будівлі сільської ради.
- 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. ФОП 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. ФОП 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.
- За придбання вантажного автомобіля Ford-Transit – 858000,00 грн.
- За придбання комп’ютерної техніки – 104652,00 грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації та експертизи на об’єкт
«Будівництво пішохідної доріжки вздовж вул. Ярошевської с. Крижанівка,
Лиманського району, Одеської області» - 7300,00 грн.
- За будівництво пішохідної доріжки вздовж вул. Ярошевської с. Крижанівка,
Лиманського району, Одеської області» - 901617,19 грн.
- За технагляд за об’єктом «Будівництво пішохідної доріжки вздовж вул.
Ярошевської с. Крижанівка, Лиманського району, Одеської області» - 10200 грн.
- Передоплата за «Будівництво господарсько-побутової каналізації. 4 черга.» 429263,62 грн.
- Капітальний трансферт КП «Надія» у розмірі 1780263,26 грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт мереж
зовнішнього освітлення за адресою: вул. Безкоровайнова пров. Шкільний, с.
Крижанівка, Лиманський район, Одеська область» - 12000,00 грн.

- За капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення за адресою: вул.
Безкоровайнова пров. Шкільний, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область –
206764,13 грн.
- За технічний нагляд за об’єктом «Капітальний ремонт мереж зовнішнього
освітлення за адресою: вул. Безкоровайнова пров. Шкільний, с. Крижанівка,
Лиманський район, Одеська область» - 3157,00 грн.
- Передоплата по об’єкту «Капітальний ремонт сільського будинку культури с.
Крижанівка, Лиманського району, Одеської області» - 236283,19 грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт мереж
вуличного освітлення за адресою: вул. Паустовського від автодороги Одеса-Южний, до
вул. Марсельська (ліворуч) с. Ліски Лиманський район, Одеська область» - 25000,00
грн.
- За капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.
Паустовського від автодороги Одеса-Южний, до вул. Марсельська (ліворуч) с. Ліски
Лиманський район, Одеська область – 147433,20 грн.
- За технічний нагляд за об’єктом «Капітальний ремонт мереж вуличного
освітлення за адресою: вул. Паустовського від автодороги Одеса-Южний, до вул.
Марсельська (ліворуч) с. Ліски Лиманський район, Одеська область» - 2203,00 грн.
- За капітальний ремонт водогону по вул. Ветеранів с. Крижанівка – 988777,30
грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний
ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Касьяненко, с. Ліски Лиманський
район, Одеська область» - 14500,00 грн.
- За капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.
Касьяненко, с. Ліски Лиманський район, Одеська область» – 123320,70 грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт мереж
вуличного освітлення за адресою: вул. Терешкової, с. Крижанівка Лиманський район,
Одеська область» - 16000,00 грн.
- За капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.
Терешкової, с. Крижанівка Лиманський район, Одеська область» – 150905,40 грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації та отримання експертного
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою:
вул. Рибача, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область» - 14500,00 грн.
- За капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул. Рибача,
с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 150948,92 грн.
- За технічний нагляд за капітальним ремонтом мереж вуличного освітлення за
адресою: вул. Рибача, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 2316,00
грн.
- За технічний нагляд за капітальним ремонтом мереж вуличного освітлення за
адресою: вул. Терешкової, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область –
2313,00 грн.
- За технічний нагляд за капітальним ремонтом мереж вуличного освітлення за
адресою: вул. Касьяненко, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область –
1895,00 грн.
- За технічний нагляд за капітальним ремонтом мереж вуличного освітлення за
адресою: вул. Проценко, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 4096,00
грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації та отримання експертного
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою:
вул. Проценко, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область» - 16000,00 грн.
- За капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.
Проценко, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 266913,55 грн.

- За розробку проектно-кошторисної документації «Будівництво господарськопобутової каналізації» - 16455,71 грн.
- За будівництво господарсько-побутової каналізації. 4 черга. – 719575,20 грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації та отримання експертного
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою:
вул. Ювілейна, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область» - 16000,00 грн.
- За капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.
Ювілейна, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 245162,21 грн.
- За технічний нагляд за капітальним ремонтом мереж вуличного освітлення за
адресою: вул. Ювілейна, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 3767,00
грн.
- За аванс на «Капітальний ремонт огорожі Крижанівського НВК (ЗОШ І-ІІІ ст.
ліцею ДНЗ) Лиманської районної ради Одеської області за адресою: пров. Шкільний, 1
с. Крижанівка, Лиманського району, Одеської області» - 235594,39 грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації та отримання експертного
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою:
вул. Центральна, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область» - 14500,00 грн.
- За капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.
Центральна, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 220508,70 грн.
- За технічний нагляд за капітальним ремонтом мереж вуличного освітлення за
адресою: вул. Центральна, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область –
3381,00 грн.
- За будівництво господарсько-побутової каналізації. 4 черга. – 324133,64 грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації та отримання експертного
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою:
вул. Морська, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область» - 14500,00 грн.
- За Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.
Морська, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 225721,62 грн.
- За технічний нагляд за капітальним ремонтом мереж вуличного освітлення за
адресою: вул. Морська, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область –3465,00
грн.
- За авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного
покриття вул. Ліненка від вул. Марсельська до вул. Заболотного с. Ліски Лиманського
району Одеської області» - 1620,00 грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації та проходження експертизи
на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Ліненка від вул. Марсельська
до вул. Заболотного с. Ліски Лиманського району Одеської області – 8856,00 грн.
- За капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Ліненка від вул.
Марсельська до вул. Заболотного с. Ліски Лиманського району Одеської області –
528991,20 грн.
- За технічний нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного
покриття вул. Ліненка від вул. Марсельська до вул. Заболотного с. Ліски Лиманського
району Одеської області – 6592,00 грн.
- За авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного
покриття вул. Паустовського від вул. Марсельська до вул. Заболотного (праворуч) с.
Ліски Лиманського району Одеської області» - 2700,00 грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації та проходження експертизи
на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Паустовського від вул.
Марсельська до вул. Заболотного (праворуч) с. Ліски Лиманського району Одеської
області - 13755,67 грн.

- За капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Паустовського від
вул. Марсельська до вул. Заболотного (праворуч) с. Ліски Лиманського району
Одеської області – 837325,80 грн.
- За технічний нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного
покриття вул. Паустовського від вул. Марсельська до вул. Заболотного (праворуч) с.
Ліски Лиманського району Одеської області» - 10434,00 грн.
- За авторський нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного
покриття вул. Одеська від вул. Марсельська до вул. Заболотного с. Ліски Лиманського
району Одеської області» - 2700,00 грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації та проходження експертизи
на капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Одеська від вул. Марсельська
до вул. Заболотного с. Ліски Лиманського району Одеської області – 13755,61 грн.
- За капітальний ремонт асфальтобетонного покриття вул. Одеська від вул.
Марсельська до вул. Заболотного с. Ліски Лиманського району Одеської області –
837325,80 грн.
- За технічний нагляд по об’єкту «Капітальний ремонт асфальтобетонного
покриття вул. Одеська від вул. Марсельська до вул. Заболотного с. Ліски Лиманського
району Одеської області» - 10434,00 грн.
- За придбання багаторічних насаджень (кущі гібіскусу, туя західна) –
189780,00 грн.
- За комп’ютерну техніку – 65965,00 грн.
- Будівництво господарсько-побутової каналізації. 4 черга – 560236,81 грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації та отримання експертного
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою:
вул. Атаманюка, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область» - 16000,00 грн.
- За Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.
Атаманюка, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 144392,22 грн.
- За технічний нагляд за капітальним ремонтом мереж вуличного освітлення за
адресою: вул. Атаманюка, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область –
2215,00 грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації та отримання експертного
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою:
вул. Гагаріна, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область» - 14500,00 грн.
- За Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.
Гагаріна, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 167092,28 грн.
- За технічний нагляд за капітальним ремонтом мереж вуличного освітлення за
адресою: вул. Гагаріна, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 2559,00
грн.
- Будівництво господарсько-побутової каналізації. 4 черга – 353392,64 грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації та отримання експертного
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою:
вул. Ліненко, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область» - 14500,00 грн.
- За Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.
Ліненко, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 133564,99 грн.
- За технічний нагляд за капітальним ремонтом мереж вуличного освітлення за
адресою: вул. Ліненко с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 2032,00
грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації та отримання експертного
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою:
вул. Сонячна, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область» - 14500,00 грн.
- За Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.
Сонячна, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 192621,04 грн.

- За технічний нагляд за капітальним ремонтом мереж вуличного освітлення за
адресою: вул. Сонячна с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 2959,00
грн.
- За розробку проектно-кошторисної документації та отримання експертного
висновку по об’єкту «Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою:
вул. Осипова, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область» - 14500,00 грн.
- За Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення за адресою: вул.
Осипова, с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 63146,72 грн.
- За технічний нагляд за капітальним ремонтом мереж вуличного освітлення за
адресою: вул. Осипова с. Крижанівка, Лиманський район, Одеська область – 970,00
грн.
- Проектні роботи з розробки проектно-кошторисної документації:
«Будівництво протиерозійної споруди для покращення гідрологічної ситуації в 2-ій
Крижанівській балці вздовж вулиці Проценко в с. Крижанівка Лиманського району
Одеської області» - 318275,22 грн.
- Будівництво господарсько-побутової каналізації. 4 черга – 114851,51 грн.
- Розробка проектно-кошторисної документації «Будівництво господарськопобутової каналізації в с. Крижанівка» - 580366,97 грн.
- Будівництво господарсько-побутової каналізації. 4 черга – 18546,58 грн.
- Технічний нагляд за обєктом: «Будівництво господарсько-побутової
каналізації. 4 черга» - 21300,00 грн.
- Капітальний ремонт сільського будинку культури – 549720,25 грн.
- Технічний нагляд за капітальним ремонтом сільського будинку культури –
11726,00 грн.
Станом на 01.01.2018 року кредиторська заборгованість відсутня.
Станом на 01.12.2018 року дебіторська заборгованість відсутня.
2. Прогноз сільського бюджету на 2018 рік
2.1. Прогнозні розрахунки доходної та видаткової частини сільського бюджету
Крижанівської сільської ради на 2018 рік

Доходна та видаткова частини бюджету розроблені відповідно до норм
Податкового Кодексу України та на основі чинної редакції Бюджетного кодексу.
2.1. Оцінка надходжень доходів.
Загальний обсяг доходів бюджету на 2018 рік складає 34645,914 тис. грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 32752,464 тис. грн.
спеціального фонду бюджету 1893,450 тис.грн. В тому числі бюджету розвитку
1889,250 тис грн. (додаток №1)
Пропонується затвердити обсяг доходів, що враховуються при визначені
офіційних трансфертів (субвенція на сільський будинок культури) у сумі 871,700 тис.
грн. (додаток №4)
Бюджет Крижанівської сільської ради затверджено з профіцитом у 13520,675 тис
грн. по загальному фонду, який перерозподілений до спеціального фонду і
спрямований на:
- придбання обладнання і предметів довгострокового користування;
- капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів;
- капітальний ремонт інших об’єктів (ремонт, реконструкція доріг);
- реконструкцію та реставрацію інших об'єктів;
(додаток №3)
2.2. Пояснення до основних показників.

Видатки сільського бюджету на 2018 рік становлять 34645,914 тис. грн. у тому
числі: обсяг видатків загального бюджету у сумі 19231,789 тис. грн. та видатків
спеціального фонду бюджету 15414,125 тис. грн. за тимчасовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів. (додаток 3)
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями передбачені у повному обсязі.
По загальному фонду доведений розрахунковий обсяг видатків на організаційне,
інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської
ради 10242,193 тис. грн.
Заробітна плата передбачається в сумі 7641,192 тис. грн., нарахування на
заробітну плату 1681,061 тис. грн. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв
передбачено 125,00 тис. грн.; оплата предметів, матеріалів, обладнання та інвентар –
370,00 тис. грн., оплата послуг (крім комунальних) – 339,940 тис. грн., згідно програми
інформаційного, матеріально-технічного та інженерного забезпечення виконавчих
органів та будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області
на 2018 рік; інші видатки – 85,000 тис. грн.
На соціальний захист та соціальне забезпечення заплановано 1590,00 тис. грн.
В тому числі:
- на надання адресної цільової допомоги згідно Програма «Милосердя в дії»
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік 1050,0 тис грн. (50,0 тис. грн. – поштові послуги) (додаток 7);
- на компенсацію витрат на підключення до мереж водовідведення жителям
вулиць Миколаївська, Сонячна, Безкоровайного, Осипова та провулка Шкільний села
Крижанівка, згідно Програми компенсації витрат на підключення до мереж
водовідведення жителям вулиць Миколаївська, Сонячна, Безкоровайного, Осипова та
провулка Шкільний села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського
району Одеської області на 2018 рік – 200,00 тис.грн.;
- на заходи по оздоровленню дітей, згідно Програми підтримки дітей та молоді
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік 200,00 тис. грн. (додаток 8);
- на виплати стипендій кращим учням ЗОШ, згідно Програми підтримки дітей
та молоді Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018
рік – 30,00 тис. грн. (додаток 8);
- організація виставок, екскурсій, згідно Програми підтримки дітей та молоді
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік – 60,00
тис. грн. (додаток 8).
На культуру і мистецтво передбачено 968,700 тис грн.
В тому числі:
- субвенція з районного бюджету на утримання Крижанівського будинку
культури – 871,70 тис. грн., в т.ч. (додаток 4)
- видатки на оплату праці – 756,700 тис грн.;
- оплата енергоносіїв - 115,000 тис грн.
- закупівля новорічних подарунків, згідно Програми підтримки дітей та молоді
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік –
75,00 тис. грн. (додаток 8)
- виплата винагород вчителям за видатні досягнення в роботі, згідно Програми
підтримки Крижанівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ" Крижанівської

сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік 22,00 тис. грн, (з них оплата поштових послуг 2,00 тис. грн..)
На фізичну культуру і спорт.
- Запланована дотація КП «СК «Крижанівський» - 345,100 тис. грн., (додаток
11) згідно програми підтримки комунального підприємства "Спортивний клуб
«Крижанівський» території Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області на 2018 рік,
З них:
- оплата праці та нарахування – 195,100 тис. грн.
- на оплату транспортних послуг – 60,0 тис. грн.
- на оплату оренди поля СК «Дербі» - 90,0 тис. грн.
На житлово-комунальне господарство - 4843,75 тис. грн.
в тому числі:
- дотація комунальному підприємству «Надія» - 3903,748 тис. грн., (додаток 10)
згідно програми підтримки комунального підприємства «Надія» Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік
- благоустрій сіл Крижанівка і Ліски (вуличне освітлення (щомісячна оплата) –
840,00 тис.грн., придбання дорожніх знаків 100,00 тис.грн., поточний ремонт
вуличного освітлення – 100,00 тис.грн., згідно програми ремонту та будівництва
вуличного освітлення на території Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області на 2018 рік, охорона публічної безпеки, порядку, масових заходів та
патрулювання території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області – 200,00 тис.грн., згідно програми охорони громадського порядку в будівлі
Крижанівської сільської ради та масових заходів на території Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік).
Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю – 292,048 тис.грн., з них:
заробітна плата з нарахуваннями відділу надзвичайних ситуацій – 242,048 тис.грн.,
оплата послуг (вилов, транспортування безпритульних тварин, проведення стерилізації
та повернення їх до місця вилову) - 50,00 тис.грн., згідно програми з вилову
безпритульних тварин Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області на 2018 рік.
Утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури – 500,00
тис грн. – на поточний ремонт асфальтобетонного покриття, згідно програми ремонту
та будівництва дорожнього покриття (доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського
району Одеської області на 2018 рік.
Видатки, не віднесені до основних груп – 150,00 тис грн. :
з них: резервний фонд – 150,00 тис. грн.
По спеціальному фонду видатки заплановано в сумі 15414,125 тис.грн., з них
бюджет розвитку – 15409,925 тис.грн. (додатки 3,5,6)
На організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення
діяльності сільської ради:
на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 150,00
тис. грн., згідно програми інформаційного, матеріально-технічного та інженерного
забезпечення виконавчих органів та будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського
району Одеської області на 2018 рік;

На оплату робіт з реконструкції будівлі сільської ради – 6892,825 тис. грн.,
згідно програми реконструкції будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського
району Одеської області на 2018 рік.
На фізичну культуру і спорт:
придбання спортивного обладнання, встановлення спортивного обладнання на
території Крижанівської сільської ради – 200,00 тис.грн., згідно програми підтримки
спорту на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області на 2018 рік.
На житлово-комунальне господарство, з них на організацію благоустрою
населених пунктів:
придбання та висадження багаторічних насаджень (дерев, кущів, зелених
насаджень) на території Крижанівської сільської ради – 200,00 тис.грн., згідно
програми придбання багаторічних насаджень на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік.
розробка проектно-кошторисної документації з будівництва мереж
водовідведення – 544,10 тис.грн., згідно програми будівництва мереж водовідведення
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік.
капітальний ремонт вуличного освітлення – 3000,00 грн., згідно програми
ремонту та будівництва вуличного освітлення на території Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік.
капітальний ремонт водопроводу – 1310,00 тис.грн., згідно програми
будівництва та капітального ремонту мереж водопроводу на території Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік.
На здійснення заходів із землеустрою, а саме: виготовлення експертно-грошової
оцінки земельних ділянок – 5,0 тис. грн., згідно програми фінансування заходів з
відчуження (продажу) земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності
територіальної громади на території села Крижанівка та селища Ліски Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік.
На реалізацію інших заходів соціально-економічного розвитку територій:
будівництво дитячого садка – 1000,00 тис. грн., згідно програми будівництва
дитячого садка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на
2018 рік.
На утримання та розвиток інших об’єктів транспортної інфраструктури:
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття – 2108,00 тис.грн., згідно
програми ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг) Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік.
На іншу діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів – 4,2 тис.грн.

Головний бухгалтер

Т.В. Михайлова

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради
«22» грудня 2017 року
№582-VIІ
Про затвердження бюджетних Програм
Крижанівської сільської ради на 2018-2020 роки
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму ремонту та будівництва вуличного освітлення на
території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на
2018-2020 роки (додаток №1).
2. Затвердити Програму інформаційного, матеріально-технічного та
інженерного забезпечення виконавчих органів та будівлі Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки (додаток №2).
3. Затвердити Програму будівництва та капітального ремонту мереж
водопроводу на території Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області на 2018-2020 роки (додаток №3).
4. Затвердити Програму реконструкції будівлі Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки (додаток №4).
5. Затвердити Програму "Милосердя в дії" Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки (додаток №5).
6. Затвердити Програму підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки (додаток №6).
7. Затвердити Програму підтримки комунального підприємства «Надія»
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020
роки (додаток №7).
8. Затвердити Програму встановлення дорожніх знаків та інших засобів
регулювання дорожнього руху на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки (додаток №8).
9. Затвердити Програму а захисту узбережжя території Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки (додаток
№9).
10. Затвердити Програму підтримки Крижанівського НВК "ЗОШ І-ІІІ
ступенів-ліцей-ДНЗ" Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області на 2018-2020 роки (додаток №10).
11. Затвердити Програму
підтримки комунального підприємства
"Спортивний клуб «Крижанівський» території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки (додаток №11).
12. Затвердити Програму
будівництва мереж водовідведення
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020
роки (додаток №12).

13. Затвердити Програму будівництва дитячого садка Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки (додаток
№13).
14. Затвердити Програму підтримки сільського Будинку культури
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020
роки (додаток №14).
15. Затвердити Програму фінансування заходів з відчуження (продажу)
земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності територіальної
громади на території села Крижанівка та селища Ліски Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки (додаток №15).
16. Затвердити Програму ремонту та будівництва дорожнього покриття
(доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на
2018-2020 роки (додаток №16).
17. Затвердити Програму встановлення вуличного відеоспостереження
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020
роки (додаток №17).
18. Затвердити Програму з вилову безпритульних тварин Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки (додаток
№18).
19. Затвердити Програму підтримки спорту на території Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки (додаток
№19).
20. Затвердити Програму
виконання робіт та надання послуг з
благоустрою території Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області на 2018-2020 роки (додаток №20).
21. Затвердити Програму забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування житлом на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки (додаток №21).
22. Затвердити Програму придбання багаторічних насаджень на території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020
роки (додаток №22).
23. Затвердити Програму благоустрою прилеглої території біля будівлі
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020
роки (додаток №23).
24. Затвердити Програму охорони громадського порядку в будівлі
Крижанівської сільської ради та масових заходів на території Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки (додаток
№24).
25. Затвердити Програму соціального захисту працівників соціальної
сфери та органів місцевого самоврядування на 2018-2020 роки (додаток №25).
26. Затвердити Програму компенсації витрат на підключення до мереж
водовідведення жителям вулиць Миколаївська, Сонячна, Бескоровайного,
Осипова та провулка Шкільний села Крижанівка Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки (додаток №26).
27. 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 XXVI сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма
ремонту та будівництва вуличного освітлення на території Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки
Одеської області на 2016-2017 роки.
Мета Програми:
Головною метою Програми є ремонт та будівництво вуличного освітлення на
території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.
Основними завданнями Програми є:
Будівництво вуличного освітлення на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області для підключення будинків до мереж
водовідведення.
Виконавці Програми:
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської
сільської ради.
Фінансування Програми:
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів. Фінансування з місцевого бюджету
здійснюється відповідно до кошторису витрат Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми:
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
- розробка (виготовлення, оновлення) проектно-кошторисної документації;
- оплата експертизи проектно-кошторисної документації;
- будівництво вуличного освітлення.
Очікувані результати Програми:
Виконання Програми забезпечить освітлення вулиць с. Крижанівка та с. Ліски в
темний час доби.

Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 2
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма
інформаційного, матеріально-технічного та інженерного забезпечення
виконавчих органів та будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського
району Одеської області на 2018-2020 роки
Мета Програми
Створення умов для забезпечення ефективної праці працівників виконавчого
органу Крижанівської сільської ради в умовах сучасного розвитку інформаційних
технологій.
Основними завданнями Програми є:
закупівля сучасних інформаційних та комп’ютерних програм
фінансування інформаційних послуг для отримання інформації (довідок тощо) та
консультацій з питань діяльності виконавчих органів ради
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий
комітет Крижанівської сільської ради.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів тощо.
Фінансування Програми з місцевого бюджету здійснюється відповідно до
кошторису витрат Програми .

Фінансування Програми може здійснюватися за рахунок авансових внесків
землекористувачів.
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
закупівля сучасної комп’ютерної техніки, інформаційних та комп’ютерних
програм, оперативних систем закупівля спеціалізованого обладнання та
інвентарю, тощо
фінансування інформаційних послуг для отримання інформації (довідок тощо) та
консультацій з питань діяльності виконавчих органів ради
оплата інженерних послуг
Очікувані результати Програми
Виконання Програми надасть:
створить умови для ефективної праці працівників виконавчих органів ради та
будівлі Крижанівської сільської ради.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 3
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма будівництва та капітального ремонту
мереж водопроводу на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки
Мета Програми:
Головною метою Програми є будівництво та капітальний ремонт мереж
водопроводу на території Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області.
Основними завданнями Програми є:
Будівництво та капітальний ремонт мереж водопроводу на території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області для
підключення будинків до мереж водопроводу.
Виконавці Програми:

Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської
сільської ради.
Фінансування Програми:
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів. Фінансування з місцевого бюджету
здійснюється відповідно до кошторису витрат Програми.
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми:
Основними організаційними напрямками та заходами виконання Програми є:
- розробка (виготовлення, оновлення) проектно-кошторисної документації;
- оплата експертизи проектно-кошторисної документації;
- будівництво мереж водопроводу;
- виконання капітального ремонту мереж водопроводу.
Очікувані результати Програми:
Виконання Програми забезпечить допоможе оновити мережі водопроводу
території Крижанівської сільської ради.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 4
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма реконструкції будівлі
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018
рік
Мета Програми:

Головною метою Програми є реконструкція будівлі Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області, за адресою с. Крижанівка, вул..
Ветеранів,5 - для вирішення питань розміщення додаткових служб, підрозділів
тощо: центру адміністративних послуг, реєстраційної служби, паспортного столу
тощо.
Основними завданнями Програми є:
Проведення вишукувальних, проектно-кошторисних та будівельних робіт.
Виконавці Програми:
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської
сільської ради.
Фінансування Програми:
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів. Фінансування з місцевого бюджету
здійснюється відповідно до кошторису витрат Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми:
Основними організаційними напрямками та заходами виконання Програми є:
- розробка проектно-кошторисної документації;
- оплата експертизи проектно-кошторисної документації;
- роботи з будівництва (реконструкції) будівлі сільської ради.
Очікувані результати Програми:
Виконання Програми забезпечить створення умов для збільшення обсягу надання
адміністративних послуг жителям територіальної громади Крижанівської
сільської ради.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 5
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма «Милосердя в дії»
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 20182020 роки
Мета Програми
Визначення напрямків надання
матеріально-фінансової допомоги
громадянам, які проживають на території с. Крижанівка та с. Ліски, або працюють
в закладах освіти, охорони здоров’я, культури, розташованих на території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.
Основними завданнями Програми є:
- створення умов для подолання бідності;
- створення ефективної системи для соціального захисту людини;
- підтримка громадян, які опинилися в скрутних матеріальних умовах у
зв’язку з хворобою тощо;
- посилення цільової спрямованості матеріальної підтримки.
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий
комітет Крижанівської сільської ради, який приймає рішення про надання або про
відмову в наданні матеріальної допомоги громадянам.
Для попереднього вивчення питання та розподілу надання матеріальної
допомоги заявникам виконавчий комітет Крижанівської сільської ради може
утворювати дорадчу комісію з представників Крижанівської сільської ради
(працівників, депутатів, членів виконавчого комітету) та громадськості, а також –
може затверджувати положення для організації роботи відповідної комісії.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, а також інших джерел – коштів інвесторів.
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису
витрат Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
1) Надання адресної матеріальної грошової допомоги малозабезпеченим
верствам населення Крижанівської сільської ради.
2) Надання адресної матеріальної грошової допомоги багатодітним сім’ям,
які виховують трьох і більше дітей (у віці до 18 років).
3) Надання адресної матеріальної грошової допомоги учасникам
антитерористичної операції (АТО) та учасникам бойових дій в Луганській та
Донецькій області, бойових дій в Афганістані та інших країнах.
4) Надання одноразової адресної матеріальної грошової ліквідаторам аварії
на ЧАЕС, вдовам, вдівцям ліквідаторів аварії на ЧАЕС, ліквідаторам аварії II та III
категорій до дня пам’яті та скорботи аварії на ЧАЕС.
5) Надання адресної матеріальної грошової допомоги жителям села
Крижанівка та села Ліски по досягненню 80,85,90,95 років.
6) Надання адресної матеріальної грошової допомоги інвалідам війни,
учасникам бойових дій, вдовам, ветеранам та учасникам війни (Другої світової)
до:
- Нового року;
- Дня пам’яті та примирення 8 травня;

7) Надання адресної матеріальної грошової допомоги дітям війни - особам,
проживаючим на території Крижанівської сільської ради, які є громадянами
України та яким на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни
було менше 18 років – до дня народження.
8) Підтримка гуманітарної діяльності Крижанівською сільською радою у
наданні гуманітарної та грошової допомоги для соціально-медичних послуг
самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, дітям сиротам, інвалідам,
безпритульним, немічним та іншим соціально незахищеним верствам населення
(безоплатна санітарна та медико-соціальна допомога тощо).
9) Надання матеріальної грошової допомоги громадянам України інвалідам,
які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції (АТО) в Луганській та Донецькій області.
10) Надання адресної матеріальної грошової допомоги громадянам України,
які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції (АТО) в Луганській та Донецькій області.
11) Надання адресної матеріальної грошової допомоги для проведення
поховання самотніх та малозабезпечених громадян.
12) Надання адресної матеріальної грошової допомоги інвалідам з
дитинства.
13) Надання адресної матеріальної грошової допомоги сім’ям при народжені
дитини.
14) Надання адресної матеріальної грошової допомоги на придбання
продуктів харчування.
15) ) Надання адресної матеріальної грошової допомоги працівникам
соціальної сфери: освіти, охорони здоров’я, культури (бібліотеки), а також
пенсіонерів з числа цих осіб - до професійних свят, а також у зв’язку з важким
матеріальним становищем, чи хворобою.
16) Надання матеріальної грошової допомоги працівникам Крижанівського
відділення пошти - до дня професійного свята.
17) Фінансування передплати періодичних видань для населення.
18) Надання адресної матеріальної грошової допомоги громадянам
постраждалим від стихійного лиха (буревій, пожежа, землетруси, зсуви, шторми,
урагани, зливи, ожеледі, блискавка, цунамі, обвали, селі, лавини, повені, урагани,
тайфуни, смерчі, смог, град, блискавки, лісова пожежа, снігопад, заморозок
тощо).
Очікувані результати Програми
Виконання Програми дасть змогу:
Посилити стан соціальної захищеності та поліпшення рівня життя громадян
Крижанівської сільської ради, покращення якості надання соціальних послуг.
Секретар ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 6
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма підтримки дітей та молоді
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 20182020 роки
Мета Програми
Створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних
передумов для життєвого самовизначення і самореалізації дітей та молоді в селі
Крижанівка та селі Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області.
Основними завданнями Програми є:
сприяння ініціативі та активності дітей та молоді в усіх сферах життєдіяльності
суспільства;
підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій у реалізації програм,
спрямованих на вирішення проблем молоді;
профілактика негативних явищ та формування здорового способу життя у
дитячому та молодіжному середовищі;
створення системи стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та
молоді, педагогічних працівників, які їх навчають.
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається виконавчі органи та виконавчий комітет
Крижанівської сільської ради.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів.
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат
Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
Підтримка молодіжних та дитячих організацій.

Започаткування та забезпечення проведення конкурсу проектів програм,
розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями стосовно
дітей, молоді та сім’ї.
Фінансування участі активної молоді в районних, обласних форумах,
конференціях, що спрямовані на вирішення актуальних молодіжних питань.
Сприяння професійній підготовці дітей та молоді.
Підтримка обдарованої молоді, сприяння творчому та інтелектуальному розвитку
дітей та молоді.
Виплата молодіжних премій кращим представникам молоді села Крижанівка та
села Ліски.
Виплата стипендії голови Крижанівської сільської ради кращим учням
Крижанівської ЗОШ.
Організація конкурсів, фестивалів, олімпіад, виставок, оглядів тощо для творчо
обдарованих дітей та молоді села Крижанівка та села Ліски.
Забезпечення участі обдарованих дітей та молоді в міжобласних, міжрайонних
конкурсах, фестивалях, олімпіадах, виставках тощо.
Фінансування заходів з проведення для дітей та молоді Новорічних та Різдвяних
свят.
Формування здорового способу життя та профілактика негативних явищ у
молодіжному середовищі.
Організація тематичних виставок, культурно-мистецьких, інформаційнопросвітницьких заходів, акцій тощо, які спрямовані на попередження негативних
явищ серед молоді.
Фінансування оздоровлення дітей та молоді села Крижанівка та села Ліски, а
також дітей переселенців з зони проведення антитерористичної операції АТО в
окремих районах Луганської та Донецької області.
Виплата премій переможцям районних, обласних та республіканських олімпіад,
конкурсів, фестивалів, виставок тощо для дітей та молоді села Крижанівка та села
Ліски.
Оплата подарунків для дітей на Новорічні та Різдвяні свята
Очікувані результати Програми
Виконання Програми дасть змогу:
залучати молодь до соціально-економічного, політичного та культурного життя;
стимулювати молодіжні та дитячі громадські організації до активної участі у
вирішенні соціальних проблем дітей, молоді та сім’ї;
ефективно реалізовувати творчий потенціал дітей та молоді;
формувати морально-правову культуру дітей та молоді, здійснювати
профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі;
здійснювати духовний і фізичний розвиток дітей та молоді, виховувати почуття
громадянської самосвідомості та патріотизму;
розвивати та поглиблювати міжрайонні, міжобласні та міжрегіональні дитячі та
молодіжні контакти.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 7
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма підтримки комунального підприємства «Надія»
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 20182020 роки
Мета Програми
Головною метою Програми є забезпечення стабільної роботи КП «Надія»,
своєчасна виплата заробітної плати, підвищення ефективності та надійності
функціонування комунальної сфери, рівня обслуговування споживачів,
обслуговування та ремонт мереж водопостачання та водовідведення, поліпшення
якості комунальних послуг, покращання благоустрою території населеного
пункту, його санітарного стану, утримання кладовища, сплата орендної плати та

земельного податку, забезпечення роботи вуличного освітлення в темний час
доби, шляхом внесків органу місцевого самоврядування до статутного фонду КП
«Надія» та дотацій.
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської
сільської ради.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також внесків інвесторів та благодійників.
Фінансування з сільського бюджету здійснюється відповідно до кошторису
витрат Програми .
За рахунок фінансування з місцевого бюджету, відповідно до затверджених
Крижанівською сільською радою бюджетних призначень на виконання Програми,
може збільшуватися статутний капітал КП «Надія».
Завдання програми
Забезпечення функціонування та розвитку комунальної сфери с. Крижанівка та с.
Ліски.
Заходи виконання програми
Дотація КП «Надія» на заробітну плату.
Дотація КП «Надія» на придбання виробничого інвентарю та матеріалів.
Дотація на виконання робіт по покращанню благоустрою та санітарного стану с.
Крижанівка та с. Ліски.
Дотація на виконання робіт з обслуговування та ремонту мереж водопостачання
та водовідведення в селі Крижанівка та селі Ліски.
Дотація на виконання робіт з обслуговування та ремонту мереж вуличного
освітлення в селі Крижанівка та селі Ліски та інше
Очікуваний результат програми
Стабільна робота КП «Надія»: покращання фінансового стану КП «Надія»,
відсутність заборгованості по заробітній платі в КП «Надія», покращення
благоустрою та санітарного стану села Крижанівка та села Ліски, своєчасне
обслуговування та ремонт мереж вуличного освітлення, мереж водопроводу та
водовідведення в с. Крижанівка та с. Ліски та інше.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 8
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року

Програма встановлення дорожніх знаків
та інших засобів регулювання дорожнього руху на території Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки
Мета Програми:
Головною метою Програми є встановлення дорожніх знаків та інших засобів
регулювання дорожнього руху на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області.
Основними завданнями Програми є:
Встановлення дорожніх знаків та інших засобів регулювання дорожнього руху на
території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області
для безпеки громадян та профілактики правопорушень.
Виконавці Програми:
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської
сільської ради.
Фінансування Програми:
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів. Фінансування з місцевого бюджету
здійснюється відповідно до кошторису витрат Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми:
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
- придбання дорожніх знаків та інших засобів регулювання дорожнього руху;
- оплата послуг з монтажу, налагодження обладнання та матеріалів дорожніх
знаків та інших засобів регулювання дорожнього руху.
Очікувані результати Програми:
Виконання Програми допоможе підвищити рівень безпеки на дорогах с.
Крижанівка та с. Ліски.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 9
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма захисту узбережжя
території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області на 2018-2020 роки
Мета Програми:
Головною метою Програми є виконання робіт по проекту «Берегоукріплювальні
роботи вздовж узбережжя Чорного моря в районі вулиці Приморська в с.
Крижанівка Лиманського району Одеської області».
Основними завданнями Програми є:
Збереження природного ландшафту земель вздовж узбережжя Чорного моря,
захист берегів від зсувів та обвалів, покращення родючості та озеленення земель
прибережних схилів, створення умов для збереження та збільшення території
пляжів, безпечного життя громадян.
Виконавці Програми:
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської
сільської ради.
Фінансування Програми:
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів. Фінансування з місцевого бюджету
здійснюється відповідно до кошторису витрат Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми:
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
- виконання топографо-геодезичних робіт;
- виконання геолого-вишукувальних робіт;
- розробка
проектної документації протизсувних, берегоукріплювальних,
гідротехнічних та берегозахисних робіт;
будівництво протизсувних, берегоукріплювальних, гідротехнічних та
берегозахисних споруд;
- виконання інших необхідних робіт для здійснення берегоукріплювальних
заходів.
Очікувані результати Програми:
Виконання Програми забезпечить захист та розвиток узбережжя території
Крижанівської сільської ради.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 10
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма підтримки Крижанівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ"
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 20182020 роки
Мета Програми
Надання матеріальної допомоги для придбання обладнання та інвентарю для
Крижанівської школи, а також заохочення працівників школи до досягнення
успіхів в роботі з дітьми.
Основними завданнями Програми є:
закупівля обладнання та інвентарю
виплата винагород вчителям за видатні досягнення в роботі.
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий
комітет Крижанівської сільської ради.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів тощо.
Фінансування Програми з місцевого бюджету здійснюється відповідно до
кошторису витрат Програми .
Фінансування Програми може здійснюватися за рахунок авансових внесків
землекористувачів.
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
закупівля обладнання та інвентарю
виплата винагород вчителям школи за видатні досягнення в роботі.
Очікувані результати Програми
Виконання Програми надасть:
Допоможе вирішити питання матеріально-технічного забезпечення Крижанівської
школи та створить стимули для видатних досягнень в роботі вчителів.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 11
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма підтримки комунального підприємства "Спортивний клуб
«Крижанівський»
Території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області на 2018-2020 роки
Мета Програми
Головною метою Програми є забезпечення стабільної роботи КП «СК
«Крижанівський» КСР, своєчасна виплата заробітної плати, розвиток фізичної
культури, дитячо-юнацького, професійного та масового спорту; підготовка
кваліфікованих спортсменів з різних видів спорту; формування здорового способу
життя населення, підвищення ролі фізичної культури та спорту на території
Крижанівської сільської ради шляхом внесків органу місцевого самоврядування
до статутного фонду КП «СК «Крижанівський» КСР та дотацій.
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської
сільської ради.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також внесків інвесторів та благодійників.
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат
Програми .
За рахунок фінансування з місцевого бюджету, відповідно до затверджених
Крижанівською сільською радою бюджетних призначень на виконання Програми,
може збільшуватися статутний капітал КП «СК «Крижанівський» КСР.
Завдання програми
Забезпечення своєчасної виплати поточної заробітної плати працівникам КП «СК
«Крижанівський» КСР.
Забезпечення виконання розвитку фізичної культури, дитячо-юнацького,
професійного та масового спорту; підготовки кваліфікованих спортсменів з

різних видів спорту; формування здорового способу життя населення, підвищення
ролі фізичної культури та спорту на території Крижанівської сільської ради.
Заходи виконання програми
Дотація на заробітну плату КП «СК «Крижанівський» КСР.
Дотація на придбання спортивного інвентарю КП «СК «Крижанівський» КСР.
Дотація на фінансування спортивних заходів КП «СК «Крижанівський» КСР.
Очікуваний результат програми
Стабільна робота КП «СК «Крижанівський» КСР.
Покращання фінансового стану КП «СК «Крижанівський» КСР.
Відсутність заборгованості по заробітній платі в КП «СК «Крижанівський» КСР.
Покращення фізичної культури, дитячо-юнацького, професійного та масового
спорту; підготовка кваліфікованих спортсменів з різних видів спорту;
формування здорового способу життя населення, підвищення ролі фізичної
культури та спорту на території Крижанівської сільської ради.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 12
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма будівництва мереж водовідведення
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 20182020 роки
Мета Програми:
Головною метою Програми є будівництво мереж водовідведення на території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.
Основними завданнями Програми є:
Будівництво мереж водовідведення на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області для підключення будинків до мереж
водовідведення.
Виконавці Програми:
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської
сільської ради.
Фінансування Програми:
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів. Фінансування з місцевого бюджету
здійснюється відповідно до кошторису витрат Програми .

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми:
Основними організаційними напрямками та заходами виконання Програми є:
- розробка (виготовлення, оновлення) проектно-кошторисної документації;
- оплата експертизи проектно-кошторисної документації;
- будівництво мереж водовідведення.
Очікувані результати Програми:
Виконання Програми забезпечить зменшення підтоплення території
Крижанівської сільської ради.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 13
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма будівництва дитячого садка
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 20182020 роки
Мета Програми:
Головною метою Програми є створення умов для дошкільного виховання та
навчання дітей.
Основними завданнями Програми є:
Будівництво дитячого садку на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області.
Виконавці Програми:

Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської
сільської ради.
Фінансування Програми:
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів. Фінансування з місцевого бюджету
здійснюється відповідно до кошторису витрат Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми:
Основними організаційними напрямками та заходами виконання Програми є:
- розробка (виготовлення) проектно-кошторисної документації;
- оплата експертизи проектно-кошторисної документації;
- будівництво стадіону
Очікувані результати Програми:
Виконання Програми надасть можливість навчати та виховувати дітей
дошкільного віку.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 14
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма підтримки сільського Будинку культури

Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 20182020 роки
Мета Програми
Створення умов для забезпечення Крижанівського Будинку культури необхідним
обладнанням та інвентарем
Основними завданнями Програми є:
закупівля сучасної комп’ютерної техніки, інформаційних та комп’ютерних
програм
закупівля спеціалізованого обладнання та інвентарю
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий
комітет Крижанівської сільської ради.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів тощо.
Фінансування Програми з місцевого бюджету здійснюється відповідно до
кошторису витрат Програми .
Фінансування Програми може здійснюватися за рахунок авансових внесків
землекористувачів.
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
закупівля для Крижанівського Будинку культури сучасної комп’ютерної техніки,
інформаційних та комп’ютерних програм, спеціалізованого обладнання та
інвентарю
Очікувані результати Програми
Виконання Програми надасть:
Забезпечити ефективну роботу Крижанівського Будинку культури.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 15
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма
фінансування заходів з відчуження (продажу) земельних ділянок, які
перебувають в комунальній власності територіальної громади на території
села Крижанівка та селища Ліски Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки
Мета Програми
Мета Програми: фінансування заходів з відчуження (продажу)
землекористувачами – фізичними та юридичними особами - земельних ділянок,
які перебувають в комунальній власності територіальної громади на території
села Крижанівка та села Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області.
Основними завданнями Програми є:
фінансування заходів з відчуження (продажу) земельних ділянок, які перебувають
в комунальній власності територіальної громади на території села Крижанівка та
села Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий
комітет Крижанівської сільської ради.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів, землекористувачів, інвесторів тощо.
Фінансування Програми з місцевого бюджету здійснюється відповідно до
кошторису витрат Програми .
Фінансування Програми може здійснюватися за рахунок авансових внесків
землекористувачів.
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
Виготовлення експертно-грошової оцінки земельних ділянок.
Виготовлення іншої документації та виконання інших заходів, необхідних для
реалізації цієї Програми.
Очікувані результати Програми
Виконання Програми надасть:
залучення коштів до місцевого бюджету за відчуження (продажу) земельних
ділянок

Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 16
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг)
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 20182020 роки
Мета Програми:
Головною метою Програми є фінансування послуг, робіт з проведення поточного,
капітального ремонту та нового будівництва доріг та пішохідних доріжок на
території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області.
Основними завданнями Програми є:
Ремонт та будівництво доріг на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області для підключення будинків до мереж
водовідведення.
Виконавці Програми:
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської
сільської ради.
Фінансування Програми:
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів. Фінансування з місцевого бюджету
здійснюється відповідно до кошторису витрат Програми .
Фінансування робіт з поточного ремонту доріг (асфальтно-бетонного покриття
вулиць) здійснюється за рахунок коштів загального та спеціального фонду
сільського бюджету в порядку черговості, визначеному виконавчим органом
Крижанівської сільської ради в рамках та обсягах бюджетних асигнувань,
виділених радою.
Фінансування робіт з капітального ремонту доріг (асфальтно-бетонного покриття
вулиць) здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду сільського бюджету
в порядку черговості ремонту вулиць, визначеному у кошторису витрат Програми
.
Фінансування робіт з будівництва (реконструкції) доріг (асфальтно-бетонного
покриття вулиць) здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду сільського
бюджету в порядку черговості ремонту вулиць, визначеному у кошторису витрат
Програми .
Фінансування робіт з поточного та капітального ремонту (асфальтно-бетонного
покриття) пішохідних доріжок здійснюється за рахунок коштів загального та
спеціального фонду сільського бюджету в порядку черговості, визначеному

виконавчим органом Крижанівської сільської ради в рамках та обсягах
бюджетних асигнувань, виділених радою.
Фінансування робіт з будівництва (реконструкції) пішохідних доріжок
здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду сільського бюджету в
порядку черговості, визначеному у кошторису витрат Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми:
Основними організаційними напрямками та заходами виконання Програми є:
- розробка (виготовлення, оновлення) проектно-кошторисної документації;
- оплата експертизи проектно-кошторисної документації;
- оплата авторського нагляду за виконанням робіт;
- оплата технічного нагляду за виконанням робіт;
- оплата служби замовника (дирекції будівництва);
- поточний ремонт асфальтно-бетонного покриття вулиць;
- капітальний ремонт асфальтно-бетонного покриття вулиць;
- будівництво асфальтно-бетонного покриття вулиць;
- фінансування робіт з поточного та капітального ремонту пішохідних доріжок;
- фінансування робіт з будівництва (реконструкції) пішохідних доріжок.
Очікувані результати Програми:
Виконання Програми забезпечить благоустрій доріг на території населених
пунктів Крижанівської сільської ради.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 17
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма встановлення вуличного відеоспостереження
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 20182020 роки
Мета Програми:
Головною метою Програми є встановлення вуличного відео спостереження на
території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.
Основними завданнями Програми є:
Встановлення вуличного відео спостереження на території Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області для безпеки громадян та
профілактики правопорушень.
Виконавці Програми:
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської
сільської ради.
Фінансування Програми:
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів. Фінансування з місцевого бюджету
здійснюється відповідно до кошторису витрат Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми:
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
- придбання обладнання та матеріалів відео спостереження;
- оплата послуг з монтажу, налагодження обладнання та матеріалів відео
спостереження.

Очікувані результати Програми:
Виконання Програми допоможе запобігти крадіжкам та вчиненню інших
правопорушень в с. Крижанівка та с. Ліски.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 18
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма з вилову безпритульних тварин
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 20182020 роки
Мета Програми
Програма спрямована на зменшення чисельності безпритульних тварин на
території Крижанівської сільської ради гуманними методами, що задовольнять як
захисників тварин, так і їхніх супротивників.
Основним завданням Програми є:
Проведення стерилізації безпритульних тварин з поверненням їх до ареалу
попереднього проживання;
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий
комітет Крижанівської сільської ради.

Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів.
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат
Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
1) Вилов і транспортування безпритульних тварин.
2) Проведення стерилізації та повернення їх до середовища проживання.
3) Евтаназія, знешкодження та утилізація трупів тварин (відповідно до ст. Закону
України «Про захист тварин від жорстокого поводження»).
Очікувані результати Програми
Виконання Програми допоможе скоротити численність безпритульних тварин на
території Крижанівської сільської ради.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 19
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма підтримки спорту на території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 20182020 роки
Мета Програми
Підтримка спорту на території Крижанівської сільської ради на 2017 рік
Основним завданням Програми є:

Придбання та встановлення спортивного обладнання на території Крижанівської
сільської ради
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий
комітет Крижанівської сільської ради.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів.
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат
Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
Придбання та встановлення спортивного обладнання на території Крижанівської
сільської ради
Очікувані результати Програми
Виконання Програми підвищити рівень заняття спортом серед дітей та молоді
населених пунктів Крижанівської сільської ради.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 20

до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма виконання робіт та надання послуг з благоустрою
території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області на 2018-2020 роки
Мета Програми
Проведення комплексу робіт, що здійснюються на території населених пунктів на
території Крижанівської сільської ради з метою її раціонального використання,
належного утримання та охорони, створення об’єктів благоустрою та умов щодо
захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
Основним завданням Програми є:
Створення об’єктів благоустрою на території Крижанівської сільської ради.
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий
комітет Крижанівської сільської ради.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів.
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат
Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
Створення на території Крижанівської сільської ради таких об’єктів:
а) парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки
пам'ятки
садово-паркового
мистецтва, спортивні, дитячі, історичні,
національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
б) майдани, площі, бульвари, проспекти; в) вулиці, дороги, провулки, узвози,
проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, набережні; г) пляжі; д) кладовища;
е) та інші об’єкти відповідно до Закону України «Про благоустрій населених
пунктів».
Очікувані результати Програми
Виконання Програми допоможе створити об’єкти благоустрою, а також
відновити, належно утримувати та раціонально використовувати територію
Крижанівської сільської ради.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 21
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма
забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
житлом на території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 20182020 роки
Мета Програми
Поліпшення соціального захисту дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського
піклування.
Основним завданням Програми є:
Забезпечення дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування у
позачерговому порядку житлом;
Придбання житла дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування.
Виконавці Програми
Виконання цієї програми покладається на орган місцевого самоврядування –
виконавчий комітет Крижанівської сільської ради.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел.
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат
Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Основними організаційними напрямками та заходами виконання Програми є:
забезпечення дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у
позачерговому порядку житлом. Придбання житла дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування.
Очікувані результати Програми
Виконання Програми допоможе поліпшити соціальний захист дітей-сиріт, та
дітей позбавлених батьківського піклування.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 22
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма придбання багаторічних насаджень
на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області на 2018-2020 роки
Мета Програми
Забезпечити фінансування заходів з місцевого бюджету для благоустрою
населених пунктів Крижанівської сільської ради шляхом придбання багаторічних
насаджень
Основним завданням Програми є:
Придбання та висадження багаторічних насаджень (дерев, кущів, зелених
насаджень) на території Крижанівської сільської ради
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий
комітет Крижанівської сільської ради.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів.
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат
Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
Придбання та висадження багаторічних насаджень (дерев, кущів, зелених
насаджень) на території Крижанівської сільської ради
Очікувані результати Програми
Виконання Програми допоможе підвищити рівень благоустрою населених пунктів
Крижанівської сільської ради.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 23
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма
благоустрою прилеглої території біля будівлі Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки
Мета Програми
Забезпечити фінансування заходів з місцевого бюджету для благоустрою
населених пунктів Крижанівської сільської ради винесення інженерних мереж
Основним завданням Програми є:
Винесення інженерних мереж з прилеглої території біля будівлі сільської ради за
адресою Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул.. Ветеранів, 5
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий
комітет Крижанівської сільської ради.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів.
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат
Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
Благоустрій території біля будівлі Крижанівської сільської ради
Винесення інженерних мереж з прилеглої території біля будівлі сільської ради за
адресою Одеська область, Лиманський район, с. Крижанівка, вул.. Ветеранів, 5
Очікувані результати Програми

Виконання Програми допоможе підвищити рівень благоустрою території біля
будівлі сільської ради за адресою Одеська область, Лиманський район, с.
Крижанівка, вул.. Ветеранів, 5
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 24
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма
охорони громадського порядку в будівлі Крижанівської сільської ради та
масових заходів на території Крижанівської сільської ради Лиманського
району Одеської області на 2018-2020 роки
Мета Програми:
забезпечення охорони громадського порядку в будівлі Крижанівської сільської
ради та масових заходів на території Крижанівської сільської ради Лиманського
району Одеської області.
Основними завданнями Програми є:
фінансування заходів з охорони будівлі сільської ради та матеріальних цінностей
розташованих за адресою с. Крижанівка вул.. Ветеранів, 5 Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області.
Очікувані результати Програми
Виконання Програми дасть змогу:
забезпечення збереження будівлі сільської ради та матеріальних цінностей , які
зберігаються в будівлі сільської ради, розташованих за адресою с. Крижанівка

вул.. Ветеранів, 5 Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області.
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на орган місцевого самоврядування та
виконавчий комітет Крижанівської сільської ради.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат
Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Фінансування охорони публічної безпеки та порядку в будівлі Крижанівської
сільської ради та масових заходів на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області.
Фінансування охорони будівлі сільської ради.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 25
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма
соціального захисту працівників соціальної сфери та органів місцевого
самоврядування на 2018-2020 роки
Мета Програми
Реалізація заходів з соціального захисту працівників соціальної сфери та органів
місцевого самоврядування.
Основним завданням Програми є:

Надання допомоги в лікуванні та оздоровлені працівникам соціальної сфери та
органів місцевого самоврядування, а також пенсіонерів з їх числа.
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий
комітет Крижанівської сільської ради.
Фінансування Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а
також інших джерел – коштів інвесторів.
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат,
який є додатком до цієї Програми.
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
Фінансування заходів на лікування та оздоровлення працівників соціальної сфери
(вчителів, медичних працівників тощо) та органів місцевого самоврядування
(депутатів сільської ради та членів виконавчого комітету).
Очікувані результати Програми
Виконання Програми допоможе в лікуванні та оздоровлені працівникам
соціальної сфери та органів місцевого самоврядування.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 26
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 582 від 22.12.2017 року
Програма

компенсації витрат на підключення до мереж водовідведення жителям
вулиць Миколаївська, Сонячна, Бескоровайного, Осипова та провулка
Шкільний села Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського
району Одеської області на 2018-2020 роки
Мета Програми
Стимулювати жителів вулиць Миколаївська, Сонячна, Бескоровайного, Осипова
та провулка Шкільний села Крижанівка підключатися до мереж водовідведення
шляхом компенсації витрат на підключення з місцевого бюджету
Основним завданням Програми є:
Компенсація витрат жителям з місцевого бюджету на підключення до мереж
водовідведення
Виконавці Програми
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи та виконавчий
комітет Крижанівської сільської ради. Механізм та порядок надання компенсацій
витрат на підключення до мереж водовідведення жителям визначається
виконавчим комітетом Крижанівської сільської ради.
Фінансування Програми:
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат
Програми .
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
Компенсація витрат на підключення до мереж водовідведення жителям вулиць
Миколаївська, Сонячна, Бескоровайного, Осипова та провулка Шкільний села
Крижанівка
Очікувані результати Програми
Виконання Програми допоможе покращити екологічну ситуацію на узбережжі с.
Крижанівка
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради
«22» грудня 2017 року
№583-VIІ
Про затвердження Кошторисів витрат Програм
Крижанівської сільської ради на 2018 рік
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Крижанівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва вуличного
освітлення на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області на 2018 рік (додаток №1).
2. Затвердити Кошторис витрат Програми інформаційного, матеріальнотехнічного та інженерного забезпечення виконавчих органів та будівлі Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік (додаток №2).
3. Затвердити Кошторис витрат Програми будівництва та капітального ремонту
мереж водопроводу на території Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області на 2018 рік (додаток №3).
4. Затвердити Кошторис витрат Програми реконструкції будівлі Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік (додаток №4).
5. Затвердити Кошторис витрат Програми "Милосердя в дії" Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік(додаток №5).
6. Затвердити Кошторис витрат Програми підтримки дітей та молоді
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік
(додаток №6).
7. Затвердити Кошторис витрат Програми підтримки комунального
підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області на 2018 рік (додаток №7).
8. Затвердити Кошторис витрат Програми встановлення дорожніх знаків та
інших засобів регулювання дорожнього руху на території Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік (додаток №8).
9. Затвердити Кошторис витрат Програми а захисту узбережжя території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік
(додаток №9).
10. Затвердити Кошторис витрат Програми підтримки Крижанівського НВК
"ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ" Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області на 2018 рік (додаток №10).
11. Затвердити Кошторис витрат Програми
підтримки комунального
підприємства "Спортивний клуб «Крижанівський» території Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік (додаток №11).
12. Затвердити Кошторис витрат Програми будівництва мереж водовідведення
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік
(додаток №12).
13. Затвердити Кошторис витрат Програми будівництва дитячого садка
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік
(додаток №13).
14. Затвердити Кошторис витрат Програми підтримки сільського Будинку
культури Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018
рік (додаток №14).
15. Затвердити Кошторис витрат Програми фінансування заходів з відчуження
(продажу) земельних ділянок, які перебувають в комунальній власності територіальної
громади на території села Крижанівка та селища Ліски Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік (додаток №15).
16. Затвердити Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва дорожнього
покриття (доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області
на 2018 рік (додаток №16).
17. Затвердити Кошторис витрат Програми
встановлення вуличного
відеоспостереження Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області на 2018 рік (додаток №17).

18. Затвердити Кошторис витрат Програми з вилову безпритульних тварин
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік
(додаток №18).
19. Затвердити Кошторис витрат Програми підтримки спорту на території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік
(додаток №19).
20. Затвердити Кошторис витрат Програми виконання робіт та надання послуг з
благоустрою території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області на 2018 рік (додаток №20).
21. Затвердити Кошторис витрат Програми забезпечення дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування житлом на території Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік (додаток №21).
22. Затвердити Кошторис витрат Програми придбання багаторічних насаджень
на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на
2018 рік (додаток №22).
23. Затвердити Кошторис витрат Програми благоустрою прилеглої території
біля будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на
2018 рік (додаток №23).
24. Затвердити Кошторис витрат Програми охорони громадського порядку в
будівлі Крижанівської сільської ради та масових заходів на території Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік (додаток №24).
25. Затвердити Кошторис витрат Програми соціального захисту представників
соціальної сфери та органів місцевого самоврядування на 2018-2020 роки (додаток
№25).
26. Затвердити Кошторис витрат Програми компенсації витрат на підключення
до мереж водовідведення жителям вулиць Миколаївська, Сонячна, Бескоровайного,
Осипова та провулка Шкільний села Крижанівка Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік (додаток №26).
27. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію
Крижанівської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони дитинства, культури,
молоді та спорту.
Сільський голова
Крупиця

Н.Г.

Додаток № 1
до рішення XXVI сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року

Кошторис витрат Програми
ремонту та будівництва вуличного освітлення на території Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік.
Назва заходу виконання Програми
Суми витрат
Загальна сума
на
витрат
Програми
розробка
- капітальний ремонт вуличного
(виготовлення,
освітлення на вулицях:
3 000 000,00
оновлення)
Миколаївська вздовж пішохідної грн.
проектнодоріжки в с. Крижанівка
кошторисної
Шевченко в с. Ліски;
документації;
Шкільна в с. Ліски;
оплата
Зелена в с. Ліски;
3 100 000,0 грн.
експертизи
Южна від Шевченко до вул.
проектноПроектна в с. Ліски
кошторисної
Паустовського, в с. Ліски;
документації;
Луговая, в с. Ліски;
оплата
Черноморська, в с. Ліски;
авторського
Добровольського, в с. Ліски;
нагляду за
Приморська, в с. Ліски;
виконанням
провулок Джерельний с.Лески;
робіт;
Лісна, в с. Ліски;
оплата
провулок Лісний с. Крижанівка;
технічного
нагляду за
виконанням
робіт;
оплата служби
замовника
(дирекції
будівництва)
поточний ремонт вуличного освітлення:
100 000,0 грн.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 2
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
Інформаційного, матеріально-технічного та інженерного забезпечення виконавчих
органів та будівлі Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області
на 2018 рік
№
Назва заходу виконання Програми
Сума в гривнях
Всього
1
закупівля сучасної комп’ютерної техніки,
200 000,00 грн.
859 940,00
інформаційних та комп’ютерних програм,
грн.
операційних систем закупівля спеціалізованого
обладнання та інвентарю, тощо
2
Придбання предметів, матеріалів, обладнання та
320 000,00 грн.
інвентарю
3
Оплата послуг (крім комунальних)
239 940, 00 грн.
4
Оплата інженерних послуг
100 000,00 грн.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 3
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
будівництва та капітального ремонту мереж водопроводу на території Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік
№
Назва заходу виконання Програми
Термін
Сума в
Всього
викона
гривнях
ння
1 Капітальний ремонт водопроводу вул. Осіпова, с.
2018
1 050 000,00
- розробка (виготовлення,
Крижанівка
грн.
оновлення) проектнокошторисної документації;
- оплата експертизи проектно1 310 000,00
кошторисної документації;
грн.
- погодження проектнокошторисної документації;
- виконання робіт з капітального
ремонту
2

Капітальний ремонт пожежних
гідрантів:
- розробка (виготовлення,
оновлення) проектнокошторисної документації;
- оплата експертизи проектнокошторисної документації;
- погодження проектнокошторисної документації;
- виконання робіт з капітального
ремонту

вул.
Гонтаренко, с.
Крижанівка,
вул.
Атаманюка, с.
Крижанівка,
вул.
Центральна, с.
Крижанівка,
вул.
Приморська
(2шт), с.
Крижанівка
пров. Шкільний,
с. Крижанівка
вул.
Касьяненко, с.
Ліски

2018

260 000,00
грн.

Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 4
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми реконструкції будівлі Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Назва заходу виконання Програми
Термін
Сума
витрат
виконання
виконання
заходів
заходів
Програми
Програми
-розробка проектно-кошторисної документації
2018
6 892 825, 00
грн.
- оплата експертизи проектно-кошторисної
документації
оплата технічного нагляду
138 825.00 грн
роботи з будівництва (реконструкції) будівлі
сільської ради
Секретар ради
Бондаренко

6 754 000, 00
грн.
Л.Л.

Додаток № 5
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми «Милосердя в дії»
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Назва заходів виконання Програми
Сума в
Загальна
грн..
сума в грн..
1) Надання адресної матеріальної грошової допомоги
малозабезпеченим верствам населення Крижанівської
сільської ради.
2) Надання адресної матеріальної грошової допомоги
багатодітним сім’ям, які виховують трьох і більше дітей (у
віці до 18 років).
3) Надання адресної матеріальної грошової допомоги
1 100 000.00
учасникам антитерористичної операції (АТО) та учасникам
грн.
бойових дій в Луганській та Донецькій області, бойових дій в
Афганістані та інших країнах.
4) Надання одноразової адресної матеріальної грошової
ліквідаторам аварії на ЧАЕС, вдовам, вдівцям ліквідаторів
аварії на ЧАЕС, ліквідаторам аварії II та III категорій до дня
пам’яті та скорботи аварії на ЧАЕС.
5) Надання адресної матеріальної грошової допомоги жителям
села Крижанівка та села Ліски по досягненню 80 - 85 років –
по 1000 грн. 90 - 95 років – по 2000 грн..
6) Надання адресної матеріальної грошової допомоги
інвалідам війни, учасникам бойових дій, вдовам, ветеранам та
учасникам війни (Другої світової) до:
- Дня пам’яті та примирення 8 травня;
7) Надання адресної матеріальної грошової допомоги дітям

війни - особам, проживаючим на території Крижанівської
сільської ради, які є громадянами України та яким на час
закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було
менше 18 років – до дня народження – по 1000 грн.
8) Підтримка гуманітарної діяльності Крижанівською
сільською радою у наданні гуманітарної та грошової допомоги
для соціально-медичних послуг самотнім непрацездатним
громадянам похилого віку, дітям сиротам, інвалідам,
безпритульним, немічним та іншим соціально незахищеним
верствам населення (безоплатна санітарна та медикосоціальна допомога тощо).
9) Надання матеріальної грошової допомоги громадянам
України інвалідам, які переміщуються з тимчасово окупованої
території та районів проведення антитерористичної операції
(АТО) в Луганській та Донецькій області.
10) Надання адресної матеріальної грошової допомоги
громадянам України, які переміщуються з тимчасово
окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції (АТО) в Луганській та Донецькій
області.
11) Надання адресної матеріальної грошової допомоги для
проведення поховання самотніх та малозабезпечених
громадян.
12) Надання адресної матеріальної грошової допомоги
інвалідам з дитинства.
13) Надання адресної матеріальної грошової допомоги сім’ям
при народжені дитини – по 2000 грн.
14) Надання адресної матеріальної грошової допомоги на
придбання продуктів харчування.
15) Надання адресної матеріальної грошової допомоги
працівникам соціальної сфери: освіти, охорони здоров’я,
культури (бібліотеки), а також пенсіонерів з числа цих осіб до професійних свят – по 1000 грн.
16) Надання матеріальної грошової допомоги працівникам
Крижанівського відділення пошти - до дня професійного свята
– по 1000 грн.
17) Фінансування передплати періодичних видань для
населення.
18) Надання адресної матеріальної грошової допомоги
громадянам постраждалим від стихійного лиха (буревій,
пожежа, землетруси, зсуви, шторми, урагани, зливи, ожеледі,
блискавка, цунамі, обвали, селі, лавини, повені, урагани,
тайфуни, смерчі, смог, град, блискавки, лісова пожежа,
снігопад, заморозок тощо).
Поштові послуги
50 000.
грн..
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 6
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області на 2018 рік
Назва заходу виконання Програми
Термін
Сума
Всього
виконання витрат
Виплата стипендії голови Крижанівської сільської ради
2018
30 000.00 365 000,00
кращим учням Крижанівської ЗОШ.
грн.
грн.
Організація тематичних виставок, культурно-мистецьких, 2018
60 000.00
інформаційно-просвітницьких заходів, акцій тощо, які
грн.
спрямовані на попередження негативних явищ серед
молоді.

Фінансування оздоровлення дітей та молоді села
Крижанівка та села Ліски, а також дітей осіб, визнаних
учасниками бойових дій відповідно до п.19 частини
першої ст. 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту, дітей, один із батьків яких
загинув(пропав безвісти) у районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних в районі проведення
антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних
конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного
в період участі в антитерористичній операції. Діти, один
із батьків яких загинув під час масових акцій
громадського протесту, діти, зареєстровані як
внутрішньо переміщені особи.
Оплата подарунків для дітей на Новорічні та Різдвяні
свята

2018

200 000.00
грн.

2018

75 000.00
грн.

Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 7
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
підтримки комунального підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік

Назва заходу виконання Програми
Дотація КП «Надія» на заробітну
плату.
Дотація КП «Надія» на придбання
виробничого інвентарю та
матеріалів.
Дотація на придбання паливномастильних 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 КП «Надія» на потреби на
виконання роботи по очищенню
автомобільних та пішохідних доріг
від снігу та посипання піском на
2018 рік
Дотація на оренду приміщення
Дотація на оплату комунальних
послуг (енергопостачання)
Дотація КП "Надія" на розробку
проектної документації
Дотація КП «Надія» на сплату
орендної плати та земельного
податку за земельні ділянки
Дотація КП "Надія" на ремонт
автомобілів
Дотація КП «Надія» на
транспортні послуги з вивезення
негабаритного сміття
Дотація на благоустрій території
узбережжя с. Крижанівка
Дотація на підрізку дерев
Дотація для спали податку на
прибуток
Секретар ради
Бондаренко

Термін
виконання
2018р.

Сума витрат

Всього

2 657 648,00 грн.

3 903 748,00
грн.

2018р.

65 100,00 грн.

2018р.

100 000,00 грн.

2018р.

50 000,00 грн.

2018р.

100 000,00 грн.

2018 р

50 000,00 грн.

.2018р.

100 000,00 грн.

2018 р.
2018 р.

21 000,00грн.
45 000,00 грн.

2018 р.

100 000,00грн.

2018р.

45 000,00 грн.

2018р.

30 000,00 грн.

2018

100 000 грн.

2018

50 000 грн.

2018
2018

40 000 грн.
350 000 грн.
Л.Л.

Додаток № 8
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
встановлення дорожніх знаків та інших засобів регулювання дорожнього руху на
території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018
рік
Назва заходу виконання Програми
Термін виконання Сума витрат
заходів Програми виконання
заходів Програми
- придбання дорожніх знаків та інших засобів
регулювання дорожнього руху;
2018
100 000 грн.
- оплата послуг з монтажу, дорожніх знаків та
інших засобів регулювання дорожнього руху.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 9
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
захисту узбережжя території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Назва заходу виконання Програми
Термін
Сума витрат
виконання
виконання
заходів Програми заходів Програми
Будівництво берегоукріплювальних робіт
2018
вздовж узбережжя Чорного моря в районі
вулиці Приморська в с. Крижанівка
Лиманського району Одеської області
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 10
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
підтримки Крижанівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ" Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Назва заходу виконання Програми
Термін
Сума в гривнях
виконання
виплата винагород вчителям за видатні
2018
22 000 грн.
досягнення в роботі.
Оплата поштових послуг
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 11
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
підтримки комунального підприємства "Спортивний клуб «Крижанівський» території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Назва заходу виконання Програми
Термін
Сума витрат
Всього
виконання виконання
заходів
Програми
Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР 2018
195 100, 00 грн.
345 100, 00
на заробітну плату.
грн.
Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР
на фінансування спортивних заходів,
придбання спортивного інвентарю,
спортивної форми, матеріалів.
Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР
на оплату транспортних послуг.
Дотація КП «СК «Крижанівський» КСР
на оплату оренди поля СК «Дербі»
Секретар ради
Бондаренко

60 000, 00 грн.
90 000,00 грн.

Л.Л.

Додаток № 12
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
будівництва мереж водовідведення Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Назва заходу виконання Програми
Термін
Всього витрат
виконання
Програми
заходів
Програми
- розробка (виготовлення, оновлення) проектно2018
544 100,00 грн.
кошторисної документації
- оплата погодження та експертизи проектнокошторисної документації
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 13
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
будівництва дитячого садка Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Назва заходу виконання Програми
Термін
Сума витрат
виконання
виконання
заходів Програми заходів Програми
- розробка (виготовлення, прив’язка ,
2018
1 000 000. 00 грн.
оновлення) проектно-кошторисної
документації;
- оплата експертизи проектно-кошторисної
документації;
- будівництво садка
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 14
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
підтримки сільського Будинку культури Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Назва заходу виконання Програми
Термін
Сума в гривнях
виконання
закупівля сучасної комп’ютерної техніки,
2018
інформаційних та комп’ютерних програм
закупівля спеціалізованого обладнання та
інвентарю

Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 15
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
фінансування заходів з відчуження (продажу) земельних ділянок, які перебувають в
комунальній власності територіальної громади на території села Крижанівка та селища
Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік

Назва заходу виконання Програми
Виготовлення експертно-грошової оцінки
земельних ділянок.
Виготовлення іншої документації та виконання
інших заходів, необхідних для реалізації цієї
Програми.
Секретар ради
Бондаренко

Термін
виконання
2018 рік

Сума в гривнях
5000

Л.Л.

Додаток № 16
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року

Кошторис витрат Програми
ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг) Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Суми
Загальна сума
Назва заходу виконання Програми
витрат
витрат
Програми
розробка
капітальний ремонт асфальтно(виготовлення,
бетонного покриття вулиць (черговість
оновлення)
визначається виконавчими органами
проектноради):
кошторисної
Осипова с. Крижанівка
документації;
провулок Шкільний с. Крижанівка
оплата
Ветеранів від вул. Ярошевської до вул.
2 108 000
експертизи
Сонячної с. Крижанівка
.00 грн.
проектноПаустовського від вул. Марсельська до
кошторисної
вул. Заболотного (ліворуч) с. Ліски
2 608 000,00
документації;
Бескоровайного в с. Крижанівка
грн.
оплата
Придорожна від вул. Шевченка до
авторського
дороги на (МК №25) с. Ліски
нагляду за
Сонячна с. Крижанівка
виконанням
Южна від вул. Бочарова до дороги на
робіт;
(МК №25) с. Ліски
оплата
Марсельська від вул. Степова до вул.
технічного
Одеської с. Ліски
нагляду за
Українська від вул.. Марсельська до
виконанням
вул. Заболотного в с. Ліски
робіт;
Будівельна від вул.. Марсельська до
оплата служби вул.. Заболотного в с. Ліски
замовника
капітальний ремонт пішохідних
(дирекції
доріжок (назва та черговість
будівництва)
визначається виконавчими органами
ради)
поточний ремонт асфальтно-бетонного покриття вулиць
500 000.00
та пішохідних доріжок: * (назва та черговість вулиць
грн.
визначається виконавчими органами ради)
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 17
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
встановлення вуличного відеоспостереження Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Назва заходу виконання Програми
Термін
Сума витрат
виконання
виконання
заходів Програми заходів Програми
- придбання обладнання та матеріалів відео
2018
спостереження;
- оплата послуг з монтажу, налагодження
обладнання та матеріалів відео спостереження.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 18
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
з вилову безпритульних тварин Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Назва заходів виконання Програми
Вилов і транспортування безпритульних тварин.
Проведення стерилізації та повернення їх до середовища
проживання.
(відповідно до ст. Закону України «Про захист тварин від
жорстокого поводження»).
Секретар ради
Бондаренко

Термін
Сума в грн..
виконання для реалізації
заходів
2018
50 000. 00
грн.

Л.Л.

Додаток № 19
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
підтримки спорту на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Термін
Сума в грн..
Назва заходів виконання Програми
виконання для реалізації
заходів
Придбання спортивного обладнання
2018
200 000. 00
Встановлення спортивного обладнання на території
грн.
Крижанівської сільської ради
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 20
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
виконання робіт та надання послуг з благоустрою території Крижанівської сільської
ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Термін
Сума в грн..
Назва заходів виконання Програми
виконання для реалізації
заходів
Роботи з благоустрою території Крижанівської сільської
2018
ради
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 21
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування житлом на
території
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Термін
Сума в грн..
Назва заходів виконання Програми
виконання для реалізації
заходів
Забезпечення дітей-сиріт, та дітей позбавлених
2018
батьківського піклування у позачерговому порядку
житлом;
Придбання житла дітей-сиріт, та дітей позбавлених
батьківського піклування.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 22
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
придбання багаторічних насаджень на території Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Термін
Сума в грн.. для
Назва заходів виконання Програми
виконання
реалізації заходів
Придбання багаторічних насаджень (дерев, кущів,
зелених насаджень) на території Крижанівської сільської
ради
Висадження багаторічних насаджень (дерев, кущів,
зелених насаджень) на території Крижанівської сільської
ради

2018

200 000. 00 грн.

Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 23
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
благоустрою прилеглої території біля будівлі Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Термін
Сума в грн..
Назва заходів виконання Програми
виконання для реалізації
заходів
Благоустрій прилеглої території біля будівлі
2018

Крижанівської сільської ради
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 24
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року

Кошторис витрат Програми
охорони громадського порядку в будівлі Крижанівської сільської ради та масових
заходів на території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області на 2018 рік
Назва заходів виконання програми
Термін
Сума в
виконання гривнях
Фінансування охорони публічної безпеки, порядку,
2018 рік
200 000
масових заходів та патрулювання території Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області.
Фінансування охорони будівлі сільської ради.
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 25
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми соціального захисту представників
соціальної сфери та органів місцевого самоврядування на 2018
Термін
Сума в грн..
Назва заходів виконання Програми
виконання для реалізації
заходів
Фінансування заходів на лікування та оздоровлення
2018
представників соціальної сфери (вчителів, медичних
працівників тощо) та органів місцевого самоврядування (в
тому числі депутатів сільської ради та членів виконавчого
комітету)
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 26
до рішення ХХVІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 583 від 22.12.2018 року
Кошторис витрат Програми
компенсації витрат на підключення до мереж водовідведення жителям вулиць
Миколаївська, Сонячна, Бескоровайного, Осипова та провулка Шкільний села
Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на
2018 рік
Термін
Сума в грн..
Назва заходів виконання Програми
виконання
Компенсації витрат на підключення до мереж водовідведення
2018
200 000.00 грн.
жителям вулиць Миколаївська, Сонячна, Бескоровайного,
Осипова та провулка Шкільний села Крижанівка
Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради
«22» грудня 2017 року
№584-VIІ
Про затвердження умов оплати праці сільського голови на 2018 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:
1. Встановити Крупиці Н.Г. - сільському голові:

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, 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 двох окладів, 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
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання
«22» грудня 2017 року

№585-VIІ

Про затвердження умов оплати праці заступників сільського голови
на 2018 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:
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 2018 рік»
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 від окладу до середньомісячної заробітної плати.
9.
Нарахування премії з нагоди професійних, державних свят, ювілейних та
святкових дат тощо здійснювати в розмірі від одного до двох окладів, виходячи із
фонду оплати праці згідно Положення про преміювання посадових осіб,
службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу.
10. Оплату праці заступникам сільськогоголови проводити у межах
затвердженого кошторису Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу.
11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку,
медицини, охорони дитинства, культури, молоді та спорту(голова комісії Клюкас
О.П.)

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради УІІ
скликання
22» грудня 2017 року
№586-VIІ
Про затвердження штатного розпису посадових осіб,
службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її
виконавчого органу на 2018 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», наказу Міністерства праці та
соціальної політики України від 02.10.1996 № 77 «Про умови
оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів, органів прокуратури, судів та інших органів»,
Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити на 2018 рік штатний розпис Крижанівської
сільської ради та її виконавчого органу (додаток 1).
2. Головному бухгалтеру Крижанівської сільської ради
забезпечити нарахування та виплату заробітної плати відповідно до
штатного розпису на 2018 рік.
3. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2018 р. і діє до
прийняття нового рішення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну
комісію
з питань планування фінансів бюджету,
соціально-економічного розвитку, медицини, охорони дитинства,
культури, молоді та спорту(голова комісії Клюкас О.П.)

Сільський голова

Н.Г.Крупиця
Додаток 1
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 586-УІІ від 22.12.2017 року

Штатний розпис
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2018 рік
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва посад
Сільський голова
Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів
Секретар ради
Керуючий справами
Інспектор з благоустрою
Начальник ВОС
Діловиробник
Водій
Прибиральниця

Кількість

Посадовий
оклад

1
1
1
1
1
1
1
1
1

4400
4300
4200
4200
2118
2118
1895
2171
2156

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34

Державний реєстратор
Державний реєстратор
Державний реєстратор
Спеціаліст І категорії - реєстратор
Головний спеціаліст з земельних питань
Головний спеціаліст з пиатнь доходів
Головний спеціаліст з соціальних питань
Відділ фінансів та бухобліку
Заступник голови з економічних питань
Головний бухгалтер
Головний спеціаліст - економіст
Юридичний відділ
Заступник голови з правових питань
Начальник юридичного відділу
Провідний спеціаліст - юрист
ЦНАП
Начальник ЦНАП
Провідний спеціаліст – адміністратор
Провідний спеціаліст – адміністратор
Відділ аналітики, інформаційної діяльності і комунікацій з
громадськістю
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Системний адміністратор (ЦПХ)
Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю
Начальник інспекції
Головний спеціаліст
Відділ містобудування та архітектури
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Спеціаліст І категорії

Секретар ради
Бондаренко

1
1
1
1
1
1
1

3200
3200
3200
2250
2480
2480
2480

1
1
1

4268
3200
2480

1
1
1

4268
3200
2360

1
1
1

3200
2360
2360

1
1
1
1

3200
2480
2360
7000

1
1

3200
2480

1
1
1

3200
2480
2250

Л.Л.

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання
«22» грудня 2017 року
№587-VIІ
Про затвердження структури чисельності та упорядкування умов оплати
праці посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської
ради та її виконавчого органу на 2018 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», наказу Міністерства праці та соціальної
політики України від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників,
зайнятих
обслуговуванням
органів
виконавчої
влади,
місцевого
самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та
інших органів», Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити, що за структурою:
- до посадових осіб місцевого самоврядування відносяться посади:
сільський голова, секретар ради, керуючий справами, заступник сільського
голови з питань діяльності виконавчих органів, заступник голови з правових
питань, заступник голови з економічних питань, головний бухгалтер,
головний спеціаліст – економіст, начальник юридичного відділу, провідний
спеціаліст-юрист, головний спеціаліст з питань доходів, головний спеціаліст з
земельних питань, головний спеціаліст з соціальних питань, державний
реєстратор, державний реєстратор, державний реєстратор, спеціаліст 1
категорії-реєстратор, начальник ЦНАП, провідний спеціаліст-адміністратор,
провідний спеціаліст-адміністратор, начальник інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю, головний спеціаліст
інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю, начальник відділу
містобудування та архітектури, головний спеціаліст відділу містобудування
та архітектури, спеціаліст І категорії відділу містобудування та архітектури;
- до службовців – начальник ВОС, діловиробник, інспектор з
благоустрою, системний адміністратор, начальник відділу аналітики,
інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю, головний спеціаліст
відділу аналітики, інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю,
провідний спеціаліст відділу аналітики, інформаційної діяльності і
комунікацій з громадськістю;
- до працівників – прибиральниця, водій.
2. Затвердити розміри посадових окладів посадових осіб, службовців,
працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу (додаток
1).
3. Затвердити розміри доплат за ранги посадовим особам місцевого
самоврядування Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу
(додаток 2)
4. Затвердити розмір надбавки за вислугу років посадовим особам,
службовцям Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу (додаток
3).
5. Встановити щомісячний розмір премії – (в розрахунку від
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, вислугу років та надбавку
за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи), у
такому порядку та розмірі: сільському голові - 200 %, секретарю ради - до

200%, керуючому справами - до 200%, заступнику сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів - до 200%, заступнику голови з правових
питань - до 200%, заступник голови з економічних питань - до 200%,
головному бухгалтеру - до 200%, головному спеціалісту – економісту - до
200%, начальнику юридичного відділу - до 200%, провідному спеціалістуюристу - до 200%, головному спеціалісту з питань доходів - до 200%,
головному спеціалісту з земельних питань - до 200%, головному спеціалісту з
соціальних питань - до 200%, державному реєстратору - до 200%, державному
реєстратору - до 200%, державному реєстратору - до 200%, спеціалісту 1
категорії-реєстратору - до 200%, начальнику ЦНАП - до 200%, провідному
спеціалісту-адміністратору - до 200%, провідному спеціалісту-адміністратору
- до 200%, начальнику інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю - до 200%, головному спеціалісту
інспекції
державного
архітектурно-будівельного контролю - до 200%, начальнику відділу
містобудування та архітектури - до 200%, головному спеціалісту відділу
містобудування та архітектури - до 200%, спеціалісту І категорії відділу
містобудування та архітектури - до 200%; начальнику ВОС - до 200%, діло
виробнику - до 200%, інспектору з благоустрою - до 200%, системному
адміністратору (ЦПХ) - до 200%, начальнику відділу аналітики,
інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю - до 200%, головному
спеціалісту відділу аналітики, інформаційної діяльності і комунікацій з
громадськістю - до 200%, провідному спеціалісту відділу аналітики,
інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю - до 200%;
прибиральниці – до 100%, водію – до 200%.
Для прийнятих на роботу посадових осіб, в разі якщо вони
пропрацювали не повний місяць, премія нараховується
пропорційно
відпрацьованому часу.
6. Конкретні умови, порядок та розміри преміювання, надання
матеріальної допомоги на оздоровлення, матеріальної допомоги на вирішення
соціально-побутових питань, премії до державних та професійних свят, до
ювілейних та святкових дат визначаються Положенням про преміювання
посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її
виконавчого органу.
7. Надати право сільському голові Крижанівської сільської ради
встановлювати розпорядженням сільського голови у межах фонду оплати
праці посадовим особам і службовцям (крім заступників сільського голови)
доплату до 50 % посадового окладу за основною роботою з використанням
для цього до 50 % посадового окладу тимчасово відсутнього працівника за
виконання його обов’язків, та з виплатою різниці в посадових окладах у разі
коли обов’язки відсутнього працівника виконує працівник такої самої
категорії.
8. Встановити, що виконання обов’язків сільського голови, у разі
його відсутності, покладається на секретаря ради.
9. Надавати
посадовим
особам
службовцям,
працівникам
Крижанівської сільської ради
одноразову матеріальну допомогу
на
вирішення соціально – побутових питань у розмірі від окладу до

середньомісячної заробітної плати та допомогу на оздоровлення в період
відпустки у розмірі від окладу до середньомісячної заробітної плати.
10. Дозволити сільському голові 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;
11. Встановити водієві доплату за ненормований робочий день у
розмірі 25% від окладу за відпрацьований час.
12. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2018 р. і діє до прийняття
нового рішення.
13. 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
Н.Г. Крупиця

голова

Додаток 1
До рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 587-УІІ від 22.12.2017 року
Розміри посадових окладів
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2018 рік
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Назва посад
Сільський голова
Заступник голови з питань діяльності
виконавчих органів
Секретар ради
Керуючий справами
Інспектор з благоустрою
Начальник ВОС
Діловиробник
Водій
Прибиральниця
Державний реєстратор
Державний реєстратор
Державний реєстратор
Спеціаліст І категорії - реєстратор
Головний спеціаліст з земельних питань
Головний спеціаліст з питань доходів
Головний спеціаліст з соціальних питань
Відділ фінансів та бухобліку
Заступник голови з економічних питань
Головний бухгалтер
Головний спеціаліст - економіст
Юридичний відділ
Заступник голови з правових питань
Начальник юридичного відділу

Кількість

Посадовий оклад

1

4400

1

4300

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4200
4200
2118
2118
1895
2171
2156
3200
3200
3200
2250
2250
2480
2250

1
1
1

4268
3200
2480

1
1

4268
3200

22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33
34

Провідний спеціаліст - юрист
ЦНАП
Начальник ЦНАП
Провідний спеціаліст – адміністратор
Провідний спеціаліст – адміністратор
Відділ аналітики, інформаційної діяльності і
комунікацій з громадськістю
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Провідний спеціаліст
Системний адміністратор (ЦПХ)
Інспекція державного архітектурнобудівельного контролю
Начальник інспекції
Головний спеціаліст
Відділ містобудування та архітектури
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Спеціаліст І категорії

1

2360

1
1
1

3200
2360
2360

1
1
1
1

3200
2480
2360
7000

1
1

3200
2480

1
1
1

3200
2480
2250

Секретар
Л.Л. Бондаренко

ради

Додаток 2
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 587-УІІ від 22.12.2017 року
Розміри доплат за ранги посадових осіб, спеціалістів Крижанівської сільської
ради та її виконавчого органу
Ранг посадової особи місцевого
самоврядування

Розмір щомісячної доплати,
грн

7 ранг
8 ранг
9 ранг
10 ранг
11 ранг
12 ранг
13 ранг
14 ранг
15 ранг

110
100
90
80
70
60
55
50
45

Секретар
Л.Л. Бондаренко

ради

Додаток 3
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№587-УІІ від 22.12.2017 року
Розміри надбавок за вислугу років посадових осіб, службовців, працівників
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу
Стаж роботи

Понад 3 роки
Понад 5 років
Понад 10 років
Понад 15років
Понад 20 років
Понад 25 років

Розмір щомісячної надбавки у відсотках до посадового
окладу з урахуванням доплати за ранг посадової особи
органу місцевого самоврядування
10
15
20
25
30
40

Секретар ради
Бондаренко

Л.Л.

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання
«22» грудня 2017 року
№588-VIІ
«Про затвердження положення про преміювання посадових осіб, службовців,
працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2018
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»,
наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02.10.1996 № 77
«Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів», Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про преміювання посадових осіб,службовців,
працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2018 рік
(додаток 1).
2. Головному бухгалтеру Крижанівської сільської ради забезпечити нарахуванні
заробітної плати згідно з даним Положенням та чинним Законодавством.
3. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2018 р і діє до моменту прийняття нового
положення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного розвитку,
медицини, охорони дитинства, культури, молоді та спорту(голова комісії Клюкас
О.П.)

Сільський
Н.Г. Крупиця

голова

Додаток 1
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№588-УІІ від 22.12.2017 року
Положення про преміювання посадових осіб, службовців, працівників
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2018 рік
1.
Загальні положення
1.1. Положення про преміювання посадових осіб, службовців, працівників
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу (далі-Положення)
розроблено 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»,
наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 02.10.1996 № 77
«Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів
виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів
прокуратури, судів та інших органів».
1.2. Положення визначає мету, джерела та порядок виплати щомісячних премій,
одноразових заохочень, матеріальної та соціальної допомог, які передбачені
чинним законодавством та постановами Уряду.
1.3. Положення поширюється на посадових осіб, службовців, працівників
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу.
1.4. Метою преміювання посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської
сільської ради та її виконавчого органу є покращення їх матеріального стану та
заохочення до кваліфікованого виконання обов'язків, що належать до їх
трудових функцій, а також підвищення ініціативного і творчого ставлення до
праці.
1.5. Преміювання посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської
сільської ради та її виконавчого органу здійснюється за якісне, своєчасне і в

повному обсязі виконання обов’язків, визначених Законами України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”,
Бюджетним Кодексом України, Земельним Кодексом та іншими нормативноправовими актами України та посадовими інструкціями, а також з урахуванням їх
ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи за місяць та в окремих
випадках:
- за виконання важливих додаткових завдань;
- з нагоди державних і професійних свят (День Місцевого самоврядування, День
Бухгалтера, День Юриста, День Землевпорядника, День водія, День Незалежності
України, День Конституції України тощо);
- ювілейних та святкових дат (8-Березня, Новорічних та Різдвяних свят, 50, 55, 60,
65 років з дня народження).
1.6. Нарахування
та
виплата
премій посадовим особам, службовцям
працівникам Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу здійснюється
відповідно до рішення Крижанівської сільської ради«Про
затвердження
структури чисельності та упорядкування умов оплати праці посадових осіб,
службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на
2018 рік».
2. Порядок виплати премії.
2.1.
Преміювання посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської
сільської ради та її виконавчого органу здійснюється в межах фонду заробітної
плати, затвердженого кошторисом на відповідний рік.
2.2. 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 надбавку за високі
досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи, у такому
порядку та розмірі: сільському голові - 200 %, секретарю ради - до 200%,
керуючому справами - до 200%, заступнику сільського голови з питань діяльності
виконавчих органів - до 200%, заступнику голови з правових питань - до 200%,
заступник голови з економічних питань - до 200%, головному бухгалтеру - до
200%, головному спеціалісту – економісту - до 200%, начальнику юридичного
відділу - до 200%, провідному спеціалісту-юристу - до 200%, головному
спеціалісту з питань доходів - до 200%, головному спеціалісту з земельних питань
- до 200%, головному спеціалісту з соціальних питань - до 200%, державному
реєстратору - до 200%, державному реєстратору - до 200%, державному
реєстратору - до 200%, спеціалісту 1 категорії-реєстратору - до 200%, начальнику
ЦНАП - до 200%, провідному спеціалісту-адміністратору - до 200%, провідному
спеціалісту-адміністратору - до 200%, начальнику інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю - до 200%, головному спеціалісту інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю - до 200%, начальнику відділу
містобудування та архітектури - до 200%, головному спеціалісту відділу
містобудування та архітектури - до 200%, спеціалісту І категорії відділу
містобудування та архітектури - до 200%; начальнику ВОС - до 200%, діло
виробнику - до 200%, інспектору з благоустрою - до 200%, системному
адміністратору (ЦПХ) - до 200%, начальнику відділу аналітики, інформаційної
діяльності і комунікацій з громадськістю - до 200%, головному спеціалісту відділу

аналітики, інформаційної діяльності і комунікацій з громадськістю - до 200%,
провідному спеціалісту відділу аналітики, інформаційної діяльності і комунікацій
з громадськістю - до 200%; прибиральниці – до 100%, водію –до 200%.
Для прийнятих на роботу посадових осіб, в разі якщо вони пропрацювали не
повний місяць, премія нараховується пропорційно відпрацьованому часу.
2.3.Щомісячна премія нараховується на підставі розпорядження сільського голови
та виплачується в термін виплати заробітної плати, виходячи з фонду заробітної
плати та затвердженого кошторису.
2.4. Додаткова премія надається у випадках:
- посадовим особам, службовцям, працівникам за виконання обов’язків тимчасово
відсутніх працівників, при збільшеному обсязі робіт, тощо у розмірі від 10% до
100 % середньомісячної заробітної плати, або в абсолютній сумі. Премія
нараховується на підставі розпорядження сільського голови.
2.5.Премія не нараховуються або її розмір знижується у разі коли:
-посадові особи, службовці, працівники допустили помилки при виконанні
посадових обов'язків, та/або порушили трудову дисципліну, позбавляються
премій повністю або частково;
- працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, відрядженим на
навчання з метою підвищення кваліфікації;
- працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який проводиться преміювання,
премії виплачуються, у розмірі не менш 10% посадового окладу;
- працівникам, яким винесена догана, премія за звітний місяць не виплачується, у
подальшому - на розсуд сільського голови;
- невиконання в строк розпоряджень та доручень керівництва сільської ради;
- несвоєчасний розгляд пропозицій, заяв, звернень громадян;
- порушення строків розгляду документів, порушення строків подання звітності,
інформацій, тощо.
Підставою для позбавлення премії або часткове її позбавлення є розпорядження
сільського голови.
2.6. Премії працівникам, які працювали неповний період, за який повинна була
бути призначена премія, у зв'язку з переведенням на інше місце роботи,
виходом на пенсію, звільненням у зв'язку зі скороченням штату, звільнення за
власним бажанням та інших поважних причин, прийняттям на роботу,
нараховується пропорційно відпрацьованому часу.
2.7. Премії, нараховані відповідно до цього Положення, включаються в
середній заробіток при нарахуванні оплати щорічної відпустки, допомоги по
тимчасовій непрацездатності та в інших випадках збереження середнього
заробітку, передбачених чинним законодавством.
3. Одноразові заохочення
3.1. До одноразових заохочень відносяться:
- з нагоди державних і професійних свят (День Місцевого самоврядування, День
Бухгалтера, День Юриста, День Землевпорядника, День водія, День Незалежності
України, День Конституції України тощо) - у розмірі від одного до двох окладів,
виходячи із фонду оплати праці;

- ювілейних та святкових дат (8-Березня, Новорічних та Різдвяних свят, 50, 55, 60,
65 років з дня народження) - у розмірі від одного до двох окладів, виходячи із
фонду оплати праці.
4. Одноразові матеріальні допомоги
(соціально-трудові пільги, гарантії і компенсації)
4.1. З метою сприяння регулюванню соціально-економічних інтересів та
захисту працівників в межах чинного законодавства України та фінансових
можливостей Крижанівської сільської ради передбачено
соціально-трудові
пільги, гарантії і компенсації та виплати одноразових матеріальних допомог:
- для оздоровлення при наданні щорічної відпустки посадовим особам,
службовцям, працівникам Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу;
- для вирішення соціально-побутових питаньпосадовим особам, службовцям,
працівникам Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу.
4.2. Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна допомога
для вирішення соціально-побутових питань надається на підставі поданої заяви
працівника та нараховуються у розмірі від посадового окладу до середньомісячної
заробітної плати, виходячи із фонду оплати праці.
5. Прикінцеві положення
5.1. Дане положення вступає в силу з 01.01.2018 року і діє до моменту прийняття
нового положення.
Секретар
Л.Л. Бондаренко

ради

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання
«22» грудня 2017 року
VIІ

№589-

Про затвердження штатного розпису комунального підприємства
«Надія» Крижанівської сільської ради на 2018 рік
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 штатний розпис комунального підприємства «Надія»
Крижанівської сільської ради на 2018 рік. (Додаток 1)
2. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2018р.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань планування фінансів бюджету, соціально-економічного
розвитку, медицини, охорони дитинства, культури, молоді та спорту
(голова комісії Клюкас О.П.)
Сільський голова

Н.Г. Крупиця

Додаток 1
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 589-УІІ від 22.12.2017 року
Штатний розпис комунального підприємства «Надія»
Крижанівської сільської ради на 2018 рік
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва посади
Директор
Бухгалтер
Майстер
Юрист
Сантехник
Оператор газових установок

Кільк. Один.
1
1
1
1
3
1

Посадовий
оклад, грн.
6000,0
5200,0
4800,0
4100,00
4100,0
3200,0

7
8
9
10
11

12

Двірник
Наглядач кладовища
Двірник сезонний
Спеціаліст водно-каналізаційного
господарства
Менеджер по організації і створ.
об’єктів культ. оздор. р. рекр. соц.
спорт і турист цілей
Різноробочі
Секретар

7
1
4
1

4100,0
4100,0
4000,00
4100,00

1

4100,00

2

4000,00
Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
22 грудня 2017

№ 555-VII

Про затвердження містобудівної документації – проекту внесення змін
в детальний план території села Крижанівка Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області
в межах кварталу 31.
Розглянувши проект внесення змін в детальний план території села
Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області в межах кварталу 31, керуючись ч. 8 ст. 19 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», ст. 25, 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська
В И Р І Ш И Л А:
1.Затвердити проект внесення змін в детальний план території села
Крижанівка Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської
області в межах кварталу 31.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з
питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (Дерік Г.Н.).

Сільський голова

Н.Г. Крупиця

