УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

П’ятої сесії Крижанівської сільської ради
VІI скликання
« 14 » січня 2016 року

№ 152 - VIІ

«Про внесення змін і доповнень до рішення №116-УІІ від 23 грудня 2015
року «Про затвердження бюджету Крижанівської сільської ради на 2016
рік»
Відповідно до пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» Крижанівська сільська рада вирішила внести зміни і
доповнення до рішення №116-УІІ від 23 грудня 2015 року «Про затвердження
бюджету Крижанівської сільської ради на 2016 рік» і викласти рішення в
наступній редакції:
ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний
2016 рік у сумі 16 734,8 тис. грн.

обсяг

доходів сільського

бюджету

на

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 15 630,9тис.
грн., спеціального фонду бюджету – 1103,9 тис. грн., у тому числі бюджету
розвитку 1100,0 тис. грн. (додаток 1).
2. Затвердити загальний обсяг видатків бюджету на 2016 рік у сумі
16 734,8 тис. грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі
9 136,8 тис. грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 7 598 тис. грн. за
тимчасовою класифікацією видатків та кредитування (додаток 2).
3. Установити профіцит загального фонду бюджету у сумі 6 494,1 тис.
грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)(додаток3).
4. Установити дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 6 494,1 тис.
грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального
фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток3).

5. Установити розмір оборотного касового
коштів бюджету на 2016 рік у сумі 20,0 тис. грн.

залишку

бюджетних

6. Установити розмір резервного фонду бюджету на 2016 рік у сумі 22,3
тис. грн.
7. Визначити, напрямок використання коштів бюджету розвитку згідно
прийнятого народного бюджету на берегоукріплення території Крижанівської
сільської ради.
8. Затвердити обсяг міжбюджетних трансфертів в частині отримання
інші субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та утримання
закладів культури в сумі 541,1 тис. грн.
9. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію
державних та регіональних галузевих програм (додатки 5-10)
10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального
фонду сільського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:
- оплата праці (код 2110);
- нарахування на оплату праці (код 2120);
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);
- соціальне забезпечення (код 2700);
- поточні трансферти (код 2600).
11. Установити обсяг бюджету розвитку у сумі 7 594,1 тис. грн., у тому
числі обсяг коштів, який передається із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку (спеціального фонду), у сумі 6 494,1 тис. грн.
12. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення
фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та
інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду
заробітної плати, затвердженого у кошторисах.
13. Установити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних
показниках, виходячи з обсягів призначень, затверджених бюджетом.
14. Забезпечити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення
видатків за рахунок загального та спеціального фонду бюджету, враховуючи
необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік
в органах Державної казначейської служби, тільки в межах бюджетних
асигнувань, встановлених кошторисами.
15. Забезпечити голові сільської ради під час укладання угод (договорів,
контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти сільського
бюджету встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій
до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання

зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних
санкцій, здійснювати до доходів загального фонду бюджету.

16.Управлінню
Державної
казначейської
служби
України
в
Комінтернівському районі Одеської області сприяти одержанню в
обов’язковому порядку короткотермінових позичок у випадку виникнення в
сільському бюджеті тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням
видатків на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на
заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв без нарахування
відсотків за користування цими коштами.
17. Додатки 1-10 до цього рішення в тому числі кошториси витрат до
затверджених Програм є його невід`ємною частиною.
18. Установити, що положення даного рішення застосовуються з 1 січня
2016 року.
19. Контроль за виконанням цього 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.)

В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко

Додаток № 4
до рішення Крижанівської сільської ради
від 14 січня 2016 року № 152-VIІ

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок коштів
бюджету розвитку

(тис.грн.)

Код типової
відомчої
класифікації
видатків
місцевих
бюджетів
Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Назва головного розпорядника
коштів
Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації; тощо
Найменування коду тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів

Берегоукріплювальні роботи
100207

Берегоукріплювальні роботи

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

Загальни
й обсяг
фінансув
ання
будівниц
тва

1457,3

100207

Протизсувні заходи з укріплювання схилів балки
між вул.. Ювілейна та вул.. Проценко в с.
Крижанівка:
розробка проектно-кошторисної
документації;
проведення експертизи проектнокошторисної документації;
виконання робіт протизсувних заходів
заходи з укріплювання схилів балки.

350,0

170703

капітальний ремонт асфальтно-бетонного
покриття вулиць:
- Марсельська від вул.. Українська до вул..
Бочарова,
в с. Ліски
- Степова від буд. № 45 до вул. Заболотного в с.
Ліски,
- Атаманюка від автодороги Одеса-Южний до
буд. № 1а в с. Крижанівка
- Южна від буд. № 66 до вул.. Паустовського в с.
Ліски
- Марсельська від буд. № 66 до вул..
Паустовського в с. Ліски;
-.Проектна с.Ліски від буд. 16 до буд. 24а;
- Морська від буд 76 до буд 78
- будівництво асфальтно-бетонного покриття
вулиць;
- будівництво (реконструкція)пішохідних
доріжок;
-капітальний ремонт пішохідних доріжок.

4800,0

160101

Видатки на проведення робіт,пов
язаних із будівництвом,
реконструкцією,ремонтом та
утриманням доріг

Землеустрій

Заходи з відчуження (продажу) земельних ділянок
с.Крижанівка та с.Ліски.
Виготовлення експертно-грошової оцінки
земельних ділянок.
Виготовлення іншої документації та виконання
інших заходів, необхідних для реалізації цієї
Програми.

10,0

- придбання, монтаж та підключення до
телекомунікаційних мереж обладнання та
матеріалів відео спостереження
250404

Інші видатки

200,0

Відсоток
завершено
будівництв
об'єктів на
майбутні ро

150101

Капітальні вкладення

Ремонт та будівництво вуличного освітлення вул.
Заболотного в с.Ліски від кладовища до будинку
№ 61
- розробка (виготовлення, оновлення) проектнокошторисної документації;
- експертиза проектно-кошторисної документації;
- оплата авторського нагляду за виконанням
робіт;
- оплата технічного нагляду за виконанням робіт;
- оплата служби замовника (дирекції будівництва)

316,8

- будівництво вуличного освітлення
- капітальний ремонт вуличного освітлення
Будівництво мереж водовідведення
с.Крижанівка:
150101

Капітальні вкладення
-

Всього

розробка (виготовлення, оновлення)
проектно-кошторисної документації
с.Крижанівка;
оплата експертизи проектнокошторисної документації;
будівництво мереж водовідведення

360,0

100,0

7594,1

 Розподіл коштів буде уточнено на черговій сесії Крижанівської сільської ради

Секретар
Л.Л.Бондаренко
Додаток 5
до рішення Крижанівської сільської ради
від 14 січня 2016 року № - 152 VIІ
Кошторис витрат Програми підтримки дітей та молоді в селі Крижанівка та селі Ліски
Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік

Секретар

Л.Л.Бондаренко

№

Назва заходів виконання програми

1
2

Підтримка молодіжних та дитячих організацій.
Започаткування та забезпечення проведення конкурсу проектів
програм,
розроблених
молодіжними
та
дитячими
громадськими організаціями стосовно дітей, молоді та сім’ї.
Забезпечення участі активної молоді в районних, обласних
форумах, конференціях, що спрямовані на вирішення
актуальних молодіжних питань.
Вирішення питання надання молодіжним та дитячим
громадським організаціям у пільгове або безоплатне
користування земельних ділянок, приміщень та будинків,
необхідних для проведення їх статутної діяльності.
Сприяння професійній підготовці дітей та молоді.
Підтримка обдарованої молоді, сприяння творчому та
інтелектуальному розвитку дітей та молоді.
Заснування молодіжних премій кращим представникам молоді
села Крижанівка та села Ліски.
Заснування 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.
Проведення для дітей та молоді Новорічних та Різдвяних свят.
(придбання новорічних подарунків)
Формування здорового способу життя та профілактика
негативних явищ у молодіжному середовищі.
Організація тематичних виставок, культурно-мистецьких,
інформаційно-просвітницьких заходів, екскурсій, акцій тощо,
які спрямовані на попередження негативних явищ серед
молоді.

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

16

17

18
19
20
21

22

Термін
виконання

Сума в грн.,
для реалізації
заходів

КФКВ

2016 рік

25000,00

090802

2016 рік

30 000,00

110502

2016 рік

25000,00

090802

2016 рік

130000,00

091108

Здійснення моніторингу виконання діючих законодавчих актів у галузі
попередження пияцтва, алкоголізму та наркоманії серед неповнолітніх.

Впровадження навчальних програм проти СНІДу, які
пропагують здоровий спосіб життя, відповідальне ставлення до
власного здоров’я, профілактику шкідливих звичок та
розповсюдження ВІЛ/СНІДу.
Розробка та розповсюдження соціальної реклами з питань
пропаганди здорового способу життя, профілактики
негативних проявів у молодіжному середовищі, підготовки
молоді до сімейного життя.
Започаткування щорічного конкурсу соціальної реклами з
питань пропаганди здорового способу життя, профілактики
негативних проявів у молодіжному середовищі, підготовки
молоді до сімейного життя.
Проведення заходів до Всесвітнього дня боротьби з
тютюнопалінням, Всесвітнього дня боротьби з наркоманією та
Дня боротьби зі СНІДом.
Організація дитячо-юнацьких спортивних турнірів, матчів,
туристсько-спортивних заходів (зльоти, олімпіади, першості,
чемпіонати, інші види змагань) для дітей та молоді тощо.
Сприяння створенню фізкультурно-оздоровчих клубів та
секцій на базі закладів освіти та позашкільних навчальновиховних закладів.
Фінансування оздоровлення дітей та молоді села Крижанівка та
села Ліски, а також дітей переселенців з зони прведення
антитерористичної операції АТО в окремих районпх
Луганської та Донецької області
Заснування премій переможцям районних, обласних та
республіканських олімпіад, конкурсів, фестивалів, виставок
тощо для дітей та молоді села Крижанівка та села Ліски.

Разом

210000,00

Додаток 6
до рішення Крижанівської сільської ради
від 14 січня 2016 року № 152 -VIІ

Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства
«Надія» Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області на 2016 рік
Секретар
№

1
2

3

4

5

6
7

Л.Л.Бондаренко

Назва заходу, потреби для виконання
програми

Термін
Сума коштів
виконання
в гривнах,
які потрібні
для
реалізації
заходів
Дотація на заробітну плату комунальному
2016 рік
797300,0
підприємству «Надія»
Дотація на придбання виробничого
2016 рік
63550,0
інвентарю та матеріалів комунальному
підприємству «Надія»
Дотація на придбання паливно2016 рік
17250,0
мастильних матеріалів комунальному
підприємству «Надія»
Дотація на придбання матеріалів та
2016 рік
50000,0
виконання робіт з обслуговуваня та
ремонту мереж водопостачання та
водовідведення в с.Крижанівка та с.Ліски
Дотація на придбання матеріалів та
2016 рік
302800,0
виконання робіт з обслуговуваня та
ремонту мереж вуличного освітлення
Дотація на оплату електроенергії
2016 рік
25000,0
Дотація на оплату оренди приміщення
2016 рік
60000,0
Всього:
1315900,0
Додаток 7
до рішення Крижанівської сільської ради
від 14 січня 2016 року № -152 VIІ
Кошторис витрат
до Програми «Милосердя в дії» Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік

№

Напрями витрат

1

Надання адресної цільової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам
населення Крижанівської сільської ради :

Термін
виконання

Сума в грн..
для
реалізації
заходів

Надання матеріальної допомоги на придбання продуктів харчування;
Надання матеріальної допомоги у зв’язку із тяжким матеріальним
становищем;
3. Надання гуманітарної та грошової допомоги для соціально-медичних
послуг самотнім непрацездатним громадянам похилого віку, дітям
сиротам, інвалідам, безпритульним, немічним та іншим соціально
незахищеним верствам населення (надання матеріальної допомоги на
придбання ліків та на лікування);
4. Надання матеріальної допомоги сім’ям при народжені дитини;
5. Надання адресної допомоги малозабезпеченим багатодітним сім’ям,
які виховують трьох і більше дітей (у віці до 18 років);
6. Надання адресної допомоги учасникам бойових дій в Афганістані та
інших країнах;
7. Надання одноразової грошової допомоги 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;
8. Надання адресної цільової допомоги жителям села Крижанівка та
села Ліски по досягненню 80,85,90,95 років.
9. Надання адресної грошової допомоги інвалідам війни,
учасникам бойових дій, вдовам, ветеранам та учасникам війни (ВОВ) до:
- Нового року;
- Дня Перемоги;
10. Надання матеріальної допомоги до:
- до міжнародного дня громадян похилого віку;
- до міжнародного дня інвалідів.
11. Придбання путівок для оздоровлення інвалідів з дитинства.
12. Матеріальна допомога учасникам бойових дій ВОВ та інвалідам ВОВ;
13. Проведення поховання самотніх та малозабезпечених громадян.
14. Підписка періодичних видань малозабезпеченим верствам населення.
15. Надання адресної допомоги громадянам постраждалим від стихійного
лиха(буревій, пожежа, землетруси, зсуви, шторми, урагани,зливи,
ожеледі, блискавка, цунамі, обвали, селі, лавини, повені,тайфуни,смерчі,
смог, град, снігопад,заморозок тощо).
16. Надання адресної допомоги громадянам які мають статус «Дитина
війни».
17.Надання матеріальної допомоги працівникам соціальної сфери :
освіти, охорони здоров’я, культури, а також пенсіонерів з числа цих осіб
до професійних свят.
18. Надання матеріальної допомоги інвалідам громадянам України, які
переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення
антитерористичної операції в Луганській та Донецькій області.
1.
2.

2

Разом:
Поштові послуги
Всього за програмою:

Секретар

2016 рік
(протягом
року)

1 120 000,00

30300,00

2016 рік

1 150 300,00
34 000,00
1 184 300,00

Л.Л.Бондаренко
Додаток 8
до рішення Крижанівської сільської ради
від 14 січня 2016 року № 152-VIІ

Ліміти споживання електроенергії та природного газу на 2016 рік
по Крижанівській сільській раді

КФК

Найменування
бюджетної установи

Електроенергія

Природний газ

Разом

тис. квт/г

(тис.
грн.)

тис. куб.

(тис. грн.)

(тис. грн.)

010116

Органи місцевого
самоврядування

17,0

37,2

10,69

138,3

175,5

100203

Благоустрій

450

591,3

-

-

591,3

110204

Культура і мистецтво

33

72,3

-

-

72,3

ІТОГО :

500

700,8

10,69

138,3

839,1

Секретар

Л.Л.Бондаренко

Додаток 9
до рішення Крижанівської сільської ради
від 14 січня 2016 року № 152-VIІ

Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства
«Спортивний клуб «Крижанівський» Крижанівської сільської ради»
Комінтернівського району

Одеської області на 2016 рік
Секретар

Л.Л.Бондаренко
Додаток № 10

Додаток до рішення Крижанівської сільської ради
від 14 січня 2016р. № 152 -VIІ

№

Назва заходу, потреби для виконання
програми

1

Дотація на заробітну плату комунальному
підприємству « Спортивний клуб
«Крижанівський» Крижанівської сільської
ради
Дотація на оплату оренди поля
Спортивного клубу «Дербі» «Спортивний
клуб «Крижанівський» Крижанівської
сільської ради
Дотація на фінансування спортивних
заходів комунальному підприємству
«Спортивний клуб «Крижанівський»
Крижанівської сільської ради », придбання
спортінвентарю, спортивної форми,
матеріалів
Дотація на оплату транспортних послуг
комунальному підприємству
«Спортивний клуб «Крижанівський»
Крижанівської сільської ради
Всього :

2

3

3

Термін
Сума коштів
виконання
в гривнах,
які потрібні
для
реалізації
заходів
2016 рік
96000,00

2016 рік

120000,00

2016 рік

50000,00

2016 рік

20000,00

286000,00

Перелік державних та регіональних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
сільського бюджету у 2016 році

Код типової
відомчої
класифікації
видатків місцевих
бюджетів
Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих бюджетів

Назва головного
розпорядника коштів

Найменування коду
тимчасової класифікації
видатків та кредитування
місцевих бюджетів
Крижанівська сільська рада
КЕКВ 2730

091108

100103

Крижанівська сільська рада
КЕКВ 2610

Крижанівська сільська рада
130112
КЕКВ 2610
Крижанівська сільська рада
110502
КЕКВ 2210

Загальний фонд

Спеціаль

Найменування програми

Сума

Заходи з оздоровлення та
відпочинку дітей та дітей
працівників агропромислового
комплексу та соціальної сфери,крім
заходів з оздоровлення дітей,що
здійснюються за рахунок коштів на
оздоровлення громадян,які
пострадали в наслідок
Чорноб.катастр.

130000,00

Програма підтримки комунального
підприємства «Надія»

Найменування про

1315900,00

Розвиток фізичної культури та
спорту програма підтримки КП СК
«Крижанівський»

286000,00

Закупівля Новорічних подарунків

30000,00

Крижанівська сільська рада
090412

КЕКВ 2730

Захист малозабезпечених верст
населення

1150300,00
34000,00

КЕКВ 2240
Крижанівська сільська рада
010116

КЕКВ 2240
Крижанівська сільська рада

010116

КЕКВ 2240
Крижанівська сільська рада

250404

КЕКВ 2240
КЕКВ 3110

Програма інформаційного та
матеріально-технічного
забезпечення виконавчих органів

199000,00

Програма будівництва мереж
водопроводу на території
Крижанівської сільської ради

50000,00

Програма встановлення вуличного
відео спостереження (абонентська
плата за користування
телекомунікаційними мережами)

2500,00

Програма встановлення в
відео спостереження

150101

Програма ремонту та буд
вуличного освітлення

150101

Програма будівництва ме
водовідведення

Програма захисту узбереж
території

100207
Крижанівська сільська рада
170703
КЕКВ 2240

Програма ремонту та будівництва
дорожнього покриття (доріг)

1305500,00

Програма фінансування з
відчуження (продажу) зем
ділянок

160101

Крижанівська сільська рада
090802

Програма ремонту та буд
дорожнього покриття (до

КЕКВ 2240
КЕКВ 2730

Секретар

Програма підтримки дітей та
молоді ( екскурсії – 25,0, стипендія
– 25,0)

50000,00

Л.Л. Бондаренко

Пояснювальна записка
до рішення сесії «Про бюджет Крижанівської сільської ради на 2016 рік»
1.Інформація про стан соціально–економічного розвитку Крижанівської сільської ради
за 2015 та прогноз на 2016-2017 роки.
1.1.Результати економічного розвитку у 2015 році.
Основними напрямками розвитку території Крижанівської сільської ради у 2015 році
згідно з прийнятими програмами визначено :
раціональне використання земельних ресурсів та їх охорони, створення більш
сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки. На
території Крижанівської ради прийнята і діє «Програма розвитку земельних відносин
та охорони земельної території Крижанівської сільської ради 2011-2015 роки»;
Проведено остаточні розрахунки по оплаті послуг з розробки проекту землеустрою щодо
встановлення меж села Крижанівка та села Ліски Комінтернівського району Одеської
області на суму 57,7 тис.грн.
-

особливу увагу в поточному році сільською владою було приділено соціальній і
культурній сфері села.
Впродовж 2015 року спільно з працівниками Крижанівського будинку культури були
проведені свята Дня Перемоги, Дня захисту дітей, Дня молоді,Дня незалежності
України. 27 вересня в сільському парку та будинку культури був урочисто
відмічений День села, організовано святкування Нового року.
- посиленню соціального захисту і поліпшення життя незахищених верств населення,
сільською радою була прийнята та діє Соціальна Програма «Милосердя у дії на 20132015роки» .
Згідно з цією Програмою в 2015 році 1660 мешканців с. Крижанівка і с. Ліски
отримали матеріальну допомогу на загальну суму 1150,0 тис. грн з них:

-

55 сімей переселенців з АТО;

37 сімей до дня захисту дітей;
34 інваліди;
6 громадян до Всесвітнього дня пошти;
22 громадян до Дня медичного працівник;
61 громадян до Дня вчителя;
42 діти до Дня знань;
300 малозабезпечених громадян отримали річну підписку на районну газету «Слава
хлібороба.
Та Учасники ВОВ, ювіляри , та особи, що попали в скрутні життєві умови.- 1103
громадян;
підвищення
ефективності
та
надійності
функціонування
комунальної
сфери,поліпшення якості комунальних послуг, покращення благоустрою території
населених пунктів тощо (програма підтримки КП «Надія» на 2013 -2015рік);
У 2015 році комунальному підприємству «Надія» була виділена дотація на суму 739,2
тис. грн.
Протягом 2015 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, заміна каналізаційних люків і таке інше.
Треба зазначити,що питання вуличного освітлення знаходиться на постійному контролі
сільської влади. Достатня увага приділялась також проектування і монтаж вуличного
освітлення в с. Крижанівка і с. Ліски, яке було зроблено в попередні роки та потребує
постійної модернізації і ремонту. З початку 2015 року на поточний ремонт вуличного
освітлення в селі було витрачено 74,8 тис. грн.( придбання ламп денного розжарювання в
кількості 335 шт. – встановлено 25 штук.
Було також придбано на суму 40,4 тис грн. і встановлено 75 люків каналізаційних
полімерних.
На кошти від дотації придбано пальне на суму 14,97 тис. грн.
З початку 2015 року сільською владою був зроблений поточний ремонт асфальтного
покриття на вулицях та провулках :
с. Крижанівки: Ветеранів, Приморська, Ярошевська (тротуар), Сонячна, Рибача,
Центральна, Ветеранів, Гагаріна, Набережна, Миколаївська, Проценка, Гонтаренка;
с.Ліски: Касьяненка, Приморська, Добровольського, Шевченка, Шкільна, Проектна,
Зоряний, Морська;
на загальну суму 1379,5 тис. грн.
На оплату використаної електричної енергії витрачено 334,4 тис.грн.
На оплату використаного газу витрачено 47,1 тис.грн.
-

-

створення сприятливих соціальних, економічних, фінансових та організаційних
передумов для життєвого самовизначення і самореалізації дітей та молоді в с.
Крижанівка та с. Ліски (програма підтримки дітей та молоді в с. Крижанівка та с.
Ліски Комінтернівського району Одеської області на 2013-2015 роки)

У 2015 році була продовжена робота у сфері турботи про підростаюче покоління в
селі для створення соціальних, економічних,фінансових і організаційних передумов для
життєвого самовизначення і самореалізації дітей і молоді в с. Крижанівка і с. Ліски згідно
прийнятої «Програми підтримки дітей та молоді в селі Крижанівка і селі Ліски
Комінтернівського району Одеської області на 2013-2015 роки».
Відповідно до цієї Програми для підтримки дітей і молоді у 2015 році сільською
владою було витрачено : 99,36 тис. грн . для літнього оздоровлення і відпочинку 24
дітей с. Крижанівка і с. Ліски в Позаміському дитячому закладі оздоровлення та
відпочинку «Салют» Миколаївської області Березанського району с. Коблеве ; 19,9 тис.

грн. було виділено для організації тематичних екскурсій(дельфінарій, зоопарк,
літературний музей); 25,0 тис. грн. було виплачено стипендії голови сільської ради 50
кращим учням Крижанівської школи за успішні досягнення в навчанні.
2.Інформація про хід виконання бюджету у 2015 році
2.1. Доходи бюджету
В 2015 році надходження загального фонду бюджету (без трансфертів)
Крижанівської сільської ради становили 15321,0 тис. грн. (збільшення в порівнянні з
попереднім роком на 8352,3 тис.грн., або на 119,9%). Домінуючими залишались
податкові надходження – 98,1% від загальних надходжень.
Структура податкових надходжень була наступною:
-

Найбільшими за обсягом в 2015 році були надходження від місцевих податків –
9055,0 тис.грн . (60,25% від загальної суми податкових надходжень), збільшились в
порівнянні з попереднім роком на 141,3 тис.грн.
Структура надходжень по місцевим податкам в 2015 році була наступною:

-

Податок на майно – 7502,8 тис.грн. (82,6%)
Збір за місця для паркування тр. засобів 3,8 тис.грн.(0,04%)
Туристичний збір – 5,3 тис.грн.(0,06%)
Єдиний податок – 156,2 тис.грн.(1,73%)

-

Другим за обсягом надходжень були офіційні трансфетри – 576,2 частка в
структурі доходів загального фонду в 2015 році 3,76 % (загальна сума доходів
загального фонду 15321,0 тис. грн.

Неподаткові надходження склали 291,9 тис.грн. (1,9% від загальних
надходжень) з них:
- Інші надходження – (адмінштрафи і санкції) 210811 -29,8 – перераховано в доход
державного бюджету;
- Адмін. збори і платежі - 24,1;
- Інші надходження – 297,6 тис. грн. з них : рекламні засоби – 180,0 тис грн.; тимчасові
споруди -117,6 тис. грн.
-

В 2015 році в зв’язку з виборами надійшла субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам в сумі 42,1 тис грн.
Надходження спеціального фонду бюджету.

-

В 2015 році становили 4006,7 тис. грн. (збільшення в порівнянні з попереднім роком на
827,4 тис.грн. ) Значну частку займають неподаткові надходження – 2145,5 тис грн. –
53,5% від загальної суми надходжень.
структура неподаткових надходжень:
Надходження коштів пайової участі у ровиток інфрвструктури… – 2080,4 – 96,7%
Надходження коштів від відшкодування втрат сільськ. госп. вир. -65,0 -3,3%
Друге місце по сумі надходжень спеціального фонду займають доходи від
операцій з капіталом а саме :
- Кошти від продажу землі – 1666,3 тис грн. - 41,59% від загальної суми надходжень.

В 2015 році було отримано субвенції з районного бюджету - 20,0 тис. грн.( на здійснення
капітального ремонту освітлення вул Новоселів в с.Ліски ) – 0,5%
2.2.Видатки бюджету.
В 2015 році видатки загального фонду бюджету Крижанівської сільської ради
становили 6749,0 тис.грн.
У структурі видатків сільської ради домінуючими є:
поточні видатки 6749,0 тис. грн. – (100%); в т.ч.
видатки на органи місцевого самоврядування – 1839,7 тис.грн.(27,26%);
Видатки на соціальну сферу – всього - 1411,56 тис. грн.(20,91%), з них:
- 1178 тис.грн.(17,45%), в т.ч. 1150,0 тис.грн.(17,04%) -матеріальна допомога;
- 45,0 тис. грн.(0,67%) - стипендія Голови-50 учням, екскурсії для дітей -86 дітей ;
- 89,2 тис. грн.(1,32%) - утримання ЦССДСМ;
99,36 тис. грн.(1,47%) - придбання путівок для дітей з багатодітних та
малозабезпечених
сімей - оздоровлено 24 дитини.
- дотація КП «Надія» – 739,2 тис.грн.(10,95 %);
- поточні видатки (видатки на утримання, ремонт інфраструктури села) 1806,8 тис грн.
(32,1%) в т. ч.
благоустрій – 377,3 тис. грн.;
берегоукріплення -50,0 тис. грн.( перерахунок проекту);
поточний ремонт доріг – 1379,5 тис грн.
На благоустрій села з загального фонду місцевого бюджету направлялось: 2009р.10005,1 тис. грн.( в т. ч. капітальні видатки -575,8 тис .грн.) 2010р.-126 тис .грн., 2011р.587,2 тис.грн.,2012 р. 364,3тис.грн., 2013 р.-330,2, 2014 р. – 415,8 тис. грн., 2015р. – 377,3
тис. грн.
- Берегоукріплювальні роботи – 5,0 тис. грн ( перерахунок проектної документації 0,07%)
- видатки на культуру – 468,7 тис .грн.(6,9 %);
- дотація Спортивному клубу СК «Крижанівський» - 178,4 тис. грн.(2,6%)
Характерною особливістю є те,що з бюджету Крижанівської сільської ради
передаються кошти до районного бюджету 123,0 тис. грн.(1,8%) – на надання допомоги
соціально незахищеним верствам населення 120,0, тис. грн. на погашення кредиторської
заборгованості для будинку культури – 3,0 тис. грн.
-

При фінансуванні видатків на утримання органів місцевого
здійснювались тільки поточні видатки – 1839,7 тис грн.. з них :
- оплата праці з нарахуваннями – 1428,7 тис грн.
- використання товарів і послуг – 375,6 тис грн.
- інші поточні видатки – 35,5 тис грн ( судовий збір)

самоврядування

Із загального фонду бюджету сільської ради надавалась дотація ЖКГ ( КП
«Надія»): 2009р.-194,9 тис. грн.; 2010 р.-229,1 тис. грн., 2011р.-238,8 тис., грн 2012р.348,9 тис. грн., 2013 р.-373,6, 2014 р. -544.4 тис. грн. (що становить 9,58 % від загальної
суми видатків).
На благоустрій села з загального фонду місцевого бюджету направлялось: 2009р.10005,1 тис. грн.( в т.ч. капітальні видатки -575,8 тис .грн.) 2010р.-126 тис .грн., 2011р.587,2 тис.грн.,2012 р. 364,3тис.грн., 2013 р.-330,2, 2014 р. – 415,8 тис.грн.(що становить
7.31% від загальної суми видатків) 2015 рік - 739,2 тис грн. – (10,9% . від загальної суми
видатків)

на :

Зі спеціального фонду місцевого бюджету в основному здійснювались видатки

- благоустрій населеного пункту: 2009р.-2365 тис. грн.,2011 р.- 630,7 тис .грн. 2012 р.
– 161,5 тис.грн.,2013 р.- 148,6 тис.грн.,2014 р. – 429,7 тис.грн;( 9,47% від загальної суми
видатків); 2015 року – 1608,6 тис грн.
- капітальні вкладення
:2009р.-2175,1 тис грн.;2010р.-205,9 тис. грн.,2011р. 0,0тис.грн.(планувалось -300,0 тис. грн.); 2012 р.- 19,2 тис. грн.; 2013 р.- 0 тис.грн.,2014 3393,1 тис. грн.(планувалось 4338,7 тис. грн.);2015року -68,7 тис грн.;
- землеустрій : 2009 р.-710 тис .грн; 2011 р.-727,4 тис. грн; 2012р.- 791,5 ти.грн.;2013р.25,5 тис. грн., 2014 р. – 0 тис грн., 2015 рік -1,026 тис грн.;
- берегоукріплювальні роботи : 2011 р. – 342,9 тис. грн.,2012р.- 9062,1 тис. грн., 2013р.1213,6 тис. грн., 2014 р. - 3.9 тис. грн., 2015 рік - 6,7 тис. грн.
- видатки на проведення капітального ремонту доріг 2015 рік 3531,0 тис грн.
Докладніше за 2015 рік 5216,0 тис грн.( 100% від загального обсягу видатків) з
них:
- капітальне будівництво – 942,46 тис. грн.( побудова лінії освітлення вздовж вул.
Придорожна с. Ліски, - 867000,00 грн.; проведення перерахунку кошторисної
документації Філія ДП «Укрдержбудекспертиза» - 6777,29 грн ; розроблення проектнокошторисної експертизи «Будівництво господарчо-побутової каналізації тов «АсгартТехно – 68678,30 грн.)
- капітальний ремонт – 4272,5 тис. грн.
а) капітальний ремонт водоводу по вул. Миколаївській с. Крижанівка -541588,32 грн.; (
ТОВ «Технології Поставок»)
б)капітальний ремонт вул Ярошевська с.Крижанівка – 1989306,00 грн. (ТОВ БК
«Дорлідер»).
В) ТОВ БК «Дорлідер» -651930,00 грн., капітальний ремонт вул.Южна в с.Ліски;
г) ТОВ «Телеком Енергосістем» - 16666,80 грн., виготовлення проектно-кошторисної
документації по кап. рем. вул.Южної в с.Ліски:
д). ТОВ «Меркурій» - 832949,15 грн., капітальний ремонт вул Приморська в
с.Крижанівка:
е) ПП Проскуровський – 12960,00 грн. здійснення технічного нагляду за проведенням
капітального ремонту вул Приморська с.Крижанівка.
ж) Капітальний ремонт вул Новоселів с.Ліски Крижанівсьеої сільської ради – 20,0 тис грн
(ТОВ «Енергомир»)
3.Прогнозні розрахунки доходної та видаткової частини бюджету Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району на 2016 рік.
Доходна та видаткова частини бюджету розроблені відповідно до Норм
Податкового Кодексу України та на основі нової редакції Бюджетного кодексу.
3.1.Оцінка надходжень доходів.
Загальний обсяг доходів бюджету на 2016 рік складає 16734,8 тис.грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено у сумі 15630,9 тис. грн. спеціального
фонду бюджету 1103,9 тис.грн. В тому числі бюджету розвитку 1100,0 тис грн.

Пропонується затвердити обсяг доходів, що враховуються при визначені офіційних
трансфертів.(субвенцій Згідно показників,встановлених Законом України «Про державний
бюджет України на 2016 рік») у сумі 541,1 тис.грн.
Бюджет Крижанівської сільської ради затверджено з профіцитом у 6494,1 тис грн. по
загальному фонду, який перерозподілений до спеціального фонду і спрямований на :
- капітальний ремонт інших об»єктів (ремонт, реконструкція доріг)
- капітальне будівництво (придбання) інших об»єктів
3.2.Пояснення до основних показників проекту рішення за видатками.
Видатки сільського бюджету на 2016 рік становлять 16734,8 тис.грн. у тому числі
:обсяг видатків загального бюджету у сумі 9136,8 тис.грн. та видатків спеціального
фонду бюджету 7 598,0 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями передбаченні у повному обсязі.
По загальному фонду доведений розрахунковий обсяг видатків на утримання
Крижанівської сільської ради складає 3409,1 тис. грн.
Заробітна плата з нарахуванням передбачається в сумі 2710,9 тис. грн. На оплату
комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 175,5 тис. грн.., інші видатки – 522,7
тис.грн.
На соціальний захист заплановано 1364,3 тис.грн.
В тому числі:
на надання адресної цільової допомоги інвалідам війни,учасникам бойових дій,
вдовам, ветеранам війни(ВВВ) на виконання Програми «Милосердя» - 1184,3 тис
грн.(34,0 тис.грн. – поштові послуги);
на заходи по оздоровленню дітей - 130,0 тис. грн.;
на виплати стипендій кращим учням ЗОШ - 25 тис.грн.;
організація виставок, екскурсій – 25 тис.грн.
На утримання центрів соціальних служб для сім*ї, дітей та молоді – 141,6 тис.грн.
На житлово-комунальне господарство - 1907,2 тис. грн.
В тому числі:
дотація комунальному підприємству «Надія» -1315,9 тис. грн.
благоустрій сіл Крижанівка і Ліски -591,3 тис.грн.
На культуру і мистецтво передбачено 571,1 тис грн.
В тому числі:
- реверсна субвенція з районного бюджету на утримання Крижанівського будинку
культури – 541,1 тис.грн.
в т.ч.
- видатки на оплату праці – 468,8 тис грн.;
- оплата енергоносіїв -72,3 тис грн.
-

закупівля новорічних подарунків – 30,0 тис.грн.

Фізична культура і спорт. Заплановано дотація СК «Крижанівський» - 286 тис.
грн.
З них: - оплата праці та нарахування – 96 тис.грн.
фінансування спортивних заходів, придбання матеріалів – 50 тис.грн.
оренда приміщення - 120,0 тис.грн.
оплата транспортних послуг – 20 тис.грн.
На проведення будівництва, реконструкції та утримання доріг – 1 305,5 тис грн.
Інші видатки (видатки, не віднесені до основних груп) – 152 тис грн. :

З них :

– резервний фонд – 22,3 тис.грн.
оплата праці та нарахування – 127,2 тис.грн.
фінансування абонплати вуличного відео спостереження – 2,5 тис.грн.

По спеціальному фонду видатки заплановано в сумі 7 598,0 тис грн.
Видатки у сумі 7 594,1 тис.грн. заплановано спрямувати в Фонд розвитку і здійснити в
рахунок капітальних видатків за такими напрямками:
- будівництво берегоукріплювальних робіт в районі вул Приморська с.Крижанівка –
1 457,3 тис.грн.;
- протизсувні заходи з укріплювання схилів балки між вул.Ювілейна та вул.Проценко в
с.Крижанівка – 350 тис.грн.;
- будівництво, реконструкція, ремонт та утримання доріг, капітальний ремонт
асфальтно-бетонного покриття вулиць – 4800,0 тис.грн.
- виготовлення експертно-грошової оцінки земельних ділянок – 10,0 тис.грн.
- ремонт та будівництво вуличного освітлення вул.Заболотного в с.Ліски від кладовища
до будинку № 61 – 316,8 тис.грн.
- будівництво мереж водовідведення в с.Крижанівка, в тому числі:
розробка (виготовлення, оновлення) проектно-кошторисної документації – 360,0
ти.грн.;
оплата експертизи проектно-кошторисної документації – 100,0 тис.грн.
придбання, монтаж та підключення до телекомунікаційних мереж обладнання та
матеріалів
відео спостереження – 200,0 тис.грн.
Видатки у сумі 3,9 тис.грн. – екологічний податок заплановано спрямувати на охорону
навколишнього природного середовища

Заступник голови з економічних питаньголовний бухгалтер

В.В.Галянт

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
П’ятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання

с.Крижанівка
«14» січня 2016 року

№153-УІІ

Про внесення змін і доповнень в рішення Четвертої сесії Крижанівської
сільської ради УІІ скликання №118-УІІ від 23 .12.2015 року «Про
затвердження штатного розпису посадових осіб, службовців, працівників
Крижанівської сільської ради ті її виконавчого органу
на 2016 рік».
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006року №268 «Про
упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та
доповненнями, Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року
№482, Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013, Листом
Міністерства соціальної політики №19113/0/14-15/13 внести зміни і
доповнення в рішення Четвертої сесії Крижанівської сільської ради УІІ
скликання №118-УІІ від 23 .12.2015 року «Про затвердження штатного розпису
посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради ті її
виконавчого органу
на 2016 рік», а саме:
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити на 2016 рік штатний розпис Крижанівської сільської ради
та її виконавчого органу (додаток 1).
2. Збільшити з 01.01.2016 року посадові оклади керівних працівниківслужбовців на 25%.
3. Заступнику голови з економічних питань - головному бухгалтеру
Крижанівської сільської ради забезпечити нарахування та виплату заробітної
плати відповідно до штатного розпису на 2016 рік.
3. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2016 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.)

Секретар

Л.Л.Бондаренко

Додаток 1
До рішення сесії
Крижанівської сільської ради
№153-УІІ від 14.01.2016
Штатний розпис
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу на 2016 рік
№
з/п
1
2

3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Назва посади

Кількість одиниць

Сільський голова
Заступник сільського голови з
питань діяльності виконавчих
органів
Заступник голови з правових
питань
Заступник голови з економічних
питань – головний бухгалтер

1
1

Посадовий
оклад, грн.
3128,00
2691,00

1

2793,00

Секретар
Керуючий справами
Спеціаліст І категорії – з
земельних питань
Спеціаліст
І
категорії
–
бухгалтер
Спеціаліст І категорії –
з
розвитку торгівлі та побутового
обслуговування
Інспектор з благоустрою
Діловиробник

1
1
1

2459,00
2459,00
1378,00

1

1378,00

1

1378,00

1
1

1378,00
1378,00

Начальник ВОС
Прибиральниця
Водій
Провідний спеціаліст-економіст

1
1
1
1

1378,00
1378,00
1378,00
1378,00

1

2793,00

16

Спеціаліст 1 категорії-юрист

Секретар

1

1378,00

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с.Крижанівка
«14 січня 2016 року

№154-УІІ

Про внесення змін і доповнень в рішення Четвертої сесії Крижанівської
сільської ради УІІ скликання №119-УІІ
від 23
.12.2015 року «Про
упорядкування умов оплати праці посадових осіб, службовців, працівників
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу
на 2016 рік»

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 268 від 09.03.2006 р.
«Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та
доповненнями, ст. 15, 21 Закону України «Про державну службу в органах
місцевого самоврядування», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009

року №482, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013, внести
зміни і доповнення в рішення Четвертої сесії Крижанівської сільської ради УІІ
скликання №119-УІІ від 23 .12.2015 року «Про упорядкування умов оплати
праці посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її
виконавчого органу на 2016 рік», Крижанівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити, що до посадових осіб відносяться посади : сільський
голова, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів,
заступник голови з правових питань, заступник голови з економічних питань –
головний бухгалтер, секретар, керуючий справами, спеціаліст 1 категорії –
бухгалтер, провідний спеціаліст-економіст, спеціаліст 1 категорії-юрист,
спеціаліст 1 категорії – з розвитку торгівлі та побутового обслуговування,
спеціаліст 1 категорії – з земельних питань;
до службовців – начальник ВОС, діловод, інспектор з благоустрою;
до працівників – прибиральниця,водій.
2. Встановити розміри посадових окладів посадових осіб, службовців,
працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу (додаток 1).
3. Збільшити з 01.12.2015 року посадові оклади керівних працівників, на
25%.
4.
Установити, що у разі коли розмір посадового окладу нижчий від
визначеного законодавством розміру мінімальної заробітної плати,
посадовий оклад встановлюється на рівні відповідного розміру
мінімальної заробітної плати.
5. Встановити розміри доплат за ранги посадовим особам місцевого
самоврядування Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу
(додаток
6.Встановити розмір надбавки за вислугу років посадовим особам,
службовцям Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу (додаток 3).
Встановити щомісячний розмір премії – (в розрахунку від посадового
окладу з урахуванням рангу та вислуги років ): сільському голові - 200 %,
заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів – від
100 до 200% , заступнику голови з економічних питань-головному
бухгалтеру –від 100 до 200 %, заступнику голови з правових питань – від
100 до 200 %, секретарю – від 100 до 200 %, керуючому справами– від
100 до 200%, спеціалісту І категорії–бухгалтеру-від 100 до 200
%,провідному спеціалісту-економісту- від 100 до 200%, спеціалісту 1
категорії-юристу – від 100 до 200%, спеціалісту І категорії – з земельних

питань – від 100 до 200%, спеціалісту І категорії – з розвитку торгівлі та
побутового обслуговування – від 100 до 200%, діловоду – від 100 до 200%,
інспектору з благоустрою від 100 до – 200%, начальнику ВОС– від 100 до
200%, водію – від 100 до 200%. Для прийнятих на роботу посадових осіб, в
разі якщо вони пропрацювали не повний місяць. премія нараховується
пропорційно відпрацьованому часу.
7. 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.
8. Надати право сільському голові Крижанівської сільської ради
встановлювати розпорядженням сільського голови у межах фонду оплати
праці спеціалістам 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.
6. Встановити, що виконання обов’язків сільського голови, у разі його
відсутності, покладається на секретаря Крижанівської сільської ради (ст. 79
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).
7. Надавати посадовим особам службовцям,працівникам Крижанівської
сільської ради одноразову матеріальну допомогу на вирішення соціально –
побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати та допомогу
на оздоровлення в період відпустки у розмірі середньомісячної заробітної
плати.
11. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2016 р.
12. 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.)

В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко

Додаток 1

До рішення сесії
Крижанівської сільської ради
№154-УІІ від 14.01.2016р.

Розміри посадових окладів
посадових осіб, спеціалістів, працівників Крижанівської сільської ради та її
виконавчого органу

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Посада

Посадовий
оклад, грн.
3128,00
питань 2691,00

Сільський голова
Заступник сільського голови з
діяльності виконавчих органів
Заступник голови з правових питань
Заступник голови з економічних питань –
головний бухгалтер
Секретар
Керуючий справами
Спеціаліст І категорії – бухгалтер
Спеціаліст І категорії – з розвитку торгівлі та
побутового обслуговування

2793,00
2793,00
2459,00
2459,00
1378,00
1378,00

9

Спеціаліст І категорії – з земельних питань

1378,00

10
11

Інспектор з благоустрою
Діловиробник

1378,00
1378,00

12

Начальник ВОС

1378,00

13

Прибиральниця

1378,00

14

Водій

1378,00

15

Провідний спеціаліст- економіст

1378,00

16

Спеціаліст 1 категорії-юрист

1378,00

Секретар

Л.Л. Бондаренко

Додаток 2

До рішення сесії
Крижанівської сільської ради
№154-УІІ від 14.01.2016 р.

Розміри доплат за ранги
посадових осіб, спеціалістів Крижанівської сільської ради та її виконавчого
органу

Ранг посадової особи місцевого
самоврядування
7 ранг
8 ранг
9 ранг
10 ранг
11 ранг
12 ранг
13 ранг
14 ранг
15 ранг

Секретар

Розмір щомісячної доплати, грн
110
100
90
80
70
60
55
50
45

Л.Л. Бондаренко

Додаток 3
До рішення сесії
Крижанівської сільської ради
№154-УІ І від 14.01.2016р.

Розміри надбавок за вислугу років
посадових осіб, спеціалістів, 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

Секретар

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

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с.Крижанівка
«14» січня 2016 року

№155-VІІ

Про внесення змін і доповнень в рішення Четвертої сесії Крижанівської
сільської ради УІІ скликання №122-УІІ від 23 .12.2015 року «Про
затвердження Положення про преміювання посадових осіб,
службовців, працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого
органу»

З метою посилення матеріальної зацікавленості в досягненні
позитивних кінцевих результатів діяльності посадових осіб, службовців,
працівників Крижанівської сільської
ради та її виконавчого органу,
відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006
р. № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці
працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів
та інших органі» зі змінами та доповненнями, керуючись ст.. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету
Міністрів "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та

організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30 серпня 2002 р. №
1298 зі змінами та доповненнями , Постанови Кабінету Міністрів України від
20.05.2009 року №482, Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015
№1013, Листа Міністерства соціальної політики №19113/0/14-15/13, внести
зміни і доповнення в рішення Четвертої сесії Крижанівської сільської ради УІІ
скликання №122-УІІ від 23 .12.2015 року «Про затвердження Положення
про преміювання посадових осіб, службовців, працівників Крижанівської
сільської ради та її виконавчого органу» Крижанівська сільська рада
:
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про преміювання посадових осіб, службовців,
працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу
(додаток 1).
2. Заступнику голови з економічних питань - головному бухгалтеру
Крижанівської сільської ради забезпечити нарахуванні заробітної
плати згідно з даним Положенням та чинним Законодавством.
3. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2016р 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.

Секретар

Л.Л.Бондаренко

Додаток 1
До рішення сесії № 155УІІ
від 14 січня 2016 року

Положення
про преміювання посадових осіб, службовців, працівників
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу

1.

Загальні положення

1.1. Положення про преміювання посадових осіб, службовців,
працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу ( далі Положення) розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів
України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов
праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів» із змінами та доповненнями, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету
Міністрів "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30 серпня 2002 р.
№ 1298 зі змінами та доповненнями, Постанови Кабінету Міністрів
України від 20.05.2009 року №482, Постанови Кабінету Міністрів України
від 09.12.2015 №1013, Листа Міністерства Соціальної політики

№19113/0/14-15/13 від 16.12.2015 року, на зміну рішення Крижанівської
сільської ради №118-УІІ від 23.грудня 2015 року.
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 нормативно-правовими 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 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

упорядкування умов оплати праці посадових осіб, службовців,
працівників Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу».
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 та вислугу
років, у такому порядку та розмірі: сільському голові – 200 %; заступнику
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів – від 100 до
200%; заступнику голови з економічних питань-головному бухгалтеру –
від 100 до 200 %; заступнику голови з правових питань – від 100 до 200
%; секретарю –від 100 до 200 %; керуючому справами – від 100 до 200%,
спеціалісту І категорії – бухгалтеру- від 100 до 200%; провідному
спеціалісту-економісту – від 100 до 200%, спеціалісту 1 категорії-юристу –
від 100 до 200%, спеціалісту І категорії – з земельних питань –від 100 до
200%; спеціалісту І категорії – з розвитку торгівлі та побутового
обслуговування – інспектору з благоустрою – від 100 до 200%, діловоду
–від 100 до 200%; начальнику ВОС– від 100 до 200%; водію від 100 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 посадового окладу до виплати в розмірі
середньомісячної заробітної плати, виходячи із фонду оплати праці;
- ювілейних та святкових дат (8-Березня, Новорічних свят, 50, 55, 60,
65 років з дня народження - у розмірі від одного посадового окладу до
виплати в розмірі середньомісячної заробітної плати, 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 питань посадовим 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 одного посадового окладу до виплати в розмірі
середньомісячної заробітної плати, виходячи із фонду оплати праці.

5. Прикінцеві положення

5.1. Дане положення вступає в силу з 01.01.2016 року і діє до моменту
прийняття нового положення.

Секретар

Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
«14»січня 2016 року

№156-УІІ

Про внесення змін і доповнень в рішення Четвертої сесії Крижанівської
сільської ради УІІ скликання №128-УІІ від 23 .12.2015 року «Про
затвердження штатного розпису Крижанівського центру соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді Комінтернівського району Одеської області на
2016 рік»

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006року №268 «Про
упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та
доповненнями, Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року
№482, Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013, Листом
Міністерства соціальної політики №19113/0/14-15/13 від 16.12.2015 р., внести
зміни і доповнення в рішення Четвертої сесії Крижанівської сільської ради УІІ
скликання №128-УІІ від 23 .12.2015 року «Про затвердження штатного розпису
Крижанівського центру соціальних служб
для
сім’ї, дітей та молоді
Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік » і викласти його в
наступній редакції:
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити штатний розпис Крижанівського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді Комінтернівського району Одеської області на
2016 рік. (Додаток 1)
2. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2016 р.
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.)

В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко

Додаток 1
До рішення сесії
Крижанівської сільської ради
№156-УІІ від. «14»_01__2016р.

Штатний розпис Крижанівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік.
№
з/п
1

Назва посади

Кількість одиниць

Посадовий
оклад, грн.

Директор

1

1378,00

Секретар

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П»ятої сесії Крижанівської сільської ради VІI скликання
с.Крижанівка
«14»січня 2016 року

№157-УІІ

Про внесення змін і доповнень в рішення Четвертої сесії Крижанівської
сільської ради УІІ скликання №129-УІІ від 23 .12.2015 року «Про
упорядкування умов оплати праці Крижанівського центру соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді Комінтернівського району Одеської області на
2016 рік»

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів «Про впорядкування
структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органі» від 09 березня 2006 р.
№ 268 зі змінами та доповненнями, керуючись Наказом Міністерства праці та
соціальної політики України від 05.04.2006 р. № 104 зі змінами та
доповненнями, Бюджетним Кодексом України, ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від
20.05.2009 року №482, Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015
№1013, Листом Міністерства соціальної політики №19113/0/14-15/13, внести
зміни і доповнення в рішення Четвертої сесії Крижанівської сільської ради УІІ
скликання №129-УІІ від 23 .12.2015 року «Про упорядкування умов оплати
праці Крижанівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік» і викласти його в
наступній редакції:
ВИРІШИЛА:

1.
Встановити розмір посадового окладу працівника Крижанівського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Комінтернівського району
Одеської області (додаток 1).
3.

Установити, що у разі коли розмір посадового окладу працівника
Крижанівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Комінтернівського району Одеської області нижчий від визначеного
законодавством розміру мінімальної заробітної плати, посадовий оклад
встановлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної
плати.

4.
Встановити розміри доплат за ранги працівнику Крижанівського
центру соціальних служб для сім ї, дітей та молоді Комінтернівського району
Одеської області (додаток 2).
5. Встановити розмір надбавки за вислугу років працівнику
Крижанівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Комінтернівського району Одеської області (додаток 3).

6. Встановити надбавку за високі досягнення у праці у розмірі до 50% з
урахуванням посадового окладу, доплат за ранг та вислугу років.
7. Встановити розмір щомісячної премії (відсоток від посадового окладу з
урахуванням надбавок за ранг, вислугу років, надбавки за високі досягнення у
праці ) працівника Крижанівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Комінтернівського району Одеської області до 100 %. Конкретні умови,
порядок та розміри преміювання визначаються Положенням про преміювання.
8. Збільшення чи зменшення розміру щомісячної премії корегується
розпорядженням сільського голови на підставі Положення «Про преміювання
працівника Крижанівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Комінтернівського району Одеської області».
9. Надавати працівнику Крижанівського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Комінтернівського району Одеської області одноразову
матеріальну допомогу на оздоровлення в період знаходження у відпустці у
розмірі від посадового окладу до середньомісячної заробітної плати та
матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових проблем у розмірі від
посадового окладу до середньомісячної заробітної заробітної плати.
9. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2016 р.

10. 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.)

В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко

Додаток 1

До рішення сесії

Крижанівської сільської ради
№157-УІІ від «14»_січня .2016р

Розмір посадового окладу
працівника Крижанівського центру соціальних служб для сім ї, дітей та молоді
Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік.

№
п/п
1

Назва посади

Директор

Секретар

Посадовий оклад, грн..

1378,00

Л.Л. Бондаренко

Додаток 2

До рішення сесії
Крижанівської сільської ради
№157-УІІ_від «14 січня_2016 р

Розміри доплат за ранги
працівника Крижанівського центру соціальних служб для сім ї, дітей та
молоді Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік.

Ранг посадової особи місцевого
самоврядування

Розмір щомісячної доплати, грн..

Секретар

7 ранг

110

8 ранг

100

9 ранг

90

10 ранг

80

11 ранг

70

12 ранг

60

13 ранг

55

14 ранг

50

15 ранг

45

Л.Л. Бондаренко

Додаток 3

До рішення сесії
Крижанівської сільської ради
№157-УІІ_ від 14.01..2016 р.

Розміри надбавок за вислуги років
працівника Крижанівського центру соціальних служб для сім ї, дітей та
молоді Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік.

Стаж роботи

Розмір щомісячної надбавки до посадового окладу з урахуванням
доплати за ранг посадової особи органу місцевого
самоврядування, %

Понад 3 роки

10

Понад 5 років

15

Понад 10 років

20

Понад 15років

25

Понад 20 років

30

Понад 25 років

40

Секретар

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
П’ятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка
«14»січня 2016 року

№158-УІІ

Про внесення змін і доповнень в рішення Четвертої сесії Крижанівської
сільської ради УІІ скликання №130-УІІ від 23 .12.2015 року «Про
затвердження Положення про преміювання працівника Крижанівського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Комінтернівського
району Одеської області»

З метою посилення матеріальної зацікавленості в досягненні
позитивних кінцевих результатів діяльності працівника Крижанівського
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Комінтернівського району
Одеської області, керуючись рекомендаціями Міністерства Праці від 31
березня 1999 р. № 44 «Щодо визначення заробітної плати працівників
залежно від особистого внеску працівника в кінцеві результати
підприємства», Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298
«Про оплату праці на основі єдиної тарифної сітки і розрядів», керуючись ст.. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою
Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року №482, Постановою Кабінету

Міністрів України від 09.12.2015 №1013, внести зміни і доповнення в рішення
Четвертої сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання №130-УІІ від 23
.12.2015 року «Про затвердження Положення про преміювання працівника
Крижанівського центру соціальних служб
для
сім’ї, дітей та молоді
Комінтернівського району Одеської області»,Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити
Положення
про
преміювання
працівника
Крижанівського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Комінтернівського району Одеської області (додаток 1).
2.
Заступнику голови з економічних питань - головному бухгалтеру
Крижанівської сільської ради забезпечити нарахування заробітної плати згідно
з даним Положенням та чинним Законодавством.
3. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2016р.

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.)

В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко

Додаток 1
До рішення сесії
Крижанівської сільської ради
№158-УІІ від «14 січня 2015

Положення про преміювання працівника Крижанівського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді Комінтернівського району Одеської області
Положення про преміювання працівника Крижанівського центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді вводиться з метою посилення їх
матеріального заохочення, а також підвищення ініціативи і творчого ставлення
до праці, чіткого виконання службових обов’язків.

При розробленні цього положення Крижанівська сільська рада керується
Постановою Кабінету Міністрів від 09 березня 2006 року № 268 «Про
упорядкування структури умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади,органів прокуратури,судів та інших органів» зі змінами та
доповненнями, Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
05.04.2006р. № 104 «Про умови оплати праці працівників центрів соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 12.04.2006р, Постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року
№482, Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013, на зміну
рішення Крижанівської сільської ради №118-УІІ від 23.грудня 2015 року

1.УМОВИ І РОЗМІРИ ПРЕМІЮВАННЯ.

1.1 Преміювання працівника Крижанівського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді (далі – Положення), вводиться з метою посилення
матеріальної зацікавленості в досягненні позитивних кінцевих результатів в
роботі, поліпшення якості роботи.
1.2 Працівник Крижанівського центру соціальних служб для сім ї ,дітей та
молоді преміюється в разі високих результатів в роботі, виконання додаткових
доручень сільського голови, з метою подальшого вдосконалення соціальної
роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, за своєчасне та якісне надання
психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних , юридичних послуг
відповідним категоріям сімей, дітям та молоді, захист їх конституційних прав,
свобод і виконаних інтересів, задоволення культурних і духовних потреб.
1.3 Розрахунок розміру щомісячної премії здійснюється у відсотковому
співвідношенні до посадового окладу працюючого з урахуванням надбавки за
ранг і стаж державної служби, надбавки за високі досягнення у праці і
встановлюється до 100% у межах розмірів, затверджених штатним розписом.
1.4 Преміювання працівника Крижанівського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді здійснюється щомісячно в межах затвердженого
бюджетом кошторису, на підставі штатного розпису та розпорядження
сільського голови.

1.5 Премії нараховуються за фактично відпрацьований час, а також з
нагоди професійних та державних свят у розмірі від посадового окладу до
середньомісячної заробітної плати .
1.6 Повне або часткове позбавлення премії за той розрахунковий період
у якому були вчинені порушення у разі виявлених недоліків в роботі або
повідомлень про них.
Дане положення вступає в силу з 01.01.2016р і діє до моменту прийняття
нового положення

Секретар

Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

П’ятої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання

«14» січня 2016 року

№ 159-VIІ

Про внесення змін і доповнень в рішення Четвертої сесії Крижанівської сільської
ради УІІ скликання №132-УІІ від 23 .12.2015 року «Про чисельність та штатний
розпис Відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку
Крижанівської сільської ради на 2016 рік»

Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Постановою Кабінету міністрів України від 09.03.2006 №268 «Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів
прокуратури, судів та інших органів», Постановою Кабінету Міністрів України від
20.05.2009 року №482, Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013,
Листом Міністерства соціальної політики №19113/0/14-15/13, внести зміни і

доповнення в рішення Четвертої сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання
№132-УІІ від 23 .12.2015 року «Про чисельність та штатний розпис Відділу з питань
надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку Крижанівської сільської
ради на 2016 рік» Крижанівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити штатний розпис Відділу з питань надзвичайних ситуацій та
охорони громадського порядку Крижанівської сільської ради на 2016 рік (Додаток1).
2. Установити, що у разі коли розмір посадового окладу працівників Відділу з
питань надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області нижчий від визначеного
законодавством розміру мінімальної заробітної плати, посадовий оклад
встановлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.
3. Дане рішення вступає в силу з 01.01.2016 року 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.).

В.о.сільського голови

Л.Л. Бондаренко

Додаток 1

до рішення сесії
Крижанівської сільської ради
№159 -VIІ від «14»січня 2016 року

Штатний розпис
Відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку
Крижанівської сільської ради на 2016 рік.

№
з/п
1

Назва посади

Кількість одиниць

Начальник відділу

Посадовий
оклад, грн.
1378,00

1

Секретар

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
П’ятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с. Крижанівка

«14»січня 2016 року

№160-УІІ

Про внесення змін і доповнень в рішення Четвертої сесії Крижанівської сільської
ради УІІ скликання №133-УІІ від 23 .12.2015 року «Про упорядкування умов оплати
праці працівників Відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони громадського
порядку Крижанівської сільської ради на 2016 рік

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 .
«Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої
влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,ст. ст. 15, 21 Закону України «Про
службу в органах місцевого самоврядування», ст. 26 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року
№482, Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013, Листа
Міністерства соціальної політики №19113/0/14-15/13, внести зміни і доповнення в
рішення Четвертої сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання №133-УІІ від 23
.12.2015 року «Про упорядкування умов оплати праці працівників Відділу з питань
надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку Крижанівської сільської
ради на 2016 рік на зміну рішення Крижанівської сільської ради №118-УІІ від
23.грудня 2015 року і викласти його в наступній редакції:
ВИРІШИЛА:

1. Визначити, що посада начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та
охорони громадського порядку Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу
відноситься до службовців.
2. Встановити розмір посадового окладу начальника відділу з питань
надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку Крижанівської сільської
ради та її виконавчого органу (додаток 1).
3. Установити, що у разі коли розмір посадового окладу нижчий від визначеного
законодавством розміру мінімальної заробітної плати, посадовий оклад
встановлюється на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.
4. Умови, порядок та розміри преміювання, визначаються Положенням про
преміювання працівників Відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони
громадського порядку Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу .
5. Дане рішення вводиться в дію з 01.01.2016 р.
6. 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.)

В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко

Додаток 1
До рішення сесії
Крижанівської сільської ради
№160-УІІ від 14.01.16р.

Розміри посадових окладів

Відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку
Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу
№
п/п
1

Секретар

Посада
Начальник відділу

Посадовий
оклад, грн.
1378,00

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

П’ятої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання

с. Крижанівка
«14»січня 2016 року

№161-VІІ

Про внесення змін і доповнень в рішення Четвертої сесії
Крижанівської сільської ради УІІ скликання №134-УІІвід 23 .12.2015
року «Про затвердження «Положення про преміювання працівників
Відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони громадського
порядку Крижанівської сільської ради та її виконавчого органу»»

З метою посилення матеріальної зацікавленості в досягненні
позитивних кінцевих результатів діяльності працівників Відділу з питань
надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку Крижанівської
сільської ради, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від
09.03. 2006 № 268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці

працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів
та інших органів», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від
20.05.2009 року №482, Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015
№1013, внести зміни і доповнення в рішення Четвертої сесії Крижанівської
сільської ради УІІ скликання №134-УІІвід 23 .12.2015 року «Про
затвердження «Положення про преміювання працівників Відділу з питань
надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку Крижанівської
сільської ради та її виконавчого органу» Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:

1.Затвердити « Положення про преміювання працівників Відділу з
питань надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку
Крижанівської сільської ради » (додаток 1).
2. Спеціалісту 1 категорії-бухгалтеру Сергєєвій Н.В. Крижанівської сільської
ради при нарахуванні заробітної плати керуватись даним Положенням
та чинним Законодавством.
3. Дане рішення вводиться в дію з 01.01.2016р.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію
з
питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони
дитинства, культури, молоді та спорту (Клюкас О.П.).

В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко

Додаток 1
До рішення сесії №161-УІІ
від 14 січня 2016 року

Положення

про преміювання працівників Відділу з питань надзвичайних ситуацій та
охорони громадського порядку Крижанівської сільської ради

Загальні положення

1.1.Положення про преміювання працівників Відділу з питань надзвичайних
ситуацій та охорони громадського порядку Крижанівської сільської ради ( далі Положення) розроблено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та
інших органів», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Постанови Кабінету Міністрів "Про оплату праці працівників на основі Єдиної
тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ,

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08. 2002 р.
№ 1298, Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року №482,
Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013, на зміну рішення
Крижанівської сільської ради №134-УІІ від 23грудня 2015 року Крижанівська
сільська рада.
1.2. Положення визначає мету, джерела та порядок виплати щомісячних
премій, які передбачені чинним законодавством та постановами Уряду.
1.3. Положення поширюється на працівників Відділу з питань надзвичайних
ситуацій та охорони громадського порядку Крижанівської
сільської ради.
1.4. Метою преміювання працівників Відділу з питань надзвичайних
ситуацій та
охорони громадського порядку Крижанівської сільської ради 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 працівників Відділу з питань надзвичайних ситуацій та
охорони громадського порядку Крижанівської сільської ради 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 нормативно-правовими актами України та
посадовими інструкціями, а також з урахуванням їх ініціативи, особистого
вкладу в загальні результати роботи за місяць.
1.6. Нарахування та виплата премій працівникам Відділу з питань
надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку Крижанівської
сільської ради та її виконавчого органу здійснюється відповідно до рішення
Крижанівської сільської ради «Про упорядкування умов оплати праці
начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони громадського
порядку Крижанівської сільської ради .

2. Порядок виплати премії.

2.1. Преміювання працівників Відділу з питань надзвичайних ситуацій
Та охорони громадського порядку Крижанівської сільської ради здійснюється
в межах фонду заробітної плати, затвердженого кошторисом на відповідний
рік.
2.2. Премії нараховуються за фактично відпрацьований час, а також з нагоди
професійних та державних свят у розмірі від посадового окладу до середньомісячної
заробітної плати .
2.3. Щомісячна премія нараховується на підставі розпорядження сільського
голови в розмірі до 200% від середньої заробітної плати та виплачується в
термін виплати заробітної плати, виходячи з фонду заробітної плати та
затвердженого кошторису.
2.4. Премія не нараховуються або її розмір знижується у разі коли:
- працівники Відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони
громадського порядку Крижанівської сільської ради допустили помилки при
виконанні посадових обов'язків, та/або порушили трудову дисципліну,
позбавляються премій повністю або частково;
- працівникам Відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони
громадського порядку Крижанівської сільської ради за час відпусток,
тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення
кваліфікації;
- працівникам Відділу з питань надзвичайних ситуацій та охорони
громадського порядку Крижанівської сільської ради, які звільнені з роботи в
місяць, за який проводиться преміювання, премії виплачуються, у розмірі
пропорційному відпрацьованим дням посадового окладу;
- працівникам, яким винесена догана, премія за звітний місяць
виплачується, у подальшому - на розсуд сільського голови;

не

- 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.

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 працівникам Відділу з
питань надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку Крижанівської
сільської ради ;
- для вирішення соціально-побутових питань працівникам Відділу з питань
надзвичайних ситуацій та охорони громадського порядку Крижанівської
сільської ради.
4.2. Одноразова матеріальна допомога на оздоровлення та матеріальна
допомога для вирішення соціально-побутових питань надається на підставі
поданої заяви працівника та нараховуються, згідно з розпорядженням
сільського голови у розмірі від посадового окладу до середньомісячної
заробітної плати .

5. Прикінцеві положення

5.1. Дане положення вводиться в дію з 01.01.2016 року і діє до моменту
прийняття нового положення.

Секретар

Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

П’ятої сесії Крижанівської сільської ради
VІI скликання
Про внесення змін і доповнень в рішення Четвертої сесії Крижанівської
сільської ради УІІ скликання №139-УІІ від 23 .12.2015 року
« Про затвердження Кошторису витрат Програми захисту узбережжя
території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області на 2016рік
«_14_» січня 2016 року

№162- VIІ

Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
з метою забезпечення виконання рішення третьої сесії Крижанівської сільської
ради УІІ скликання №13-УІІ від 08.12.2015 року, внести зміни і доповнення в
рішення Четвертої сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання №139-УІІ
від 23 .12.2015 року « Про затвердження Кошторису витрат Програми захисту
узбережжя території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області на 2016рік ,Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Кошторис витрат Програми захисту узбережжя території
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на
2016 рік (додаток №1).
2. Дане рішення вводиться в дію з 01.01.2016р.
3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію
Крижанівської сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи.

В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко

Додаток № 1
до рішення ІV сесії Крижанівської
сільської ради VII скликання
№162 від 14.01.2016 року
Кошторис витрат
Програми захисту узбережжя території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району
Одеської області на 2016 рік
Назва заходу виконання Програми

Термін
викона
ння
заходів
Програ
ми

Сума витрат
виконання
заходів
Програми

Всього

Будівництво берегоукріплювальних
2016р.
робіт вздовж узбережжя Чорного
моря в районі вулиці Приморська в с.
Крижанівка Комінтернівського
району Одеської області

1457300. 00
грн.

1807300,00
грн.

Протизсувні заходи з укріплювання
схилів балки між вул.. Ювілейна та
вул.. Проценко в с. Крижанівка:
- розробка проектнокошторисної документації;
- проведення експертизи
проектно-кошторисної
документації;
- виконання робіт протизсувних
заходів заходи з укріплювання
схилів балки.

350 000. 00
грн.

2016р.

Секретар

Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

П»ятої сесії Крижанівської сільської ради
VІI скликання
«11» січня 2016 року

№163- VIІ

Про внесення змін і доповнень до рішення Четвертої сесії Крижанівської
сільської ради УІІ скликання №143 від 14.01.2016 р. «Про затвердження
Кошторису витрат Програми підтримки
комунального підприємства «Надія»
Крижанівської сільської ради Комінтернівського
району Одеської області на 2016 рік
Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", з метою забезпечення виконання рішення третьої сесії Крижанівської
сільської ради УІІ скликання №15-УІІ від 08.12.2015 року, внести зміни в
рішення Крижанівської сільської ради №143-УІІ від 23 грудня 2015 року «Про
затвердження Кошторису витрат Програми підтримки комунального
підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області на 2016 рік» ,Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Кошторис витрат Програми підтримки комунального
підприємства «Надія» Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області на 2016 рік (додаток №1).
2. Дане рішення вводиться в дію з 01.01.2016р.
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(Клюкас О.П.).
В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко

Додаток № 1
до рішення IV сесії Крижанівської
сільської ради VII скликання
№163-УІІ від 14.01.16 року
Кошторис витрат
Програми підтримки комунального підприємства «Надія» Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік
Назва заходу виконання Програми

Термін
виконання
заходів
Програми

Сума
витрат
виконання
заходів
Програми

Всього

Дотація КП «Надія» на заробітну
плату.

2016р.

797300,00
грн.

1315900,00
грн

Дотація КП «Надія» на придбання
виробничого інвентарю та
матеріалів.

2016р.

63 550.00
грн.

Дотація на придбання паливномастильних матеріалів

2016р.

17 250.00
грн.

Дотація на придбання матеріалів та 2016р.
виконання робіт з обслуговування та
ремонту мереж водопостачання та
водовідведення в с. Крижанівка та с.
Ліски.

50 000.00
грн.

Дотація на придбання матеріалів та 2016р.
виконання робіт з обслуговування та
ремонту мереж вуличного
освітлення в с. Крижанівка та с.
Ліски.

302 800.00
грн.

Дотація КП «Надія» на сплату
орендної плати та земельного

60000,00
грн.

2016р.

податку за земельні ділянки
Дотація на оплату комунальних
послуг(енергопостачання)

2016 р.

Всього

25000,00
грн.
1315900,00

Секретар

Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

П’ятої сесії Крижанівської сільської ради
VІI скликання

«14» січня 2016 року

№164- VIІ

Про затвердження Програми будівництва мереж водопроводу на території
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області на 2016-2017 роки.
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.
Затвердити Програму будівництва мереж водопроводу на території
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на
2016-2017 роки (додаток №1).
2.
Затвердити Кошторис витрат Програми будівництва мереж водопроводу

на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області на 2016-2017 роки (додаток №2).
3.
Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію
Крижанівської сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи.
В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко

Додаток № 1
до рішення V сесії
Крижанівської сільської ради
VII скликання
№ 164 від 14.01.2016 року
«Про затвердження Програми будівництва мереж водопроводу на території
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на
2016-2017 роки»
Програма
Будівництва мереж водопроводу на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району
Одеської області на 2016-2017 роки.
Мета Програми:
Головною метою Програми є будівництво мереж водопроводу на території
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області.
Основними завданнями Програми є:
Будівництво мереж водопроводу на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області для підключення будинків та
будівель (сільської ради тощо) 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, який є додатком до цієї
Програми.
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми:
Основними організаційними напрямками та заходами виконання Програми є:
- оплата технічних умов на підключення до мереж водопостачання
- розробка (виготовлення, оновлення) проектно-кошторисної документації;
- оплата експертизи проектно-кошторисної документації;
- погодження проектно-кошторисної документації;
- будівництво мереж водопроводу.
- оплата технічних умов для підключення будівлі сільської ради до мереж
водопостачання та водовідведення;
- розробка виготовлення проектно-кошторисної для підключення будівлі
сільської ради до мереж водопостачання та водовідведення;
- оплата експертизи документації для підключення будівлі сільської ради до
мереж водопостачання та водовідведення;
- погодження проектно-кошторисної документації;
- виконання
робіт з підключення будівлі сільської ради до мереж
водопостачання та водовідведення.
-

Очікувані результати Програми:
Виконання Програми забезпечить оновлення мереж водопостачання на
території Крижанівської сільської ради.
Секретар

Л.Л.Бондаренко

Додаток № 2
до рішення V сесії
Крижанівської сільської ради
VII скликання №164 від 14.01.2016 року
Кошторис витрат
Програми будівництва мереж водопроводу на території Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016-2017 роки»
Назва заходу виконання Програми
Термін
Сума
витрат
виконання
виконання
заходів
заходів
Програми
Програми
- оплата технічних умов на підключення до 2016-2017р.
мереж водопостачання
- розробка(виготовлення,
оновлення)
проектно- кошторисної документації;
- оплата експертизи проектно-кошторисної
документації;
- погодження
проектно-кошторисної
документації;
- будівництво мереж водопроводу.
- оплата технічних умов для підключення 2016 р.
50 000 грн.
будівлі
сільської
ради
до
мереж
водопостачання та водовідведення;
- розробка
виготовлення
проектнокошторисної для підключення будівлі
сільської ради до мереж водопостачання та
водовідведення;
- оплата
експертизи документації для
підключення будівлі сільської ради до
мереж водопостачання та водовідведення;
- погодження
проектно-кошторисної
документації;

виконання робіт з підключення будівлі
сільської ради до мереж водопостачання та
водовідведення.
-

Секретар

Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
П’ятої сесії Крижанівської сільської ради
VІI скликання
«_14_» січня 2016 року

№165- VIІ

Про внесення змін і доповнень в рішення Четвертої сесії Крижанівської
сільської ради УІІ скликання №146-УІІ від 23 .12.2015 року
« Про затвердження Кошторису витрат Програми з ремонту та
будівництва дорожнього покриття (доріг) на території Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016рік
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", з метою забезпечення виконання рішення третьої сесії Крижанівської
сільської ради УІІ скликання №33-УІІ від 08.12.2015 року, рішенням Четвертої
сесії Крижанівської сільської ради УІІ скликання №146-УІІ від 23 .12.2015
року « Про затвердження Кошторису витрат Програми з ремонту та
будівництва дорожнього покриття (доріг) на території Крижанівської сільської
ради Комінтернівського району Одеської області на 2016рік ,Крижанівська
сільська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Кошторис витрат Програми ремонту та будівництва
дорожнього покриття (доріг) на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік (додаток №1).
2. Дане рішення вводиться в дію з 01.01.2016р.
3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію
Крижанівської сільської ради з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи.
В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко

Додаток № 1
до рішення ІV сесії Крижанівської
сільської ради VII скликання
№165-УІІ від 14.01..2015 року
Кошторис витрат
Програми ремонту та будівництва дорожнього покриття (доріг) на території
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на
2016 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

капітальний ремонт
асфальтно-бетонного
покриття вулиць:
- Марсельська від вул..
Українська до вул.. Бочарова,
в с. Ліски
- Степова від буд. № 45 до
вул. Заболотного в с. Ліски,
- Атаманюка від автодороги
Одеса-Южний до буд. № 1а в
с. Крижанівка
- Южна від буд. № 66 до вул..
Паустовського в с. Ліски
- Марсельська від буд. № 66
до вул.. Паустовського в с.
Ліски
- Проектна с.Ліски від буд
16 до буд 24а
- Морська від буд 76 до буд
78

Термін
виконання
заходів
Програми

Суми витрат на
виконання
заходів
Програми

2016р.

4 800 000.00
грн.

Загальна сума
витрат для
виконання
заходів
Програми

6105500. 00 грн.

замовника
(дирекції
будівництва)

будівництво асфальтнобетонного покриття вулиць: *
(назва та черговість
визначається сільською
радою)

2016р.

будівництво (реконструкція)
пішохідних доріжок: * (назва
та черговість визначається
сільською радою)

2016

капітальний ремонт
2016
пішохідних доріжок (назва та
черговість визначається
сільською радою)
поточний ремонт асфальтно-бетонного покриття
вулиць та пішохідних доріжок: * (назва та
черговість вулиць визначається виконавчими
органами ради)
*Примітки

2016

Секретар

1305500.00 грн.

Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П’ятої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
14 січня 2015 року

№166- VII

Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно
корисних робіт для порушників та засуджених, на яких
судом накладено адміністративне стягнення та кримінальне
покарання у вигляді громадських робіт
Розглянувши запити Кримінально-виконавчої інспекції Комінтернівського
району Одеської області № 1274 від 17.12.2015, відповідно до ч. 1, 5 ст. 36
Кримінально-виконавчий кодексу України, ст.30-1 ст. 321-1, ст. 321-3 Кодексу
про адміністративні правопорушення, керуючись ст.. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити перелік об’єктів та види суспільно корисних робіт для
порушників та засуджених, на яких судом накладено адміністративне
стягнення та кримінальне покарання у вигляді громадських робіт.
(додається).
2. Доручити КП «Надія» організацію виконання суспільно корисних робіт
порушниками та засудженими, на яких судом накладено адміністративне
стягнення та кримінальне покарання у вигляді громадських робіт.
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.

В.о.сільського голови

Л.Л. Бондаренко

Додаток
до рішення Крижанівської сільської ради № №166- VII від 14 січня 2016 року

Перелік об’єктів та види суспільно корисних робіт
для порушників та засуджених, на яких судом накладено адміністративне
стягнення та кримінальне покарання у вигляді громадських робіт (додається).
№

1.

Назва об’єкту

Територія
сільської ради

Секретар ради

Види суспільно корисних робіт

Крижанівської Прибирання
території

території,

благоустрій

Л.Л. Бондаренко

