УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання
«12» червня 2018 року

№ 684-VIІ

Про затвердження Програми допомоги сім’ям загиблих воїнів АТО на території
Крижанівської сільської ради на 2018 рік
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Крижанівська сільська рада вирішила:
1. Затвердити Програму допомоги сім’ям загиблих воїнів АТО на території
Крижанівської сільської ради на 2018 рік (додаток №1).
2. Затвердити Кошторис витрат Програми допомоги сім’ям загиблих воїнів АТО на
території Крижанівської сільської ради на 2018 рік (додаток №2).
3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, медицини, соціального
захисту і охорони дитинства, культури, молоді та спорту.
Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 1
до рішення сесії Крижанівської сільської ради

№ 684-VIІ від 12.06.2018 року
Програма допомоги сім’ям загиблих воїнів АТО на території Крижанівської сільської ради
на 2018 рік
Мета Програми
Надання адресної щомісячної матеріальної допомоги сім’ям загиблих воїнів АТО, які
проживають на території Крижанівської сільської
Основним завданням Програми є:
Фінансування адресної щомісячної матеріальної допомоги сім’ям загиблих воїнів АТО, які
проживають на території Крижанівської сільської
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, також інших
джерел – коштів інвесторів, субвенцій з районного та обласного бюджетів.
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:
Надання адресної щомісячної матеріальної допомоги сім’ям загиблих воїнів АТО, які
проживають на території Крижанівської сільської
Очікувані результати Програми
Виконання Програми допоможе підтримати сім’ї загиблих воїнів АТО, які проживають на
території Крижанівської
Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 2
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 684-VIІ від 12.06.2018 року

Кошторис Програми допомоги сім’ям загиблих воїнів АТО на території Крижанівської
сільської ради на 2018 рік
Назва заходів виконання Програми
Надання адресної щомісячної матеріальної допомоги
сім’ям загиблих воїнів АТО, які проживають на території
Крижанівської сільської
Поштові послуги

Термін
Сума в грн..
виконання для реалізації
заходів
2018
7500 грн.

Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання
«12» червня 2018 року

№ 685-VIІ

Про затвердження Програми з пожежної безпеки Крижанівської сільської ради на 2018
рік
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Крижанівська сільська рада вирішила:
1. Затвердити Програму з пожежної безпеки Крижанівської сільської ради на 2018 рік
(додаток №1).
2. Затвердити Кошторис витрат Програми з пожежної безпеки Крижанівської сільської
ради на 2018 рік (додаток №2).
3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію з питань
планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, медицини, соціального
захисту і охорони дитинства, культури, молоді та спорту.
Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 1
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 685-VIІ від 12.06.2018
Програма з пожежної безпеки Крижанівської сільської ради на 2018 рік
Мета Програми
Підвищення пожежної безпеки на території Крижанівської сільської ради
Основним завданням Програми є:
Фінансування заходів та придбання товарів для підвищення пожежної безпеки 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, також інших
джерел – коштів інвесторів, субвенцій з районного та обласного бюджетів.
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:
Придбання вогнегасників
Перевірка та випробування пожежних гідрантів, внутрішніх пожежних кранів та їх
обладнання пожежними рукавами із залученням пожежного автомобіля
Проведення замірів опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захистів електричних
мереж та електроустановок від короткого замкнення в будівлі Будинку культури, будівлі
сільської ради та інших будівлях комунальної власності
Очікувані результати Програми
Виконання Програми допоможе підвищити пожежну безпеку на території Крижанівської
сільської ради та будівлях комунальної власності.
Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 2
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 685-VIІ від 12.06.2018
Кошторис Програми з пожежної безпеки Крижанівської сільської ради на 2018 рік
Назва заходів виконання Програми
Придбання вогнегасників
Перевірка та випробування пожежних гідрантів, внутрішніх
пожежних кранів та їх обладнання пожежними рукавами із
залученням пожежного автомобіля
Проведення замірів опору ізоляції і перевірка спрацювання
приладів захистів електричних мереж та електроустановок від
короткого замкнення в будівлі Будинку культури, будівлі
сільської ради та інших будівлях комунальної власності

Термін
виконання
2018

Секретар сільської ради

Сума в грн..
для реалізації
заходів
21000,00 грн.

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання
«12» червня 2018 року

№ 686-VIІ

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторису витрат
Програми підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Крижанівська сільська рада вирішила:
1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми підтримки
дітей та молоді Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018
рік (додаток №1).
2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію
Крижанівської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони дитинства, культури,
молоді та спорту.
Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 1
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 686-VIІ від 12.06.2018 року
Кошторис витрат Програми
підтримки дітей та молоді Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області на 2018 рік
Всього
Назва заходу виконання Програми
Термін
Сума
виконання витрат
Виплата стипендії голови Крижанівської сільської ради
2018
30 000.00 365 000,00
грн.
кращим учням Крижанівської ЗОШ.
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 с.
2018
200 000.00
Крижанівка та с. Ліски, а також дітей, які навчаються в
грн.
Крижанівській школі але, які не проживають на території
Крижанівської сільської ради, 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

75 000.00
грн.

Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання
«12» червня 2018 року

№ 687-VIІ

Про внесення змін та затвердження в новій редакції кошторису витрат Програми підтримки
комунального підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області
на 2018 рік
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Крижанівська сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми підтримки комунального
підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік (додаток
№1).
2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію Крижанівської сільської ради з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, медицини, соціального захисту і
охорони дитинства, культури, молоді та спорту.
Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 1
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 687-VIІ від 12.06.2018 року
Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства «Надія» Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Назва заходу виконання Програми
Термін виконання
Сума витрат
Дотація КП «Надія» на заробітну плату та нарахування
Дотація КП «Надія» на придбання виробничого
інвентарю та матеріалів.
Дотація на придбання паливно-мастильних матеріалів
Дотація на придбання матеріалів та виконання робіт
(надання послуг) з обслуговування та ремонту мереж
водопостачання та водовідведення в с. Крижанівка та с.
Ліски.
Дотація на придбання матеріалів та виконання робіт
(надання послуг) з обслуговування та ремонту мереж
вуличного освітлення в с. Крижанівка та с. Ліски.
Дотація на відшкодування втрат
сільськогосподарського та лісогосподарського
виробництва
Поточний ремонт та обслуговування
відеоспостереження
Дотація КП «Надія» на потреби на виконання робіт
(надання послуг) 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
Дотація КП "Надія" на оплату послуг з благоустрою
прилеглої території до спортивного майданчику
Дотація КП "Надія" на благоустрій території
узбережжя с. Крижанівка
Дотація КП "Надія" на придбання елементів огорожі
вулиці Приморська в с. Крижанівка (балясин, перил,
стовпів балюстрад та ін.)

3057648,000
115100,000
100000,000
50000,000

200000,000

105700,000
50000,000

100000,000
63000,000
2018 р

45000,000
100000,000
116107,000
30000,000
200000,000
50000,000
40000,000
350000,000
200000,000
50000,000
100000,000

ВСЬОГО

5122555,000

Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

У К Р А Ї Н А

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання
«12» червня 2018 року

№ 688-VIІ

Про внесення змін до Плану підготовки проектів регуляторних актів на
2018 рік
З метою здійснення сільською радою повноважень, визначених Законом
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних
регуляторних актів, вдосконалення правового регулювання господарських
відносин на території району, відповідно до статті 7 цього Закону, пункту 6
частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за
погодженням із постійними комісіями, Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Плану підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік,
доповнивши його пунктом 5, що додається.
2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Крижанівської
сільської ради на 2018 рік, зі змінами оприлюднити на офіційному сайті
Крижанівської сільської ради в мережі Інтернет.
3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики,
законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів (Спельник С.В.).

В.о сільського голови

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 1
до рішення ХХХІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання №688-УІІ від 12.06.2018р.
План підготовки регуляторних актів на 2018 рік

№ Вид
проекту
регулято
рного
акту
1 Рішення
Крижані
вської
сільсько
ї ради

2

3

4

5

Рішення
виконав
чого
комітету
Крижані
вської
сільсько
ї ради
Рішення
Крижані
вської
сільсько
ї ради

Назва проекту
Ціль
регуляторного акта прийняття

Строк
підгот
овки

Про встановлення
місцевих податків
та зборів на 2018
рік

І-ІІІ
кварта
л 2018

Про прийняття
Порядку
переведення
нежитлових
приміщень у
житлові (та
житлових - у
нежитлові)
Про внесення змін
в Порядок
розміщення
тимчасових
споруд,
торгівельних
майданчиків та
засобів для
здійснення
підприємницької
діяльності на
території
Крижанівської
сільської ради
Рішення Про внесення змін
Крижані в рішення
вської
Крижанівської
сільсько сільської ради
ї ради
№999-VI від
17.10.2014 року
«Про встановлення
нормативів для
одиниці створеної
потужності»
Рішення Про внесення змін
Крижані до «Правил
вської
розміщення

Зміцнення
2018
матеріальної і
фінансової бази
місцевого
самоврядування та
поповнення
доходної частини
місцевого бюджету

Відповідальн
і за
розроблення
регуляторног
о акта
Мельник
О.М.
заступник
голови з
питань
діяльності
виконавчих
органів ради
Мельник
О.М.
заступник
голови з
питань
діяльності
виконавчих
органів ради
Мельник
О.М.
заступник
голови з
питань
діяльності
виконавчих
органів ради

Зміцнення
2018
матеріальної і
фінансової бази
місцевого
самоврядування та
поповнення
доходної частини
місцевого бюджету

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

Зміцнення
матеріальної і
фінансової бази

Антоненко
О.В. –
керуюча

Зміцнення
матеріальної і
фінансової бази
місцевого
самоврядування та
поповнення
доходної частини
місцевого бюджету
Вирішення питань
переведення
нежитлових
приміщень у
житлові

І-ІІІ
кварта
л 2018

2018

сільсько
ї ради

зовнішньої
реклами у
населених пунктах
на території
Крижанівської
сільської ради»,
затверджених
рішенням
Крижанівської
сільської ради
№300 від
05.06.2016 року

Секретар ради

місцевого
самоврядування та
поповнення
доходної частини
місцевого бюджету

справами
виконкому

Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання
«12» червня 2018 року
VIІ

№ 689-

Про внесення змін до рішень сесії № 584-VIІ від 22.12.2017 року, № 586-VIІ від
22.12.2017 року, № 587-VIІ від 22.12.2017 року, № 588-VIІ від 22.12.2017 року, № 593-VIІ
від 22.12.2017 року, № 594-VIІ від 22.12.2017 року
Відповідно до ст. 21, 22 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Постанови Кабінету Міністрів України
від 24.05.2017 № 353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9
березня 2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету
Міністрів України», Постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 363 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268»,
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. Пункт 1 рішення сесії № 584-VIІ від 22.12.2017 року читати як:
Встановити Крупиці Н.Г. - сільському голові:
посадовий оклад у розмірі - 6800,00 грн.;
доплату за 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування;
доплату за вислугу років – 15%;
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.
Пункт 2 рішення сесії № 584-VIІ від 22.12.2017 року читати як: «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.»
2. Внести зміни до додатку № 1 рішення сесії № 586 від 22.12.2017 року «Штатний розпис
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2018 рік» та затвердити його у новій
редакції (додаток № 1).
3. Пункт 1 рішення сесії № 587-VIІ від 22.12.2017 року «провідний спеціаліст-адміністратор,
провідний спеціаліст-адміністратор», читати як «адміністратор, адміністратор»;

Пункт 5 рішення сесії № 587-VIІ від 22.12.2017 року «провідний спеціаліст-адміністратор - до
200%, провідний спеціаліст-адміністратор - до 200%», читати як «адміністратор - до 200%,
адміністратор - до 200%»

Внести зміни до додатку № 1 рішення сесії № 587-VIІ від 22.12.2017 року «Розміри
посадових окладів Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2018 рік» та
затвердити його у новій редакції (додаток № 2).

4. П.п. 2.2. пункту 2 розділу 2 додатку № 1 рішення сесії № 588-VIІ від 22.12.2017 року
«провідний спеціаліст-адміністратор - до 200%, провідний спеціаліст-адміністратор - до 200%», читати
як «адміністратор - до 200%, адміністратор - до 200%»
5. Встановити заступникам сільського голови посадові оклади відповідно до законодавства та
внесених змін до рішень № 586-VIІ від 22.12.2017 року та № 587-VIІ від 22.12.2017 року.

6. Внести зміни до додатку № 1 рішення сесії № 593-VIІ від 22.12.2017 року «Розміри
посадових окладів відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку
Крижанівської сільської ради на 2018 рік» та затвердити його у новій редакції (додаток № 3).
7. Внести зміни до додатку № 1 рішення сесії № 594-VIІ від 22.12.2017 року
«Штатний розпис працівників відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони
громадського порядку Крижанівської сільської ради на 2018 рік» та затвердити його у новій
редакції (додаток № 4).
8. Головному бухгалтеру Крижанівської сільської ради здійснити перерахунок
заробітної плати відповідно до законодавства.
9. 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.)

Секретар сільської ради
Бондаренко

Л.Л.

№1
ради

Додаток
до рішення сесії Крижанівської сільської
№ 689-VIІ від 12 червня 2018 року

Штатний розпис 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
22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33

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
Заступник голови з економічних питань
Головний бухгалтер
Головний спеціаліст - економіст
Заступник голови з правових питань
Начальник юридичного відділу
Провідний спеціаліст - юрист
ЦНАП
Начальник ЦНАП
Адміністратор
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

Кількість

Посадовий
оклад

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

6800
6300
5800
5800
2950
3000
2600
2171
2156
4100
4100
4100
3000
3307
3307
3307
6300
4200
3307
6300
4200
3150

1
1
1

4200
4100
4100

1
1
1
1

4200
3307
3150
7000

1
1

4200
3307

1
1

4200
3307

34

Спеціаліст І категорії

1

Секретар сільської ради
Бондаренко

3000

Л.Л.

Додаток № 2
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 689-VIІ від 12 червня 2018 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
22
23
24
25

26
27
28
29

30

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
Заступник голови з економічних питань
Головний бухгалтер
Головний спеціаліст - економіст
Заступник голови з правових питань
Начальник юридичного відділу
Провідний спеціаліст - юрист
ЦНАП
Начальник ЦНАП
Адміністратор
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

Кількість

Посадовий
оклад

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

6800
6300
5800
5800
2950
3000
2600
2171
2156
4100
4100
4100
3000
3307
3307
3307
6300
4200
3307
6300
4200
3150

1
1
1

4200
4100
4100

1
1
1
1

4200
3307
3150
7000

1

4200

31
32
33
34

Головний спеціаліст
Відділ містобудування та архітектури
Начальник відділу
Головний спеціаліст
Спеціаліст І категорії

1

3307

1
1
1

4200
3307
3000

Секретар сільської ради
Бондаренко

Л.Л.

Додаток № 3
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 689-VIІ від 12 червня 2018 року
Розміри посадових окладів відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони
громадського порядку Крижанівської сільської ради на 2018 рік
№ п/п
1

Секретар сільської ради
Бондаренко

Назва посади

Начальник відділу

Посадовий оклад, грн.
4200,00

Л.Л.

Додаток №4
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 689-VIІ від 12 червня 2018 року
Штатний розпис працівників відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони
громадського порядку Крижанівської сільської ради на 2018 рік
№ п/п
1

Назва посади

Начальник відділу

Кількість одиниць
1

Посадовий оклад, грн.
4200,00

Секретар сільської ради
Бондаренко

Л.Л.

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання
«12» червня 2018 року

№ 690-VIІ

Про внесення змін до рішень сесії № 589-VIІ від 22.12.2017 року, № 590-VIІ від 22.12.2017 року

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:

ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та затвердити в новій редакції додаток № 1 до рішення сесії № 589-VIІ від 22.12.2017
року «Штатний розпис комунального підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради на 2018 рік».
(Додаток 1)
2. п.1 розділу І Додатку № 1 до рішення сесії № 590-VIІ від 22.12.2017 року «Положення про
преміювання працівників КП «Надія» Крижанівської сільської ради на 2018 рік» викласти у новій редакції, а
саме: «Розрахунок розміру щомісячної премії здійснюється у відсотковому співвідношенні і становить 200 %

від посадового окладу для директора КП «Надія» та до 200 % від посадового окладу для інших працівників,
згідно наказу директора КП «Надія» у межах фонду заробітної плати та затвердженого кошторису».
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.)

Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток 1
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 690-УІІ від 12.06.2018 року

№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Штатний розпис комунального підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради на 2018 рік
Кільк.
Посадовий оклад,
Назва посади
Один.
грн.
Директор
1
7000
Бухгалтер
1
5500
Садівник
1
4000
Майстер
1
5300
Касир
1
4000
Сантехник
3
4100
Оператор газових установок
1
4000
Двірник
7
4100
Наглядач кладовища
1
4100
Двірник сезонний
6
4000
Спеціаліст водно-каналізаційного господарства
1
4100
Менеджер по організації і створенню культурно-оздоровчих,
1
рекреаційних, соціальних, спортивних і туристичних цілей
4100
Різноробочі
2
4000

Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання

«12» червня 2018 року

№ 691-VIІ

Про внесення змін до договору оренди нежитлового приміщення
Розглянувши заяву СПД Наливайко В.В. та проект додаткової угоди до Договору
оренди нежитлового приміщення від 10.01.2008, укладеного між Крижанівською сільською
радою та СПД Наливайко В.В., враховуючи, що заявником здійснюється побутове
обслуговування населення, з метою приведення Договору у відповідність вимогам Методики
розрахунку орендної плати за майно територіальної громади Крижанівської сільської ради,
яке передається в оренду, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до п. 3.1 Договору оренди нежитлового приміщення від
10.01.2008, укладеного між Крижанівською сільською радою та СПД Наливайко В.В. та
викласти його в наступній редакції: «3.1. Орендна плата становить 5% від вартості
орендованого майна, що передбачена п. 1 цього Договору та становить 4 047,12 грн. на рік та
337,26 грн. на місяць, згідно розрахунку, який є невід’ємною частиною до Договору.».
2. Укласти з СПД Наливайко В.В.. відповідну додаткову угоду до Договору
оренди нежитлового приміщення від 10.01.2008 для приведення його у відповідність до
цього рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи
(Дерік Г.Н.).
Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 692-VII

Про надання громадянам України Полєєву Олексію Юрійовичу та
Павлову Роману Олеговичу дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6 га в оренду
строком на 15 (п'ятнадцять) років для обслуговування та експлуатації
складських приміщень, що розташована за адресою: Одеська область,
Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 13/5.
Розглянувши клопотання громадянин України Полєєва Олексія Юрійовича
та Павлова Романа Олеговича щодо надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,6 га, в

оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років для обслуговування та експлуатації
складських приміщень, що розташована за адресою: Одеська область,
Лиманський район, с. Крижанівка, вул. Паустовського, 13/5 та подані
матеріали, керуючись ст. ст. 122, 123, та ч.2 ст. 134 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законом України «Про землеустрій», Крижанівська сільська рада Лиманського
району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати громадянам України Полєєву Олексію Юрійовичу та Павлову
Роману Олеговичу дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної орієнтовною площею 0,6 га в оренду строком на 15
(п'ятнадцять) років для обслуговування та експлуатації складських приміщень,
що розташована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.
Крижанівка, вул. Паустовського, 13/5.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та
затвердити 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.).
В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 693-VII

Про надання громадянину України Бабенко Миколі Дмитровичу дозволу
на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 0,04 га в оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років
для будівництва та експлуатації об'єктів інженерно-транспортної
інфраструктури , що розташована за адресою: Одеська область,
Лиманський район, сщ. Ліски
Розглянувши клопотання громадянина України Бабенко Миколи
Дмитровича щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,04 га, в оренду строком на
15 (п'ятнадцять) років для будівництва та експлуатації об'єктів інженерно-

транспортної інфраструктури, що розташована за адресою: Одеська область,
Лиманський район, сщ. Ліски та подані матеріали, керуючись ст. ст. 122, 123, та
ч.2 ст. 134 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,
Законом України «Про землеустрій»,
Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Надати громадянину України Бабенко Миколі Дмитровичу дозвіл на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної орієнтовною
площею 0,04 га в оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років для будівництва та
експлуатації об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, що розташована
за адресою: Одеська область, Лиманський район, сщ. Ліски.
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погодити та
затвердити 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.).
В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 694-VII

Про затвердження додаткової угоди та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки б/н від 10.02.2012 року зареєстрованого за
№512270004001249 від 29.05.2012 року укладеного з ПІІ «АМІК Україна»
Розглянувши заяву в.о. генерального директора ПІІ «АМІК УКРАЇНА» С.
Заграпскас та додаткову угоду від 04.06.2018 року укладену між
Крижанівською сільською радою та ПІІ «АМІК УКРАЇНА» до договору оренди
земельної ділянки б/н від 10.02.2012 року зареєстрованого відділом
Держкомзему у Комінтернівському районі Одеської області у книзі записів
державної реєстрації договорів оренди землі запис від 29.05.2012 року за
№512270004001249, кадастровий номер 5122783200:02:001:0443, відповідно до
Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель», Земельного кодексу

України, 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 04.06.2018 року укладену між
Крижанівською сільською радою та ПІІ «АМІК УКРАЇНА» до договору оренди
земельної ділянки б/н від 10.02.2012 року зареєстрованого відділом
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 б/н від 10.02.2012
року зареєстрованого відділом 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
04.06.2018 року до договору оренди земельної ділянки б/н 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.).
В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 695-VII

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАДІЯ» в постійне
користування для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів
інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та
дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу), за адресою:
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с.
Ліски.
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 клопотання директора КП «НАДІЯ» Константинової С.В. та
проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «НАДІЯ» в постійне користування для будівництва,
обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної, енергетичної
інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів
дорожнього сервісу), за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, с. Ліски, розроблений ТОВ «ІНАГРО ГРУПП»,
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 постійне користування для
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім
об'єктів дорожнього сервісу), за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, с. Ліски.
2. Передати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «НАДІЯ» в постійне
користування земельну ділянку загальною площею 0,7139 га, яка знаходиться
за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с.
Ліски, кадастровий номер 5122783200:01:002:2388.

3. Зобов’язати КОМУНАЛЬНОМЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАДІЯ»
виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст. ст. 91, 103
Земельного кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (Дерік Г.Н.).
В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 696-VII

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянці України Михалкіній Валентині Семенівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 77б/2.
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу
України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр»,
розглянувши заяву громадянки України Михалкіної В.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) громадянці
України Михалкіній Валентині Семенівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
село Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 77б/2.
2. Передати громадянці України Михалкіній Валентині Семенівні
безоплатно у власність земельну ділянку загальною площею 0,0054 га за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
село Крижанівка, вул. Ак. Заболотного, 77б/2, кадастровий номер:
5122783200:01:002:2406.
3. Зобов’язати громадянку України Михалкіну Валентину Семенівну
виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103
Земельного кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (Дерік Г.Н.).
В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 697-VII

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці України Гриненко Марії Іванівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область,
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка,
2-й провулок вул. Центральної, 2 «а».
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу
України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр»,
розглянувши заяву громадянки України Гриненко Марії Іванівни та подані
матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці України Гриненко Марії Іванівні для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
село Крижанівка, 2-й провулок вул. Центральної, 2 «а».
2. Передати громадянці України Гриненко Марії Іванівні безоплатно у
власність земельну ділянку загальною площею 0,0330 га за адресою: Одеська
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка,
2-й
провулок
вул.
Центральної,
2
«а»,
кадастровий
номер:
5122783200:02:001:2856.
3. Зобов’язати громадянку України Гриненко Марію Іванівну виконувати
обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного
кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (Дерік Г.Н.).
В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 698-VII

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці України Косенко Олені Дмитрівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, с. Ліски,
вул. Північна, 46 «а».
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу
України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр»,
розглянувши заяву громадянки України Косенко Олени Дмитрівни та подані
матеріали, Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці України Косенко Олені Дмитрівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська
сільська рада, с. Ліски, вул. Північна, 46 «а».
2. Передати громадянці України Косенко Олені Дмитрівні безоплатно у
власність земельну ділянку загальною площею 0,0335 га за адресою: Одеська
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Ліски, вул.
Північна, 46 «а», кадастровий номер: 5122783200:01:002:2088.
3. Зобов’язати громадянку України Косенко Олену Дмитрівну виконувати
обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного
кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (Дерік Г.Н.).
В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренк

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 699-VII

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
громадянину України Стасюку Ігорю Васильовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка,
вул. Центральна, 20 «а».
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116, 118, 121, 122, 125, 134 Земельного кодексу
України, п. 3 розділу VII Закону України «Про державний земельний кадастр»,
розглянувши заяву громадянина України Стасюка І.В. та подані матеріали,
Крижанівська сільська рада Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину
України Стасюку Ігорю Васильовичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка, вул. Центральна, 20 «а».
2. Передати громадянину України Стасюку Ігорю Васильовичу безоплатно
у власність земельну ділянку загальною площею 0,0840 га за адресою: Одеська
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вул.
Центральна, 20 «а», кадастровий номер: 5122783200:02:001:2847.
3. Зобов’язати громадянина України Стасюка Ігоря Васильовича
виконувати обов’язки власників земельних ділянок, згідно ст.ст. 91, 103
Земельного кодексу України.

4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Лиманському районі
внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (Дерік Г.Н.).

В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 700-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.).
В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

Додаток №1 до рішення №700-УІІ
від 12.06.2018 року

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

Адреса
земельної
ділянки

Крижанівська
1. сільська рада

Крижанівська
2. сільська рада

Крижанівська
3. сільська рада

Крижанівська
4. сільська рада

Крижанівська
5. сільська рада

Крижанівська
6. сільська рада

Орієнтов
Цільове призначення
Прізвище, ім’я та на площа
(використання)
по батькові земельної
земельної ділянки
ділянки
Теленко М.О.

Вороненко С.В.

Воробйова Н.М.

Свистунов М.Ф.

Ліцкан Г.В.

Кушкова В.В.

-

-

-

-

-

0,15 га

Для будівництва і
обслуговування
жилого будинку,
господарських
будівель і споруд
Для будівництва і
обслуговування
жилого будинку,
господарських
будівель і споруд
Для будівництва і
обслуговування
жилого будинку,
господарських
будівель і споруд
Для будівництва і
обслуговування
жилого будинку,
господарських
будівель і споруд

Для будівництва і
обслуговування
жилого будинку,
господарських
будівель і споруд

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.
Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу
України, а саме: в клопотанні відсутні
графічні матеріали, на яких зазначено бажане
місце розташування земельної ділянки.
Земельна ділянка, вказана на графічних
матеріалах,
відноситься
до
території
Фонтанської сільської ради Лиманського
району Одеської області.
- земельна ділянка (мал.1), вказана на
графічних матеріалах, відноситься до
території м. Одеси;
- земельна ділянка (мал.2), вказана на
графічних матеріалах, відноситься до
території м. Одеси;
- земельна ділянка (мал.3), яка зазначена у
графічних матеріалах перебуває у приватній
власності (користуванні) за адресою: с.
Крижанівка, вул. Гонтаренко, 26 та
Гонтаренко, 28;
- земельна ділянка (мал.4), яка зазначена у
графічних матеріалах перебуває у приватній
власності (користуванні) за адресою: с.
Крижанівка, вул. Рибача, 34.

Крижанівська
7. сільська рада

Крижанівська
8. сільська рада

9.

Крижанівська
сільська рада

Крижанівська
10. сільська рада

Крижанівська
11. сільська рада

Дучко О.В.

Басюк В.В.

Громоздова Л.В.

Бабенко Т.А. (за
зверненням
Лиманської РДА)

Гураль О.Г.

0,12 га

Для будівництва і
обслуговування
жилого будинку,
господарських
будівель і споруд

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

-

Для будівництва і
обслуговування
жилого будинку

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

0,0025
га

Для будівництва і
обслуговування
жилого будинку

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

-

Для будівництва і
обслуговування
жилого будинку

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

0,0046
га

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

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.

Для ведення
садівництва і
городництва

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу
України, а саме: місце розташування
земельної ділянки, яка зазначена у графічних
матеріалах
не відповідає Генеральному
плану с. Ліски поєднаного з детальним
планом території с. Ліски, а саме земельна
ділянка знаходиться за межами с. Ліски.

Афтаєва Ю.В.
Кучерук Н.М.
Маркевич В.О.
Чорний А.В.
Чередніченко В.Р.
Пушкач А.А.
Шаповаленко В.В.
Обертун В.

0,53

Крижанівська
13. сільська рада

Гошуренко М.М.

0,10

Крижанівська
14. сільська рада

Гошуренко М.М.

0,25 га

Крижанівська
15. сільська рада

Горбєль О.Л.

0,18 га

Крижанівська
12. сільська рада

Секретар сільської ради

Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу
України, а саме: місце розташування
Для індивідуального земельної ділянки, яка зазначена у графічних
дачного будівництва матеріалах
не відповідає Генеральному
плану села Крижанівка поєднаного з
детальним планом території села Крижанівка
Невідповідність ст. 118 Земельного кодексу
Для будівництва і
України, а саме: місце розташування
обслуговування
земельної ділянки, яка зазначена у графічних
жилого будинку,
матеріалах
не відповідає Генеральному
господарських
плану села Крижанівка поєднаного з
будівель і споруд
детальним
планом
території
села
(присадибна ділянка)
Крижанівка.
Для будівництва і
обслуговування
Земельна ділянка, яка зазначена у графічних
жилого будинку,
матеріалах перебуває у приватній власності
господарських
(користуванні) за адресою: с. Крижанівка,
будівель і споруд
вул. Ветеранів, 10.
(присадибна ділянка)

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 701-VII

Про надання дозволу Громадській організації «Об'єднання Рибалок
Крижанівки» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 25
(двадцять п'ять) років для будівництва, експлуатації та
обслуговування протизсувних і протиселевих споруд, розташованої за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська
рада, село Крижанівка.
Розглянувши клопотання голови ГО «Об'єднання Рибалок Крижанівка»
Ханенко О.О., 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 Громадський організації «Об'єднання Рибалок
Крижанівки» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в довгострокову оренду строком на 25 (двадцять п’ять) років,
орієнтовною площею 2,0 га, для будівництва, експлуатації та обслуговування
протизсувних і протиселевих споруд, 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.).
В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 702-VII

Про затвердження додаткової угоди та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки б/н від 20.03.2017 року зареєстрованого за
№1214362651227 від 31.03.2017 року укладеного з громдянином України
Сухіна Олегом Михайловичем
Розглянувши заяву громадянина України Сухіна Олега Михайловича та
додаткову угоду від 04.06.2018 року укладену між Крижанівською сільською
радою та гр. Сухіна О.М. до договору оренди земельної ділянки б/н від
20.03.2017 року зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно за №1214362651227 від 31.03.2017 року, кадастровий номер
5122783200:02:001:2709, відповідно до Законів України «Про оренду землі»,
«Про оцінку земель», Земельного кодексу України, 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 04.06.2018 року укладену між
Крижанівською сільською радою та громадянином Сухіна Олегом
Михайловичем до договору оренди земельної ділянки б/н від 30.03.2017 року
зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за
№1214362651227 від 31.03.2017 року.
2. Внести зміни до договору оренди земельної ділянки б/н від 30.03.2017
року зареєстрованого зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно за №1214362651227 від 31.03.2017 року.

3. Зобов’язати гр. Україна Сухіна Олега Михайловича зареєструвати
додаткову угоду від 04.06.2018 року до договору оренди земельної ділянки б/н
від 30.03.2017 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.).
В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 703-VII

Про внесення змін в рішення двадцять четвертої сесії Крижанівської
сільської ради №543-УІІ від 24.10.2017 року
Розглянувши заяву директора ТОВ «ФОРЕКСТІН», керуючись статтями 26,
59 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 п. 1 рішення двадцять четвертої сесії Крижанівської
сільської ради №543-УІІ від 24.10.2017 року «Про надання дозволу ТОВ
«ФОРЕКСТІН» на розроблення проекту землеустрою, щодо відведення
земельної ділянки у довгострокову оренду строком на 15 (п'ятнадцять) років
для будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім
об'єктів дорожнього сервісу), розташованої на території Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області» та викласти в такій
редакції:
«1. Надати дозвіл ТОВ «ФОРЕКСТІН» на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду
строком на 15 (п'ятнадцять) років, орієнтовною площею 0,1418 га, для
будівництва, обслуговування та ремонту об'єктів інженерної, транспортної,
енергетичної інфраструктури, об'єктів зв'язку та дорожнього господарства (крім

об'єктів дорожнього сервісу) (КВЦПЗ-12.04), 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. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (Дерік Г.Н.).
В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 704-VII

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянці України Кіракосян Арпіне Кіракосівні в довгострокову
оренду терміном на 20 (двадцять) років площею 0,0663 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, вулиця Сахарова академіка, 1Г.
Розглянувши заяву громадянки України Кіракосян А.К. та проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду,
розроблений ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС», 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
громадянці України Кіракосян Арпіне Кіракосівні в довгострокову оренду
терміном на 20 (двадцять) років загальною площею 0,0663 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, вулиця Сахарова академіка, 1Г.
2. Передати громадянці України Кіракосян Арпіне Кіракосівні в
довгострокову оренду терміном на 20 (двадцять) років земельну ділянку,
загальною площею 0,0663 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2376, 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, вулиця Сахарова академіка, 1Г.
3. Громадянці України Кіракосян Арпіне Кіракосівні укласти з
Крижанівською сільською радою договір оренди земельної ділянки за адресою:
Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка, вулиця Сахарова академіка, 1Г.
4. Зобов’язати громадянку України Кіракосян Арпіне Кіракосівну
зареєструвати договір оренди земельної ділянки в органах державної реєстрації.
5. Зобов’язати громадянку України Кіракосян Арпіне Кіракосівну
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.).
В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 705-VII

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність шляхом викупу площею 0,1757 га
Кіракосян Арпіне Кіракосівні цільове призначення якої змінюється з
«для розміщення та експлуатації автомобільної стоянки» на «для будівництва
та обслуговування будівель торгівлі» розташованої
за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська
рада, село Крижанівка, вулиця Сахарова академіка, 1Г.
Розглянувши заяву громадянки України Кіракосян А.К. та проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки, розроблений ТОВ
«ЗЕМАГРОСЕРВІС», керуючись ст.ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве
самоврядування», ст.ст. 12, 122, 123, 124, 127, 128, 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 у власність шляхом викупу громадянці України Кіракосян Арпіне
Кіракосівні
загальною
площею
0,1757
га,
кадастровий
номер
5122783200:01:002:2375, цільове призначення якої змінюється з «для
розміщення та експлуатації автомобільної стоянки» на «для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі» розташованої за адресою: Одеська область,
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця
Сахарова академіка, 1Г.
2. Змінити цільове призначення земельної ділянки загальною площею
0,1757 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2375, яка відводиться шляхом
викупу громадянці України Кіракосян Арпіне Кіракосівні з «для розміщення та
експлуатації автомобільної стоянки» на «для будівництва та обслуговування
будівель торгівлі» розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський
район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця Сахарова
академіка, 1Г.
3. Землевпоряднику сільської ради внести відповідні зміни до облікових
даних.
4. Рекомендувати управлінню Держземагентства 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.).

В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 706-VII

Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж
земельної ділянки гр. Кіракосян Арпіне Кіракосівни для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі розташованої за адресою: Одеська
область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,
вул. Сахарова академіка, 1Г.
Розглянувши звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки гр.
Кіракосян Арпіне Кіракосівни для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі розташованої за адресою: Одеська область, Лиманський район,
Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1Г,
виконаний ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» за замовленням Крижанівської сільської
ради на підставі рішення сільської ради від 18.04.2018 року № 665-VIІ,
керуючись ст. ст. 12, 127, 128 Земельного кодексу України, ст. ст. 26, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі висновку
постійної депутатської комісії з питань землекористування, містобудівної
діяльності та охорони навколишнього природного середовища, Крижанівська
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки
несільськогосподарського
призначення
кадастровий
номер
5122783200:01:002:2375, загальною площею 0,1757 га гр. Кіракосян Арпіне
Кіракосівни для будівництва та обслуговування будівель торгівлі розташованої
за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1Г, виконаний ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС».
2. Затвердити ціну продажу земельної ділянки кадастровий номер
5122783200:01:002:2375 на підставі висновку оцінювача про ринкову вартість
земельної ділянки несільськогосподарського призначення загальною площею
0,1757 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходяться
за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1Г, у розмірі 321 039, 04 грн. (триста
двадцять одна тисяча тридцять дев'ять гривень 04 копійок) без врахування ПДВ

та відповідно ціну одного квадратного метра земельної ділянки у розмірі
182,72 грн. (сто вісімдесят дві гривні 72 копійки).
3. Передати у власність громадянці України Кіракосян Арпіне
Кіракосівні шляхом продажу земельну ділянку несільськогосподарського
призначення кадастровий номер 5122783200:01:002:2375 загальною площею
0,1757 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, що знаходяться
за адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
с. Крижанівка, вул. Сахарова академіка, 1Г.
4. Громадянці України Кіракосян Арпіне Кіракосівні укласти з
Крижанівською сільською радою договір купівлі-продажу вказаної земельної
ділянки та провести оплату вартості земельної ділянки згідно з діючим
законодавством.
5. Уповноважити сільського голову на підписання відповідного
договору.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (Дерік Г.Н.).
В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 707-VII

Про відкладення питання затвердження проектів землеустрою щодо зміни
цільового призначення земельних ділянок з «для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)» на «для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку»
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ КООПЕРАТИВУ
«ЖИТЛОВО-БУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ», гр. Башмет М.Я., Миговичу В.В.
Розглянувши заяви ФОП Лєскової Г.В. та подані матеріали, керуючись
ст.ст. 12, 20, 186-1 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада Лиманського
району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Про відкладення питання затвердження проекту землеустрою щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки з «для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка)» на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку»
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ
«ЖИТЛОВОБУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
село Крижанівка, вулиця Дрезденська,13.
2. Про відкладення питання затвердження проекту землеустрою щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки з «для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка)» на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку»
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ
«ЖИТЛОВОБУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
село Крижанівка, вулиця Софіївська,15.
3. Про відкладення питання затвердження проекту землеустрою щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки з «для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка)» на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку»
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ
«ЖИТЛОВОБУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
село Крижанівка, вулиця Міланська, 7.
4. Про відкладення питання затвердження проекту землеустрою щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки з «для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка)» на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку»
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ
«ЖИТЛОВОБУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
село Крижанівка, вулиця Парижська, 16.
5. Про відкладення питання затвердження проекту землеустрою щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки з «для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка)» на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку»
ОБСЛУГОВУЮЧОМУ
КООПЕРАТИВУ
«ЖИТЛОВОБУДІВЛЕНИЙ КОПЕРАТИВ» ПІВДЕННА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» за
адресою: Одеська область, Лиманський район, Крижанівська сільська рада,
село Крижанівка, вулиця Міланська, 1.
6. Про відкладення питання затвердження проекту землеустрою щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки з «для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка)» на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового

будинку» гр. Башмет Марині Яківні за адресою: Одеська область, Лиманський
район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, провулок Руанський, 1.
7. Про відкладення питання затвердження проекту землеустрою щодо
зміни цільового призначення земельної ділянки з «для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка)» на «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового
будинку» гр. Миговичу Василю Васильовичу за адресою: Одеська область,
Лиманський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, провулок
Руанський, 3.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
природи (Дерік Г. Н.).
В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання
«12» червня 2018 року

№ 708-VIІ

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторису витрат
Програми ремонту та будівництва вуличного освітлення на території Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Крижанівська сільська рада вирішила:
1.Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми ремонту та
будівництва вуличного освітлення на території Крижанівської сільської ради Лиманського
району Одеської області на 2018 рік (додаток №1).
2. 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.
Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 1
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 708-VІІ від 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
розробка
(виготовлення,
оновлення)
проектнокошторисної
документації;
оплата
експертизи
проектнокошторисної
документації;
оплата
авторського
нагляду за
виконанням
робіт;
оплата
технічного
нагляду за
виконанням
робіт;
оплата служби
замовника
(дирекції
будівництва)
виконання робіт
поточний ремонт

Суми витрат
на

- капітальний ремонт вуличного
освітлення на вулицях:
3 000 000.00
Миколаївська вздовж пішохідної грн.
доріжки в с. Крижанівка
Шевченко в с. Ліски;
Шкільна в с. Ліски;
Зелена в с. Ліски;
Южна від Шевченко до вул.
Проектна в с. Ліски
Паустовського
від
вул..
Марсельська до вул.. Заболотного в
с. Ліски (ліворуч);
Луговая, в с. Ліски;
Черноморська, в с. Ліски;
Добровольського, в с. Ліски;
Приморська, в с. Ліски;
провулок Джерельний с.Лески;
Лісна, в с. Ліски;
провулок Лісний с. Крижанівка;
Гонтаренко від буд. №68 до
узбережжя вздовж вул.. Приморська
Южна від вул.. Шевченко до вул..
Бочарова в с. Ліски
Южна від буд. №66 до вул..
Паустовського
В с. Ліски
вуличного освітлення:
100 000.0 грн.

Загальна сума
витрат
Програми

3 100 000,0 грн.

Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання
«12» червня 2018 року

№ 709-VIІ
Про передачу в користування КП «Надія»
Міні земснаряду HONDA GX-390

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Крижанівська сільська Лиманського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Передати в безоплатне користування КП «Надія» по договору позички Міні
земснаряд HONDA GX-390.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії з питань прав людини,
регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та конфлікту інтересів –
Спельніка С.В.

Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання
«12» червня 2018 року

№ 710-VIІ

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Кошторису витрат Програми
ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг) Крижанівської сільської ради
Лиманського району Одеської області на 2018 рік

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Крижанівська
сільська рада вирішила:
1.Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми ремонту та
будівництва дорожнього покриття (доріг) Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області на 2018 рік (додаток №1).
2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію Крижанівської
сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,
медицини, соціального захисту і охорони дитинства, культури, молоді та спорту.
Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 1
до рішення ХХХІ сесії Крижанівської сільської ради
№ 710-VII від 12.06.2018 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
(виготовлення,
оновлення)
проектнокошторисної
документації;
оплата
експертизи
проектнокошторисної
документації;
оплата
авторського
нагляду за
виконанням
робіт;
оплата
технічного
нагляду за
виконанням
робіт;
оплата служби
замовника
(дирекції
будівництва)

капітальний ремонт асфальтнобетонного покриття вулиць (черговість
визначається виконавчими органами
ради):
Осипова с. Крижанівка
провулок Шкільний с. Крижанівка
Ветеранів від вул. Ярошевської до вул.
Бескоровайного с. Крижанівка
Паустовського від вул. Марсельська до
вул. Заболотного (ліворуч) с. Ліски
Бескоровайного в с. Крижанівка
Придорожна від вул. Шевченка до вул..
Бочарова с. Ліски
Придорожна від вул. Бочарова до
дороги на (МК №25) с. Ліски
Сонячна с. Крижанівка
Марсельська від вул. Степова до вул.
Одеської с. Ліски
Українська від вул.. Марсельська до
вул. Заболотного в с. Ліски
Лугова від вул.. Марсельська до вул..
Южна в с. Ліски
Марсельська від вул.. Шевченко до
вул.. Садова в с. Ліски
Бочарова від буд. №23 до вул..
Заболотного в с. Ліски
Будівельна від вул.. Марсельська до
вул.. Заболотного в с. Ліски
капітальний ремонт пішохідних доріжок
(назва та черговість визначається
виконавчими органами ради)
поточний ремонт асфальтно-бетонного покриття вулиць
та пішохідних доріжок: (назва та черговість вулиць
визначається виконавчими органами ради)

7 108 000
7 608 000

500 000

Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання
«12» червня 2018 року

№ 711-VIІ

Про внесення змін та затвердження в новій редакції Програми охорони
громадського порядку на території Крижанівської сільської ради Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018-2020 роки

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Крижанівська сільська рада вирішила:
1. Внести зміни та затвердити в новій Програму охорони громадського порядку на
території Крижанівської сільської ради Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області на 2018-2020 роки (додаток №1).
2. Внести зміни та затвердити в новій Кошторис витрат Програми охорони
громадського порядку на території Крижанівської сільської ради Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік (додаток №2).
3. 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.
Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 1 до
рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 711- VIІ від 12.06.2018 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 будівель комунальної власності, будівлі сільської
ради, 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 будівель комунальної власності, 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, порядку, масових заходів та патрулювання
території Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області.
Фінансування охорони будівлі сільської ради та інших будівель комунальної
власності.
Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 2
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 711-VII від 12.06.2018 року
Кошторис витрат Програми
охорони громадського порядку на території Крижанівської сільської ради Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік
Назва заходів виконання програми
Фінансування охорони публічної безпеки, порядку, масових
заходів та патрулювання території Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області.
Фінансування охорони будівлі сільської ради.
Секретар сільської ради

Термін
виконання
2018 рік

Сума в
гривнях
200 000

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання
«12» червня 2018 року

№ 712-VIІ

Про внесення змін та затвердження в новій редакції 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
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Крижанівська
сільська рада вирішила:
1. Внести зміни та затвердити в новій редакції Кошторис витрат Програми 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 №1).
2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію Крижанівської
сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку,
медицини, соціального захисту і охорони дитинства, культури, молоді та спорту.
Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 1
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 712-VIІ від 12.06.2018 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.

Термін
виконання
2018 рік

Секретар сільської ради

Сума в гривнях
30000,00

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
12 червня 2018

№ 713-VII
Про розгляд звернень мешканців громади

Розглянувши
заяви
мешканців
територіальної
громади
с. Крижанівка від 10.05.2018 та від 11.06.2018 про вжиття невідкладних заходів
щодо поновлення та подальшого проведення берего-укріплювальних робіт
вздовж вул. Приморська с. Крижанівка, 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. Доручити сільському голові та іншим посадовим особам
Крижанівської сільської ради вжити невідкладних заходів направлених на
поновлення, продовження та, в подальшому, завершення берегоукріплювальних робіт вздовж вул. Приморська с. Крижанівка Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області.
2. Зобов’язати сільського голову, для досягнення зазначеної в п. 1
цього рішення мети, ініціювати необхідні заходи направлені на реалізацію
цього рішення.

3. Про прийняте рішення повідомити органи районної та обласної
адміністрації, прокуратури, поліції, служби безпеки України та суду.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову
постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального
господарства, торгівлі, побутового обслуговування, зв’язку, транспорту
комунального та дорожнього будівництва – Константинову С.В.
В.о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять першої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання
«12» червня 2018 року

№ 683-VIІ

«Про внесення змін до бюджету Крижанівської сільської ради на 2018 рік»
Відповідно до статті 26, статті 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 23, статті 78 Бюджетного кодексу України, Крижанівська сільська рада
вирішила:
1. Внести зміни до рішення двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради №
581-УІІ від 22.12.2017 року «Про сільський бюджет на 2018 рік» за рахунок доходів
спеціального фонду бюджету, вільного залишку коштів на початок бюджетного року по
загальному фонду у загальній сумі 746550,00 грн. в тому числі:
- За рахунок доходів спеціального фонду бюджету – 25000,00 грн.;
- За рахунок залишку коштів загального фонду – 721550,00 грн.;
2. Внести зміни до рішення двадцять шостої сесії Крижанівської сільської ради №
581-УІІ від 22.12.2017 року «Про сільський бюджет на 2018 рік» в частині обсягу
видатків бюджету на 2018 рік у загальній сумі 746550,00 грн., в тому числі:
- До обсягу видатків загального фонду бюджету у сумі 721550,00 грн.;
- До обсягу видатків спеціального фонду бюджету у сумі 25000,00 грн.
3. Викласти в новій редакції додатки: 1, 3, 6, 10 до 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.)
Секретар сільської ради

Л.Л. Бондаренко

Пояснювальна записка до рішення тридцять першої сесії
Крижанівської сільської ради № 683-VІІ від 12.06.2018 року
Видатки сільського бюджету зі змінами на 2018 рік за рахунок вільного залишку
коштів на початок бюджетного року по загальному фонду бюджету, доходів спеціального
фонду бюджету становлять в загальній сумі 746,550 тис. грн., з яких: за рахунок доходів
спеціального фонду бюджету – 25000,00 грн.; за рахунок залишку коштів загального фонду –
721550,00 грн., в тому числі:
1) Відповідно до зазначених змін у перехідній таблиці до кодів Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків
та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмноцільового методу (ТПКВКМБ/ТКВКБМС), зняти раніше заплановані кошти згідно
кошторису Програми підтримки Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ»
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік по
загальному фонду за ТКВКБМС 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ
2730 «Інші виплати населенню» у розмірі 20,000 тис. грн. за рахунок доходів загального
фонду, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у розмірі 2,000 тис. грн. за рахунок
доходів загального фонду, та спрямувати зазначені кошти відповідно згідно кошторису
Програми підтримки Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ» Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік: по загальному фонду на
ТКВКБМС 1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» КЕКВ 2730 «Інші виплати
населенню» у розмірі 20,000 тис. грн. за рахунок доходів загального фонду, КЕКВ 2240
«Оплата послуг (крім комунальних)» у розмірі 2,000 тис. грн. за рахунок доходів загального
фонду.
2) За ТКВКБМС 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та
організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»
кошторис витрат програми підтримки комунального підприємства «Надія» Крижанівської
сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік збільшено на 693,050 тис.
грн., з яких:
По загальному фонду доведений розрахунковий обсяг видатків згідно кошторису
витрат програми підтримки комунального підприємства «Надія» Крижанівської сільської
ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік за рахунок залишку коштів
загального фонду – 693,050 тис. грн.,
КЕКВ 2610 дотація КП «Надія» на транспортні послуги з вивезення негабаритного
сміття – 100,000 тис. грн.
КЕКВ 2610 дотація КП «Надія» на заробітну плату та нарахування – 400,000 тис. грн.
КЕКВ 2610 дотація КП «Надія» на відшкодування втрат сільськогосподарського та
лісогосподарського виробництва – 100,000 тис. грн.
КЕКВ 2610 дотація КП «Надія» на придбання виробничого інвентарю та матеріалів –
50,000 тис. грн.

КЕКВ 2610 дотація КП «Надія» на сплату орендної плати та земельного податку за
земельні ділянки – 43,050 тис. грн.
2) За ТКВКБМС 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та iнших клубних закладів» кошторис витрат Програми з пожежної безпеки
Крижанівської сільської ради на 2018 рік збільшено на 11,000 тис. грн., з яких:
По загальному фонду доведений розрахунковий обсяг видатків по кошторису витрат
Програми з пожежної безпеки Крижанівської сільської ради на 2018 рік за рахунок залишку
коштів загального фонду – 11,000 тис. грн.
КЕКВ 2210 придбання вогнегасників – 5,000 тис. грн.
КЕКВ 2240 оплата послуг з проведення замірів опору ізоляції і перевірки
спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого
замкнення – 6,000 тис. грн.
4) За ТКВКБМС 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» кошторис
витрат Програми з пожежної безпеки Крижанівської сільської ради на 2018 рік збільшено на
10,000 тис. грн.
По загальному фонду доведений розрахунковий обсяг видатків по кошторису витрат
Програми з пожежної безпеки Крижанівської сільської ради на 2018 рік за рахунок залишку
коштів загального фонду – 10,000 тис. грн.
КЕКВ 2240 оплата послуг з перевірки та випробування пожежних гідрантів,
внутрішніх пожежних кранів та їх обладнання пожежними рукавами. Із залученням
пожежного автомобіля АЦ-40 (131) 137 – 10,000 тис. грн.
5) За ТКВКБМС 3242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення» кошторис витрат Програми допомоги сім’ям загиблих воїнів АТО на території
Крижанівської сільської ради на 2018 рік збільшено на 7,500 тис. грн.
По загальному фонду доведений розрахунковий обсяг видатків по кошторису витрат
Програми допомоги сім’ям загиблих воїнів АТО на території Крижанівської сільської ради
на 2018 рік за рахунок залишку коштів загального фонду – 7,500 тис. грн.
КЕКВ 2730 надання адресної щомісячної матеріальної допомоги сім’ям загиблих
воїнів АТО, які проживають на території Крижанівської сільської – 7,000 тис. грн.
КЕКВ 2240 оплата поштових послуг з надання адресної щомісячної матеріальної
допомоги сім’ям загиблих воїнів АТО, які проживають на території Крижанівської сільської
- 0,500 тис. грн.
6) За ТКВКБМС 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» кошторис витрат
програми фінансування заходів з відчуження (продажу) земельних ділянок, які перебувають
у комунальній власності територіальної громади на території села Крижанівка та села Ліски
Крижанівської сільської ради Лиманського району Одеської області на 2018 рік збільшено на
25,000 тис. грн.
По спеціальному фонду (бюджет розвитку) доведений розрахунковий обсяг
видатків по кошторису витрат програми фінансування заходів з відчуження (продажу)
земельних ділянок, які перебувають у комунальній власності територіальної громади на
території села Крижанівка та села Ліски Крижанівської сільської ради Лиманського району
Одеської області на 2018 рік за рахунок доходів спеціального фонду бюджету (33010100 –
Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться
на території Автономної Республіки Крим) – 25,000 тис. грн.
КЕКВ 2281 Оплата виготовлення експертно-грошової оцінки земельних ділянок.
Виготовлення іншої документації та виконання інших заходів, необхідних для реалізації
програми – 25,000 тис. грн.

Заступник голови з економічних питань

М.В. Дудник

