УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 181-VІI

Про відкладення розгляду питання щодо надання дозволу громадянці
України Лис Анжелі Вікторівні на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в оренду для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський
район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,
вул. Центральна, 22.
Розглянувши заяву громадянки України Лис А.В. керуючись ст.ст. 12,
38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25 Закону України
«Про землеустрій», враховуючи що земельна ділянка розташована на
землях загального користування та розташована за межами земельної
ділянки, яка була раніше надана у власність громадянці Лис А.В.,
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Відкласти розгляд питання щодо надання дозволу громадянці
України Лис Анжелі Вікторівні на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0027 га в оренду для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка,
вул. Центральна, 22.
2. Доручити депутату Немалову В.М. підготувати проект рішення
щодо затвердження правил благоустрою вулиці Центральної розташованої
в с. Крижанівка.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).
Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

Додаток № 3
до рішення сесії Крижанівської сільської ради
від «19»лютого 2016 року № 167
Перелік об’єктів, видатки на які у 2015 році проводилися за рахунок коштів бюджету розвитку,
виконання за 2015 рік
Код типової
відомчої
класифікації
видатків
місцевих
бюджетів
Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

(тис.грн.)

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

Загальний
обсяг
фінансува
ння
будівницт
ва

в тому
кредито
заборгов

Придбання камер нічного зовнішнього
відеоспостереження

50,0

-

Благоустрій міст,сіл,селищ

Ремонт водогону по вул.Миколаївській с.Крижанівка

541,6

-

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Капітальний ремонт зовнішнього освітлення
вул.Новоселів с.Ліски

200,0

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Будівництво вуличного освітлення вздовж
вул.Придорожна с.Ліски

867,0

100203

Благоустрій міст,сіл,селищ

Будівництво системи водовідведення в с.Крижанівка

3933,0

100207

Берегоукріплювальні роботи

150101

Капітальні вкладення

010116

Органи місцевого самоврядування

100203

Землеустрій
160101

170703

Всього

Секретар
Л.Л.Бондаренко

Видатки на проведення робіт
пов»язаних з будівництвом,
реконструкцією, ремонтом та
утриманням автомобільних доріг

Проведення берегоукріплювальних робіт по
вул.Приморська с.Крижанівка(проведення перерахунку
кошторисної документації )
Виготовлення проектної документації щодо
каналізування с.Крижанівка
Проведення експертної грошової оцінки земельної
ділянки при викупі
Капітальний ремонт доріг:
вул.Ярошевської,вул.Приморська с. Крижанівка;
вул.Южна с.Ліски

-

-

11393,9

-

427,9

-

5,0

-

5124,0

-

22542,4

-

Додаток № 4
до рішення Крижанівської сільської ради
від 19 лютого 2016 року №168-VIІ

Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку
Код типової
відомчої
класифікації
видатків
місцевих
бюджетів
Код тимчасової
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

(тис.грн.)
Назва головного розпорядника
коштів
Назва об’єктів відповідно до проектнокошторисної документації; тощо
Найменування коду тимчасової
класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів
Апарат управління

10116
100103

Дотація КП «Надія»
Берегоукріплювальні роботи

100207
Берегоукріплювальні роботи

100207

170703

160101

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

Землеустрій

Придбання системи електронної системи
голосування ПТК «ВІЧЕ» у ПРАТ
«МІКРОСИСТЕМА»
Капітальний ремонт дороги на кладовищі в
с.Ліски
Будівництво берегоукріплювальних робіт вздовж
узбережжя Чорного моря в районі вулиці
Приморська в с. Крижанівка Комінтернівського
району Одеської області
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.
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.
Заходи з відчуження (продажу) земельних ділянок
с.Крижанівка та с.Ліски.
Виготовлення експертно-грошової оцінки

Загальни
й обсяг
фінансув
ання
будівниц
тва

Відсо
заверш
будівни
об'єкт
майбутн

460,0
1303,4

19457,3

350,0

5855,1

10,0

75%

земельних ділянок.
Виготовлення іншої документації та виконання
інших заходів, необхідних для реалізації цієї
Програми.

250404

150101

150101

Всього

Інші видатки

Капітальні вкладення

Капітальні вкладення

- придбання, монтаж та підключення до
телекомунікаційних мереж обладнання та
матеріалів відео спостереження
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)
- будівництво вуличного освітлення
- капітальний ремонт вуличного освітлення
Будівництво мереж водовідведення с.Крижанівка:
розробка (виготовлення, оновлення)
проектно-кошторисної документації
с.Крижанівка;
оплата експертизи проектнокошторисної документації;
будівництво мереж водовідведення

200,0

440,0

360,0

100,0

28535,8

 Розподіл коштів буде уточнено на черговій сесії Крижанівської сільської ради

Секретар
Л.Л.Бондаренко
Додаток 4
до рішення Крижанівської сільської ради
№167 від 19 лютого 2016 року
Кошторис витрат Програми підтримки дітей та молоді в селі Крижанівка та селі Ліски Комінтернівського району Одеської
області на 2015 рік
виконання за 2015 рік

Л.Л. Бондаренко

Секретар

№
№

1
2

3

4

5
6
7
8
9

10

11
12
13

14

15

16

17

18

19

20

21
22

Додаток 5
до рішення Крижанівської сільської ради
від 19 лютого 2016 року № 168- VIІ
Назва заходів
виконання
програми
Назва
заходів
виконання
програми

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, акцій тощо, які
спрямовані на попередження негативних явищ серед
молоді.(екскурсії)
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 навчально-виховних
закладів.
Фінансування оздоровлення дітей та молоді села Крижанівка та
села Ліски.
Заснування премій переможцям районних, обласних та
республіканських олімпіад, конкурсів, фестивалів, виставок тощо
для дітей та молоді села Крижанівка та села Ліски.
разом

Термін
Сума вВикористано
грн.,
ТермінСума в грн.,
виконання
коштів, грн
виконання длядля реалізації
реалізації заходів
заходів

У
КФКВ

відсотках

2015рік

25000,00

25000,00

100,0

2015 рік

30 000,00

27 825,60

92,8

2015 рік

20 000,00

19 983,60

99,9

2015 рік

99 360,00

99 360,00

100,0

174360,00

172169,20

98,7

Кошторис витрат Програми підтримки дітей та молоді в селі Крижанівка та селі Ліски
Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15

16

17

18
19
20
21

22

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.

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

Секретар

210000,00
Л.Л.Бондаренко

Додаток №_5_
до рішення Крижанівської сільської ради
№ 167 від 19 лютого 2016 року

Виконання Програми підтримки комунального підприємства «Надія»
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області за 2015 рік

№

Назва заходу, потреби
для виконання
програми

Термін
викона
ння

Викорис
тано
коштів,
тис. грн.

У
відсотках

2015 рік

Сума
коштів в
гривнах,
які
потрібні
для
реалізації
заходів
660,1

1

Дотація на заробітну
плату комунальному
підприємству «Надія».

609,0

92,3

2

Дотація на придбання
предметів, матеріалів,
обладнання та
інвентаря
разом
Секретар

2015 рік

140,0

130,2

93,0

800,1

739,2
92,4
Л.Л. Бондаренко

Додаток 6
до рішення Крижанівської сільської ради
від 19 лютого 2016 року № 168- -VIІ

Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства
«Надія» Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області на 2016 рік
Назва заходу виконання Програми

Дотація КП «Надія» на заробітну плату.

Термін
виконання
заходів
Програми
2016р.

Сума витрат
виконання
заходів
Програми
797300,00 грн.

Дотація КП «Надія» на придбання

2016р.

63 550.00 грн.

Всього

2708604,30
грн

виробничого інвентарю та матеріалів.
Дотація на придбання паливномастильних матеріалів

2016р.

17 250.00 грн.

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

2016р.

50 000.00 грн.

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

2016р.

302 800.00 грн.

Дотація на оренду причалу
Дотація на капітальний ремонт
дорожнього покриття на кладовищі
с.Ліски Крижанівської сільської ради
Дотація на оплату послуг з розчистки
снігу
Дотація КП «Надія» на сплату орендної
плати та земельного податку за земельні
ділянки
Дотація на оплату комунальних
послуг(енергопостачання)
Всього

2016 р.
2016 р.

37117,30 грн.
1303387,00
грн.

2016 р.

52200,00 грн

2016р.

60000,00 грн.

2016 р.

25000,00 грн.
2460217,30 грн

Секретар
Л.Л.Бондаренко
Додаток _6_
до рішення Крижанівської сільської ради
№ 167 від 19 лютого 2016 року
Виконання Програми «Милосердя в дії» Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області за 2015 рік
№

Напрями витрат

Термін
виконан
ня

Використа
но, грн..

1

Надання адресної цільової матеріальної
допомоги малозабезпеченим верствам
населення Крижанівської сільської ради у т.ч.:
- надання матеріальної допомоги в зв’язку з
тяжким матеріальним становищем;
-на придбання продуктів харчування
малозабезпеченим верствам населення
Надання адресної допомоги малозабезпеченим
багатодітним сім’ям, які виховують трьох і
більше дітей (у віці до 18 років).
Надання адресної допомоги учасникам бойових
дій в Афганістані та інших країнах.
Надання одноразової грошової допомоги
ліквідаторам аварії на ЧАЕС, вдовам, вдівцям

Сума в
грн.. для
реалізації
заходів

2015 рік

1150000,00

1150000,00

2
3
4

У
відсот
ках

5
6

7

8
9
10
11
12
13

14

ліквідаторів аварії на ЧАЕС, ліквідаторам
аварії II та III категорій до дня пам’яті та
скорботи аварії на ЧАЕС.
Надання адресної цільової допомоги жителям
села Крижанівка та села Ліски по досягненню
80,85,90,95 років.
Надання адресної грошової допомоги інвалідам
війни, учасникам бойових дій, вдовам,
ветеранам та учасникам війни (ВОВ) до:
- Нового року;
- 23 лютого;
- Дня Перемоги;
Підтримка гуманітарної діяльності
Крижанівською сільською радою у наданні
гуманітарної та грошової допомоги для
соціально-медичних послуг самотнім
непрацездатним громадянам похилого віку,
дітям сиротам, інвалідам, безпритульним,
немічним та іншим соціально незахищеним
верствам населення (надання матеріальної
допомоги на придбання ліків та на лікування).
Проведення поховання самотніх та
малозабезпечених громадян.
Надання матеріальної допомоги до:
- до міжнародного дня громадян похилого віку;
- до міжнародного дня інвалідів.
Придбання путівок для оздоровлення інвалідів
з дитинства.
Надання матеріальної допомоги сім’ям при
народжені дитини.
Передплата періодичних видань для населення
Матеріальна допомога учасникам бойових дій
ВОВ та інвалідам ВОВ
Разом:
Послуги зв’язку
Всього за програмою:

2015

1 150 000,00
33 928,00
1 183 928,00

1 150 000,00
27 999,50
1 177 999,50

Секретар
Бондаренко

99,5

Л.Л.
Додаток 7
до рішення Крижанівської сільської ради
від 19 лютого 2016 року №168 -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 :
1. Надання матеріальної допомоги на придбання продуктів
харчування;
2. Надання матеріальної допомоги у зв’язку із тяжким матеріальним
становищем;
3. Надання гуманітарної та грошової допомоги для соціальномедичних 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;

Термін
виконання

Сума в грн..
для
реалізації
заходів

2016 рік
(протягом
року)

1 120 000,00

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.
5.

2

Разом:
Поштові послуги
Всього за програмою:

30300,00

2016 рік

Секретар
Л.Л.Бондаренко

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

Додаток 8
до рішення Крижанівської сільської ради
від 19 лютого 2016 року №168 -VIІ

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

КФК

Найменування
бюджетної установи

Електроенергія
тис. квт/г

010116

Органи місцевого самоврядування

17,0

(тис.
грн.)
37,2

100203
110204

Благоустрій
Культура і мистецтво
ІТОГО :

450
33
500

591,3
72,3
700,8

Природний газ

Разом
(тис. грн.)

тис. куб.

(тис. грн.)

10,69

138,3

175,5

10,69

138,3

591,3
72,3
839,1

Секретар

Л.Л.Бондаренко

Додаток №_8_

№

Назва заходу, потреби
для виконання
програми

Термін
викона
ння

Сума
коштів в
гривнах,

Викорис
тано
коштів,

У
відсотках

до рішення Крижанівської сільської ради
№ 167 від 19 лютого 2016 року

Виконання Програми підтримки комунального підприємства
«Спортивний клуб «Крижанівський» Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району
Одеської області за 2015 рік

1

2

які
потрібні
для
реалізації
заходів
86,9

Дотація на заробітну
2015 рік
плату комунальному
підприємству
«Спортивний клуб
«Крижанівський»
Крижанівської
сільської ради
№ Назва заходу, потреби для виконання
програми
Дотація комунальному 2015 рік
92,0
підприємству
«Спортивний клуб
«Крижанівський»
Крижанівської
сільської ради (оренда
приміщення)
разом

Секретар

178,9

тис. грн.

86,4

99,4

Термін
Сума коштів
виконання в гривнах,
92,0
100,0
які потрібні
для
реалізації
заходів

178,4

99,7

Л.Л. Бондаренко
Додаток 9
до рішення Крижанівської сільської ради
від 19 лютого 2016 року №168-VIІ

Кошторис витрат Програми підтримки комунального підприємства
«Спортивний клуб «Крижанівський» Крижанівської сільської ради»
Комінтернівського району
Одеської області на 2016 рік

1

2

3

3

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 :

2016 рік

96000,00

2016 рік

120000,00

2016 рік

50000,00

2016 рік

20000,00

286000,00

Секретар
Л.Л.Бондаренко
Додаток до рішення Крижанівської

Додаток № 10

сільської ради

від 19 лютого 2016р. №168 -VIІ

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

Загальний фонд

Спеціа

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»

1405217,30

Найменування п

Капітальний ремонт д
кладовищі в с.Ліски К

100203

Крижанівська сільська рада
КЕКВ 2210

130112

Крижанівська сільська рада
КЕКВ 2610

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

286000,00

110502

Крижанівська сільська рада
КЕКВ 2210

Закупівля Новорічних подарунків

30000,00

090412

Крижанівська сільська рада
КЕКВ 2730
КЕКВ 2240

010116

Крижанівська сільська рада
КЕКВ 2240

010116

Крижанівська сільська рада
КЕКВ 2240

Програма встановлення дорожніх
знаків та інших засобів
регулювання дорожнього руху на
теріторії Крижанівської сільської
ради Комінтернівського району
Одеської області на 2016-2017 р.р.

20000,00

Захист малозабезпечених верст
населення

1150300,00
34000,00

Програма інформаційного та
матеріально-технічного
забезпечення виконавчих органів

199000,00

Програма будівництва мереж
водопроводу на території
Крижанівської сільської ради

50000,00

Крижанівська сільська рада
КЕКВ 2240

Програма встановлен
Крижанівської сільськ
електронної системи г
для автоматизації про
сесій та оформлення ї

010116
Крижанівська сільська рада
КЕКВ 2210
10116

250404

Крижанівська сільська рада
КЕКВ 2240
КЕКВ 3110

Програма встановлення дорожніх
знаків та інших засобів
регулювання дорожнього руху на
території Крижанівської сільської
ради
Комінтернівського району
Одеської області на 2016-2017
роки.
Програма встановлення вуличного
відео спостереження (абонентська
плата за користування
телекомунікаційними мережами)

20000,00

2500,00

Програма встановлен
вуличного відео спост

150101

Програма ремонту та
вуличного освітлення

150101

Програма будівництв
водовідведення

100207

Програма захисту узб
території

170703

Крижанівська сільська рада
КЕКВ 2240

Програма ремонту та будівництва
дорожнього покриття (доріг)

1305500,00

Програма фінансуван
відчуження (продажу
ділянок

160101

090802

Програма ремонту та
дорожнього покриття

Крижанівська сільська рада
КЕКВ 2240
КЕКВ 2730

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

50000,00

Секретар

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 182-VІI

Про відмову громадянці України Ткаченко Олені Іванівні у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада.
Розглянувши заяву громадянки України Ткаченко О.І., керуючись
ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25
Закону України «Про землеустрій», у зв’язку з ненаданням графічних
матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної
ділянки та у заяві не зазначено орієнтовний розмір земельної ділянки,
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити громадянці України Ткаченко Олені Іванівні у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).

Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 183-VІI

Про відмову громадянину України Остапенко Віктору
Олександровичу у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада.
Розглянувши заяву громадянина України Остапенко В.О., керуючись
ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25
Закону України «Про землеустрій», у зв’язку з ненаданням графічних
матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної
ділянки та у заяві не зазначено орієнтовний розмір земельної ділянки,
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1.
Відмовити
громадянину
України
Остапенко
Віктору
Олександровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський
район, Крижанівська сільська рада.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).

Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 184-VІI

Про відмову громадянину України Бакову Кирилу Сергійовичу у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада.
Розглянувши заяву громадянина України Бакова К.С., керуючись
ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25
Закону України «Про землеустрій», у зв’язку з ненаданням графічних
матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної
ділянки та у заяві не зазначено цільове призначення земельної ділянки,
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити громадянину України Бакову Кирилу Сергійовичу у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,10 га, за адресою:
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).
Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 185-VІI

Про відмову громадянину України Гриценко Володимиру Федоровичу
у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський
район, Крижанівська сільська рада село Крижанівка.
Розглянувши заяву громадянина України Гриценко В.Ф., керуючись
ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25
Закону України «Про землеустрій», у зв’язку з ненаданням графічних
матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної
ділянки, у заяві не зазначено орієнтовний розмір земельної ділянки та
у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок, які не надані у
користування та у власність, що можуть бути використані для будівництва
і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), Крижанівська сільська рада Комінтернівського
району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити громадянину України Гриценко Володимиру
Федоровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський
район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).

Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 186-VІI

Про відмову громадянину України Кривоножко Віктору
Олександровичу у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада.
Розглянувши заяву громадянина України Кривоножко В.О.,
керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», у зв’язку з ненаданням
графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування
земельної ділянки, у заяві не зазначено орієнтовний розмір земельної
ділянки та у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок, які не надані
у користування та у власність, що можуть бути використані для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд
(присадибна
ділянка),
Крижанівська
сільська
рада
Комінтернівського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити громадянину України Кривоножко Віктору
Олександровичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський
район, Крижанівська сільська рада.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).
Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 187-VІI

Про відмову громадянину України Якушину Віталію Володимировичу
у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський
район, Крижанівська сільська рада.
Розглянувши заяву громадянина України Якушина В.В., керуючись
ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25
Закону України «Про землеустрій», у зв’язку з відсутністю зазначеного
місця розташування земельної ділянки на графічних матеріалах та з
відсутністю вільних земельних ділянок, які не надані у користування та у
власність, що можуть бути використані для будівництва і обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1.
Відмовити
громадянину
України
Якушину
Віталію
Володимировичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність площею 0,10 га для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).
Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 188-VІI

Про відмову громадянину України Ліповському Михайлу
Васильовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський
район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, с. Ліски.
Розглянувши заяву громадянина України Ліповського М.В.,
керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу
України, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст. 25 Закону України «Про землеустрій», у зв’язку з ненаданням
графічних матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування
земельної ділянки, у заяві не зазначено орієнтовний розмір земельної
ділянки та у зв’язку з відсутністю вільних земельних ділянок, які не надані
у користування та у власність, що можуть бути використані для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд
(присадибна
ділянка),
Крижанівська
сільська
рада
Комінтернівського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити громадянину України Ліповському Михайлу
Васильовичу у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та

обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський
район, Крижанівська сільська рада, с. Крижанівка, с. Ліски.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).
Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 189-VІI

Про відмову громадянці України Кавун Катерині Геннадіївні у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада.
Розглянувши заяву громадянки України Кавун К.Г., керуючись
ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25
Закону України «Про землеустрій», у зв’язку з ненаданням графічних
матеріалів, на яких зазначено бажане місце розташування земельної
ділянки, у заяві не зазначено орієнтовний розмір та цільове призначення
земельної ділянки Крижанівська сільська рада Комінтернівського району
Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити громадянці України Кавун Катерині Геннадіївні у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).
Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 190-VІI

Про відмову громадянину України Суховей Ігорю Ігоровичу у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада, селище Ліски.
Розглянувши заяву громадянина України Суховей І.І., керуючись
ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25
Закону України «Про землеустрій», у зв’язку з тим що земельна ділянка,
яка зазначена у викопіювання з Публічної кадастрової карти України
перебуває у користуванні, Крижанівська сільська рада Комінтернівського
району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити громадянину України Суховей Ігорю Ігоровичу у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,10 га для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, селище Ліски.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).
Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 191-VІI

Про відмову громадянину України Суховей Ігорю Ігоровичу у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада, селище Ліски.
Розглянувши заяву громадянина України Суховей І.І., керуючись
ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25
Закону України «Про землеустрій», у зв’язку з тим що земельна ділянка,
яка зазначена у викопіювання з Публічної кадастрової карти України
перебуває у користуванні, Крижанівська сільська рада Комінтернівського
району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити громадянину України Суховей Ігорю Ігоровичу у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,10 га для
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, селище Ліски.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).
Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 192-VІI

Про відмову громадянину України Суховей Ігорю Ігоровичу у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для ведення садівництва за адресою:
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська
рада, селище Ліски.
Розглянувши заяву громадянина України Суховей І.І., керуючись
ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25
Закону України «Про землеустрій», у зв’язку з тим що земельна ділянка,
яка зазначена у викопіювання з Публічної кадастрової карти України
перебуває у користуванні, Крижанівська сільська рада Комінтернівського
району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити громадянину України Суховей Ігорю Ігоровичу у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність орієнтовною площею 0,12 га для ведення
садівництва за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада, селище Ліски.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).

Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 193-VІI

Про відмову громадянину України Боренко Андрію Валерійовичу у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.
Розглянувши заяву громадянина України Боренко А.В., керуючись
ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25
Закону України «Про землеустрій», у зв’язку з невідповідністю місця
розташування земельної ділянки, яка зазначена у графічних матеріалах що
є додатками до заяви, Генеральному плану села Крижанівка поєднаного з
детальним планом території села Крижанівка, Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити громадянину України Боренко Андрію Валерійовичу у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
орієнтовною площею 0,25 га, за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).

Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 194-VІI

Про відмову громадянину України Боренко Андрію Валерійовичу у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.
Розглянувши заяву громадянина України Боренко А.В., керуючись
ст.ст. 12, 38, 39, 40, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України,
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 25
Закону України «Про землеустрій», у зв’язку з невідповідністю місця
розташування земельної ділянки, яка зазначена у графічних матеріалах що
є додатками до заяви, Генеральному плану села Крижанівка поєднаного з
детальним планом території села Крижанівка, Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Відмовити громадянину України Боренко Андрію Валерійовичу у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
орієнтовною площею 0,25 га, за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).

Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 195-VІI

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки ТОВ «ЕДВІН» у довгострокову оренду терміном на 15 років
для обслуговування об’єкту нерухомого майна (пункт технічного
обслуговування) за адресою: Одеська область, Комінтернівський
район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка, вулиця
Дніпропетровська дорога, 141 а.
Розглянувши заяву директора ТОВ «ЕДВІН» Ізондта І.Е. та проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у довгострокову оренду,
розроблений ТОВ «ІНАГРО КОМІНТЕРНІВСЬКЕ», керуючись ст. 26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 123,
124, 134, Земельного кодексу України, Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВ «ЕДВІН» у довгострокову оренду для обслуговування об’єкту
нерухомого майна (пункт технічного обслуговування) за адресою: Одеська
область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село
Крижанівка, вулиця Дніпропетровська дорога, 141 а.
2. Передати ТОВ «ЕДВІН» у довгострокову оренду терміном на 15
років земельну ділянку загальною площею 0,0544 га, для обслуговування
об’єкту нерухомого майна (пункт технічного обслуговування) за адресою:
Одеська область, Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада,
село Крижанівка, вулиця Дніпропетровська дорога, 141 а, кадастровий
номер 5122783200:02:001:2648.

3. ТОВ «ЕДВІН» укласти з Крижанівською сільською радою договір
оренди земельної ділянки розташованої за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада, село Крижанівка,
вулиця Дніпропетровська дорога, 141 а.
4. Зобов’язати ТОВ «ЕДВІН» зареєструвати договір оренди земельної
ділянки в органах державної реєстрації.
5. Зобов’язати ТОВ «ЕДВІН» виконувати обов’язки землекористувача
земельної ділянки, згідно ст.ст. 96, 103 Земельного кодексу України.
6. Зобов’язати ТОВ «ЕДВІН» утримувати прилеглу територію до
земельної ділянки в належному стані.
7. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Комінтернівському
районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (Дерік Г.Н.).
Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 196-VІI

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину Бикову В’ячеславу Івановичу у власність для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, Крижанівська сільська рада,
селище Ліски, вулиця Будівельна, 46.
Розглянувши заяву громадянина України Бикова В.І. та проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, розроблений
ТОВ «ІНАГРО КОМІНТЕРНІВСЬКЕ», керуючись ст.ст. 12, 38, 39, 40, 116,
118, 121, 122, 134 Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська сільська рада
Комінтернівського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бикову В’ячеславу Івановичу у власність для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський
район, Крижанівська сільська рада, селище Ліски, вулиця Будівельна, 46.
2. Передати громадянину Бикову В’ячеславу Івановичу безоплатно у
власність земельну ділянку загальною площею 0,0407 га, для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) за адресою: Одеська область, Комінтернівський
район, Крижанівська сільська рада, селище Ліски, вулиця Будівельна, 46,
кадастровий номер 5122783200:01:002:2046.
3. Зобов’язати громадянина Бикова В’ячеслава Івановича виконувати
обов’язки власника земельної ділянки, згідно ст.ст. 91, 103 Земельного
кодексу України.
4. Рекомендувати управлінню Держгеокадастру у Комінтернівському
районі внести відповідні зміни до земельно-кадастрової інформації.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (Дерік Г.Н.).
Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 197VІI

Про припинення право користування земельної ділянки, загальною
площею 0,2500 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2011 та
земельної ділянки, загальною площею 0,2421 га, кадастровий номер
5122783200:01:002:2010 та укладення додаткової угоди, щодо площі
земельної ділянки, що залишається в користуванні фізичної особи –
підприємця Щуки Юрія Васильовича кадастровий номер
5122783200:01:002:2012.
Розглянувши клопотання фізичної особи – підприємця Щуки Юрія
Васильовича та подані матеріали, керуючись ст.ст. 12, 141 Земельного
кодексу України, Законом України «Про землеустрій», ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» Крижанівська сільська
рада Комінтернівського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Припинити право користування земельної ділянки, загальною
площею 0,2500 га, кадастровий номер 5122783200:01:002:2011 та
земельної ділянки, загальною площею 0,2421 га, кадастровий номер
5122783200:01:002:2010, які утворена шляхом поділу земельної ділянки,
яка перебуває в довгостроковій оренді фізичної особи – підприємця Щуки
Юрія Васильовича під розміщення та експлуатації автомобільної стоянки,
та розташована по вул. Сахарова академіка 1 Б в с. Крижанівка,
кадастровий номер 5122783200:01:002:0925, загальною площею 0,7341 га,
згідно договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого у Книзі записів
про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну
ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою,
договорів оренди землі за реєстраційним номером №040752400038 від
25.12.2007 року.
2. Земельні ділянки загальною площею 0,2500 га, кадастровий номер
5122783200:01:002:2011 та загальною площею 0,2421 га, кадастровий
номер 5122783200:01:002:2010 перевести до земель житлової та
громадської забудови комунальної власності, що перебувають у запасі.
3. Крижанівській сільській раді зареєструвати право комунальної
власності на дані земельні ділянки відповідно до чинного законодавства.
4. Укласти додаткову угоду, щодо площі земельної ділянки, що
залишається в користуванні фізичної особи – підприємця Щуки Юрія
Васильовича (кадастровий номер 5122783200:01:002:2012, загальна площа
0,2420 га), що розташована за адресою с. Крижанівка, вул. Сахарова
академіка, 1 Г.
5. Фізичній особі – підприємцю Щукі Юрію Васильовичу
зареєструвати додаткову угоду відповідно до чинного законодавства.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (Дерік Г.Н.).

Виконуючий обов’язки
сільського голови
Бондаренко

Л.Л.

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 198VІI

Про поділ земельних ділянок
Розглянувши клопотання гр. Юзбашяна А.Г. та директора ТОВ
«БУДІВЕЛЬНИЙ КОМБІНАТ ТРАНСБУД» Юзбашяна А.Г. та подані
матеріали, керуючись ст.ст. 12 Земельного кодексу України, Законом
України «Про землеустрій», ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» Крижанівська сільська рада Комінтернівського
району Одеської області.
1. Здійснити поділ земельної ділянки, загальною площею 0,2500 га,
кадастровий номер 5122783200:01:002:2011, яка перебуває в запасі та
комунальній власності розташована за адресою: с. Крижанівка, вул.
Сахарова академіка, 1 В на території Крижанівської сільської ради (в
межах населеного пункту) Комінтернівського району Одеської області
(план поділу земельної ділянки додається).
2. Здійснити поділ земельної ділянки, загальною площею 0,2421 га,
кадастровий номер 5122783200:01:002:2010, яка перебуває в запасі та
комунальній власності розташована за адресою: с. Крижанівка, вул.
Сахарова академіка, 1 Б на території Крижанівської сільської ради (в
межах населеного пункту) Комінтернівського району Одеської області
(план поділу земельної ділянки додається).
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську
комісію з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони природи (Дерік Г.Н.).

Виконуючий обов’язки
сільського голови
Бондаренко

Л.Л.

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 199-VІI

Про внесення земельної ділянки несільськогосподарського
призначення, що розташована за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 21 до
переліку об’єктів, що підлягають продажу у 2016 році та продажу даної
земельної ділянки ФОП Козак Євгену Борисовичу
Розглянувши клопотання ФОП Козак Євгена Борисовича щодо
включення земельної ділянки несільськогосподарського призначення, що
розташована за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, село
Крижанівка, вулиця Ветеранів, 21 в перелік об’єктів, що підлягають
продажу у 2016 році під об’єктами нерухомого майна та розглянувши звіт
про експерту грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського
призначення для роздрібної торгівлі та комерційних послуг, що
розташована за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, село
Крижанівка,
вулиця
Ветеранів,
21
(кадастровий
номер
–
5122783200:02:001:0303)
виготовлений
ТОВ
«ДІВА
ІНВЕСТ»
(Ідентифікатор за базою ФДМУ 697584_14092015_14062015-36) та
позитивну рецензію на цей звіт виготовлену ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА
ЕКСПЕРТ» від 23.09.2015 року, керуючись ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 127, 128, 134 Земельного
кодексу України, ст. 9 Закону України «Про оренду землі», ст. 22 Закону
України «Про оцінку земель» та розглянувши інші подані заявником
матеріали, Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської
області
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести земельну ділянку несільськогосподарського призначення,
що розташована за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 21 (кадастровий номер –
5122783200:02:001:0303) до переліку об’єктів, що підлягають продажу у
2016 році (додаток №1).
2. Затвердити виготовлений ТОВ «ДІВА ІНВЕСТ» Звіт про експерту
грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення
для роздрібної торгівлі та комерційних послуг, що розташована за
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, село Крижанівка,
вулиця Ветеранів, 21 (кадастровий номер – 5122783200:02:001:0303)
(Ідентифікатор за базою ФДМУ 697584_14092015_14062015-36).
3.
Затвердити
ціну
продажу
земельної
ділянки
несільськогосподарського призначення що розташована за адресою:
Одеська область, Комінтернівський район, село Крижанівка, вулиця
Ветеранів, 21 (кадастровий номер – 5122783200:02:001:0303) у розмірі
61071 гривень.
4. Продати земельну ділянку несільськогосподарського призначення
що розташована за адресою: Одеська область, Комінтернівський район,
село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 21 (кадастровий номер –
5122783200:02:001:0303) на неконкурентних засадах на підставі абзацу 2
частини 2 статті 134 Земельного кодексу України фізичній особіпідприємцю Козак Євгену Борисовичу
для роздрібної торгівлі та
комерційних послуг, яка знаходиться у його користуванні на підставі
договору оренди земельної ділянки від 03.11.2014 року зареєстровано в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно номер запису про
інше речове право: 8920385.
5. Встановити, що у зв’язку з тим, що сума сплаченого авансового
внеску за земельну ділянку несільськогосподарського призначення що
розташована за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, село
Крижанівка,
вулиця
Ветеранів,
21
(кадастровий
номер
–
5122783200:02:001:0303) у розмірі 71 650 гривень 40 копійок є більшою за
експертну грошову оцінку земельної ділянки, що становить 61071 гривень
вважати:
ФОП Козак Євгена Борисовича таким, що здійснив повний
розрахунок
з
продавцем
за
земельну
ділянку
несільськогосподарського призначення що розташована за адресою:
Одеська область, Комінтернівський район, село Крижанівка, вулиця
Ветеранів, 21 (кадастровий номер – 5122783200:02:001:0303) у
рахунок виконання свого обов’язку покупця вищезазначеної
земельної ділянки;
На підставі абзацу 1 пункту 3.3 договору № 31 про оплату авансового
внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки від 11.06.2015 року
укладеного між Крижанівською сільською радою Комінтернівського
району Одеської області та ФОП Козак Євгеном Борисовичем , суму
коштів у вигляді різниці між сумою авансового внеску, у розмірі
71 650 гривень 40 копійок та ціною продажу земельної ділянки,

зазначеної у пункті 3 цього рішення, 61071 гривень такою, що
підлягає перерахуванню органом державного казначейства до
відповідного бюджету на рахунку якого обліковується надходження
коштів від продажу землі.
6. На виконання пункту 43 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» затвердити договір купівлі-продажу
земельної ділянки, що розташована за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 21
(кадастровий номер – 5122783200:02:001:0303) шляхом затвердження
проекту такого договору купівлі-продажу земельної ділянки (додаток № 2).
7. У зв’язку з тимчасовим відстороненням від виконання обов’язків
сільського голови громадянки України Крупиці Н.Г. покласти обов’язок та
відповідні повноваження на укладання та підписання договору купівліпродажу земельної ділянки, що розташована за адресою: Одеська область,
Комінтернівський район, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 21
(кадастровий номер – 5122783200:02:001:0303) за 61071 гривень на
виконуючого обов’язки сільського голови Л.Л.Бондаренко.
8. Фізичній особі-підприємцю Козак Євгену Борисовичу укласти з
Крижанівською сільською радою договір купівлі-продажу земельної
ділянки несільськогосподарського призначення
що розташована за
адресою: Одеська область, Комінтернівський район, село Крижанівка,
вулиця Ветеранів, 21 (кадастровий номер – 5122783200:02:001:0303) за
ціною 61071 гривень із розрахунку 226 гривень за 1 м².
9. Після оформлення згідно з нормами чинного законодавства
документу, що посвідчує право на земельну ділянку, визнати таким,що
втратив чинність договір оренди землі від 03.11.14 зареєстрованого в
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційний
номер об’єкта нерухомого майна: 84700851227 від 25.05.15.
10. Після набуття права власності ФОП Козак Євгеном Борисовичем
на земельну ділянку Одеська область, Комінтернівський район, село
Крижанівка,
вулиця
Ветеранів,
21
(кадастровий
номер
–
5122783200:02:001:0303) зобов’язати його сумлінно виконувати обов’язки
власника земельної ділянки згідно Земельного Кодексу України.
11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин ті охорони природи (Дерік Г.Н.).
Виконуючий обов’язки
Сільського голови

Л.Л.Бондаренко
\

Додаток № 1 до рішення
№ 199-VІI від 19.02.2016

ПЕРЕЛІК
земельних ділянок несільськогосподарського призначення,
що підлягають продажу у 2016 році під об'єктами нерухомого майна.

№

1.

Покупець

ФОП Козак
Євген
Борисович

Місцезнаходження
земельної ділянки

с. Крижанівка вул.
Ветеранів, 21,
кадастровий номер
5122783200:02:001:0303

Секретар сільської ради

Площа земельної
ділянки згідно з
попередніми
даними (га)
0,0270 га

Основне цільове
використання
земельної
ділянки
для роздрібної
торгівлі та
комерційних
послуг

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Третьої сесії Крижанівської сільської ради
VІІ скликання
с. Крижанівка
«19» лютого 2016 року

№ 200-VІI

Про внесення змін до рішення ІІІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 22-VII від 08.12.2015 року «Про затвердження плану
підготовки регуляторних актів на 2016 рік»
Відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись
п. 7 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Крижанівська сільська рада Комінтернівського району Одеської області
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до додатку до рішення ІІІ сесії Крижанівської
сільської ради VII скликання № 22 – VII від 08.12.2015 року, а саме: план
підготовки регуляторних актів на 2016 рік доповнити пунктом № 2 та
викласти його в новій редакції:
№

Вид
проекту
регулятор
ного акту

Назва проекту регуляторного
акта

Ціль
прийняття

Строк
підготовки

Відповідальні за
розроблення
регуляторного акта

1

Рішення
сільської
ради

Про встановлення місцевих
податків та зборів на 2017 рік

І квартал
2016

Галянт В.В. заступник
голови з економічних
питань – головний
бухгалтер

Рішення
сільської
ради

Про затвердження Положення
про конкурсний відбір суб’єктів
оціночної діяльності для
проведення експертної грошової
оцінки земельних ділянок
комунальної власності
територіальної громади села
Крижанівки та села Ліски, на
яких розташовані об’єкти
нерухомого майна

Зміцнення матеріальної і
фінансової бази місцевого
самоврядування та
поповнення доходної частини
місцевого бюджету
Встановлення суб’єкта
оціночної діяльності для
проведення експертної
грошової оцінки земельних
ділянок комунальної власності
територіальної громади села
Крижанівки та села Ліски, на
яких розташовані об’єкти
нерухомого майна

лютий –
квітень
2016

Беляк В.П. спеціаліст
1 – категорії з
земельних питань.

2

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
депутатську комісію з питань містобудування, будівництва, земельних
відносин та охорони природи (Дерік Г.Н.).
Виконуючий обов’язки
сільського голови

Л.Л. Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
19 лютого 2016 року
-VII

№ 179

Про розгляд звіту КП «Надія» за 2015 рік
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Звіт КП «Надія» прийняти до уваги.
2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію
Крижанівської сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та
соціально-економічного розвитку, медицини, соціального захисту і
охорони дитинства, культури, молоді та спорту.

В. о. сільського голови

Л.Л. Бондаренко

Звіт Комунального підприємства «НАДІЯ»

про використання бюджетних коштів за 2015 рік

КП «НАДІЯ» Крижанівської сільської ради знаходиться за юридичною
адресою; с. Крижанівка, вул. Ветеранів,5, Комінтернівський район,
Одеської області.
КП «НАДІЯ» Крижанівської сільської ради було зареєстровано у
державному
реєстрі підприємства та організації України 21.04.2011р.
Присвоєно ідентифікаційний код 37681065.
Основною метою діяльності Комунального Підприємства «НАДІЯ» є
Покращення благоустрою території села Крижанівка та села Ліски, його
Санітарного стану, забезпечення виконання робіт з обслуговування та
ремонту
водопроводу в селі Крижанівка та селі Ліски,
Повідомляємо Вам наступні дані;
Щодо використання коштів у 2015 році.

Повідомляємо Вам наступні дані;
щодо використання коштів за 2015 рік – розрахунковий рахунок;

ПОКАЗНИК

Надходження - усього

Код

2015рік
Сума,грн..

х

739163,07

Видатки усього
Поточні видатки

739163,07
1000

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

Заробітна плата

1111

445089,82

Нарахування на заробітну плату

1120

163895,45

Придбання товарів і послуг
(бензин-14964,40,лампи74787,48,люки-40426,00)

1130

130177,80

Капітальні видатки

2410

Капітальний ремонт інших об’єктів

2133

-

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VI скликання
« 19»лютого 2016 року
VIІ

№168 -

«Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на 2016 рік»
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 64 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, пункту 3 статті 23, пункту 8 статті 51
та пункту 8 статті 78 Бюджетного кодексу України, Крижанівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення сесії Крижанівської сільської ради №
152-VIІ від 14 січня 2016 року « Про внесення змін і доповнень до
рішення № 116-УІІ від 23 грудня 2015 року «Про затвердження бюджету
Крижанівської сільської ради на 2016 рік»» за рахунок вільного залишку
коштів на початок бюджетного року по загальному та спеціальному фонду
бюджету.
Всього 21214958,34 грн. в тому числі :
-

за рахунок залишку коштів по загальному фонду – 273317,30 грн.;

-

за рахунок залишку спеціального фонду –5941715,41 грн.;

за рахунок коштів що передаються з загального до спеціального
фонду- 14999925,63 грн.
2. Передати кошти із загального фонду бюджету до бюджету
розвитку спеціального фонду в сумі 14999925,63 грн .
3. Внести зміни до обсягу видатків бюджету на 2016 рік у загальній
сумі 21214958,34 грн , у тому числі до обсягу видатків загального фонду

бюджету у сумі 273317,30 грн., та видатків спеціального фонду бюджету –
20941641,04 грн.

4. Викласти в новій редакції наступні додатки:
- Додаток 2 «Видатки Крижанівської сільської ради на 2016 рік за
функціональною структурою» ;
- Додаток 3 «Джерела фінансування Крижанівського сільського
бюджету на 2016 рік» ;
- Додаток 4 «Перелік об’єктів, видатки на які у 2016 році будуть
проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку» ;
- Додаток 6 « Кошторис підтримки комунального підприємства
«Надія» Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області;
- Додаток 10 «Перелік державних та регіональних програм, які
фінансуватимуться за рахунок коштів сільського бюджету у 2016 році»
5. Рішення набирає чинності з 20 лютого 2016 року.
6.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну комісію з питань планування фінансів бюджету, соціальноекономічного розвитку, медицини, охорони дитинства, культури, молоді та
спорту(голова комісії Клюкас О.П.)

В.о.сільського
Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
с.Крижанівка

голови

«19 лютого 2016 року

№169-

УІІ
Про внесення змін до рішення четвертої сесії Крижанівської сільської
ради №120-УІІ від 23 грудня 2015 року «Про умови оплати праці
сільського голови на 2016 рік»
Відповідно до ст.. 21, 22 Закону України «Про службу в органах
місцевого самоврядування», ст..33 Закону України «Про державну
службу», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року
№268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів», керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року
№482, Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 №1013 та в
зв’язку з досягненням п’ятирічного терміну перебування на державній
службі Крижанівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Викласти рішення в наступній редакції:
1. Встановити Крупиці Н.Г. - сільському голові з 01.12.2015 року
посадовий оклад у розмірі - 3128,00 грн.;
доплату за 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування – 90,00
грн.;
доплату за вислугу років – 15% - 482,70 грн.;
щомісячну премію у розмірі - 200% від посадового окладу
сільського голови з урахуванням доплати за ранг та вислугу років.
2. Нарахування одноразової матеріальної допомоги на оздоровлення та
матеріальної допомоги на вирішення соціально – побутових питань
здійснювати у розмірі середньомісячної заробітної плати.
3. Нарахування премії з нагоди професійних, державних свят,
ювілейних та святкових дат тощо здійснювати
в розмірі
середньомісячної заробітної плати, виходячи із розміру фонду
оплати праці згідно Положення про преміювання посадових осіб,
службовців, працівників
Крижанівської сільської ради та її
виконавчого органу.
4. Оплату праці сільському голові Крупиці Н.Г. проводити у межах
затвердженого кошторису Крижанівської сільської ради та її
виконавчого органу.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію з питань планування фінансів бюджету, соціальноекономічного розвитку, медицини, охорони дитинства, культури,
молоді та спорту(голова комісії Клюкас О.П.)

В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
с. Крижанівка
19 лютого 2016 року

№ 170 -VII

Про встановлення податку на майно в частині податку на нерухоме
майно,
відмінне від земельної ділянки на території Крижанівської сільської
ради та затвердження Положення про нього
Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу
України, пункту 10.3 статті 10, статей 265, 266 Податкового кодексу
України, враховуючи зміни, внесені Законом України від 24.12.2015 р. №
909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості
бюджетних надходжень у 2016 році», керуючись пунктом 24 частини
першої статті 26 статей 59, 63, 69 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з метою поповнення доходної частини
бюджету, Крижанівська сільська рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити з 01.01. 2016 року на території Крижанівської сільської
ради податок на майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки та затвердити Положення про податок на майно в
частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
(додається).
2. Вважати такими, що втратило чинність рішення Крижанівської
сільської ради VI скликання № 1057-VI від «Про встановлення ставки
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів
житлової та нежитлової нерухомості на території Крижанівської сільської
ради на 2015 рік».
3. Секретарю ради довести це рішення до відома Державної
податкової інспекції у Комінтернівському районі ГУ ДФС України в
Одеській області та оприлюднити шляхом розміщення на інформаційному
стенді сільської ради.

4. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони
дитинства, культури, молоді та спорту (Клюкас О.П.).
В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко
Додаток
до рішення Крижанівської сільської ради
№170-VII від 19.02.2016
Положення

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
1. Загальні положення
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території
Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області
встановлюється на підставі ст. 266 Податкового кодексу Україні та ст. 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Основні поняття:
об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства
до житлового фонду, дачні та садові будинки;
Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:
а) житловий будинок - будівля капітального типу, споруджена з дотриманням
вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для
постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки
садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий
будинок садибного типу - житловий будинок, розташований на окремій земельній
ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
б) прибудова до житлового будинку - частина будинку, розташована поза
контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку
одну (або більше) спільну капітальну стіну;
в) квартира - ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та
придатне для постійного у ньому проживання;
г) котедж – одно -, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для
постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;
ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах - ізольовані
помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;
д) садовий будинок - будинок для літнього (сезонного) використання, який в
питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного
обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;
е) дачний будинок - житловий будинок для використання протягом року з метою
позаміського відпочинку;
об’єкти нежитлової нерухомості - будівлі, приміщення, що не віднесені
відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості
виділяють:
а) будівлі готельні - готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари,
туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;
б) будівлі офісні - будівлі фінансового обслуговування, адміністративнопобутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торгівельні - торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки,
павільйони та зали для ярмарків, авто заправні станції, станції технічного
обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств
торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;
г) гаражі - гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;
ґ) будівлі промислові та склади;
д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки тощо);
е) господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до
яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси,
котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
є) садиби (в тому числі центральні) - адміністративно-громадські,
виробничо-господарські та житлові будівлі, господарства тощо, зосереджені в одному
місці;
ж) інші будівлі.
2. Платники податку
2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти,
які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.
2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або
нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох
осіб:
а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній
частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй
частку;
б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній
сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з
таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;
в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній
сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є
кожна з цих осіб за належну їй частку.
3. Об’єкт оподаткування
3.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому
числі його частка.
3.2. Не є об’єктом оподаткування:
а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій,
створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок
відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх
спільній власності);
б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах
відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі
їх частки;
в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;
г) гуртожитки;
ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з
аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;
д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітямсиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним
такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями
(батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;
е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами
господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих
архітектурних формах та на ринках;
є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення
промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для
використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;
з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності
громадських організацій інвалідів та їх підприємств;
и) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій,
статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та
використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи
ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями
добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в
яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;
і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від
форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх
послуг.
4. База оподаткування
4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової
нерухомості, в тому числі його часток.
4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому
числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється
контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на
нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника
податків, зокрема документів на право власності.
4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому
числі їх часток, які перебувають у власності юридичних осіб, обчислюються такими
особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта
оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий
об’єкт.
5. Пільги із сплати податку
5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх
часток що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі
одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового
будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний)
період (рік).
5.2. Встановити на території Крижанівської сільської ради пільги щодо податку на
майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
звільнивши від його сплати фізичних осіб, які є власниками об’єктів нежитлової
нерухомості та не використовують ці приміщення у комерційних цілях, щодо
господарських (присадибних) будівель (крім центральних садиб) – допоміжні
(нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, гаражі, хліви, вбиральні, літні кухні,
погреби, навіси, котельні, бойлерні.
Встановити пільги з податку, що сплачується на території Крижанівської
сільської ради, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, у вигляді звільнення
від сплати податку ветеранів Великої Вітчизняної війни, інвалідів Великої Вітчизняної
війни, дітей війни, багатодітних родин та осіб, які мають статус малозабезпеченої сім’ї.
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової
нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:
об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів
перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням
органів місцевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання
доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій
діяльності).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової
нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.
Відомості стосовно пільг, встановлених Крижанівською сільською радою з оплати
податку, до 1 лютого поточного року подаються до відповідного контролюючого
органу (Державної податкової інспекції у Комінтернівському районі ГУ ДФС України в
Одеській області).
6. Ставка податку
6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності фізичних осіб, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців,
встановлюються у наступному розмірі:
- для об’єктів житлової нерухомості (крім центральних садиб), що перебувають
у власності фізичних, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців - 1 відсоток
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року за 1м2 бази оподаткування;
- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних,
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:
а) будівлі готельні-готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари,
туристичні бази, табори для відпочинку, бази відпочинку, будинки відпочинку – 3
відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року за 1 м2 бази оподаткування;
б) будівлі офісні - адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських
та адміністративних цілей - 1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 м2 бази
оподаткування;
в) будівлі торговельні - магазини, станції технічного обслуговування
автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й
громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування - 2 відсотка
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року за 1 м2 бази оподаткування;
г) гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки – 3 відсотка
розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного
(податкового) року за 1 м2 бази оподаткування;
ґ) садиби (в тому числі центральні) - 3 відсотка розміру мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 м2 бази
оподаткування;
д) інші будівлі – 1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої
законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 м2 бази оподаткування.
7. Податковий період
7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
8. Порядок обчислення суми податку
8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за
місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому
порядку:
а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової
нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази
оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" пункту 5.1 статті 5
Положення та відповідної ставки податку;
б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової
нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із

сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або
"б" пункту 5.1. статті 5 Положення та відповідної ставки податку;
в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості
різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної
загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" пункту 5.1.
статті 5 Положення та відповідної ставки податку;
г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту,
розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі
кожного з об’єктів житлової нерухомості;
ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової
нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи
юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних
метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку,
розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту, збільшується на 25000
гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які
перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за
місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із
загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки
податку.
8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку,
обчисленого згідно з підпунктом 8.1. статті 8 Положення, та відповідні платіжні
реквізити Крижанівської сільської ради надсилаються (вручаються) платнику податку
контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1
липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).
Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової
нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в
якому виникло право власності на такий об'єкт.
Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в
десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням
об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику
податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує
державну податкову і митну політику.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень
про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи
за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності таких нерезидентів.
8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до
контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних
щодо:
об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що
перебувають у власності платника податку;
розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що
перебувають у власності платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними,
підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів,
зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання
(реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає)
йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомленнярішення вважається скасованим (відкликаним).

8.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку
станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до
контролюючому органу за місцезнаходженням об'єкта/об’єктів оподаткування
декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46
Податкового Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками
поквартально.
8.5. Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація
юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права
власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло
право власності на такий об’єкт.
8.6. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника
до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за
період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності
на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому
він набув право власності на цей об’єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому
власнику після отримання інформації про перехід права власності.
9. Порядок сплати податку
9.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта/об’єктів оподаткування і
зараховується до бюджету Крижанівської сільської ради згідно з положеннями
Бюджетного кодексу України.
10. Строки сплати податку
10.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:
а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового
повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця,
що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
11. Відповідальність
11.1.Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки несуть
відповідальність за порушення податкового законодавства згідно з вимогами
Податкового кодексу України.
Секретар
Бондаренко

Л.Л.

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання
19 лютого 2016 року
УІІ

№171-

Про встановлення транспортного податку з юридичних та фізичних
осіб
на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
Одеської області

Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26, статей 63, 69 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 265, 267
Податкового кодексу України, приймаючи до уваги приписи пункту 4, 7
розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» №909VIII від 24.12.2015 року, з метою поповнення доходної частини бюджету,
Крижанівська сільська рада,
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити з 01.01.2016 року на території Крижанівської сільської ради
транспортний податок.
2. Затвердити Положення про встановлення транспортного податку з
юридичних та фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради
(додається).
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення Крижанівської сільської
ради VI скликання № 1102-VI «Про встановлення у 2015 році ставки
податку на майно в частині транспортного податку на території
Крижанівської сільської ради».
4. Секретарю ради довести це рішення до відома Державної податкової
інспекції у Комінтернівському районі ГУ ДФС України в Одеській області
та оприлюднити шляхом розміщення на інформаційному стенді сільської
ради.
5. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку, медицини, соціального захисту і охорони дитинства, культури,
молоді та спорту (Клюкас О.П.).
В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко
Додаток
до рішення Крижанівської сільської ради
№ 171-УІІ від « 19 » лютого 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок справляння транспортного податку
на території Крижанівської сільської ради
Це Положення про порядок справляння транспортного податку на території Крижанівської сільської
ради (далі — Положення) розроблено відповідно до статей 7, 10, 12, 265, 267 Податкового кодексу
України (із змінами та доповненнями) (далі - ПКУ), пункту 24 частини 1 статті 26,статей 63, 69 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні".
1. Платники податку
1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які
мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно
до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктами оподаткування.
2. Об'єкт оподаткування
2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років
(включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику
економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки,
моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач,
пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті.
3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту
2.1 пункту 2 цього Положення.
4. Ставка податку
4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен
легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього
Положення.
5. Податковий період
5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Порядок обчислення та сплати податку
6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється
контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні
реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його
реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (роком).
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особоюплатником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган
надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід
права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку
фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів
оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.
6.3. Органи внутрішніх справ, зобов'язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за
місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.
З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ, зобов'язані щомісячно, у 10-денний строк після
закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку
податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.
Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної податкової політики.
6.4. Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного
року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта
оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового
Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником
подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується
починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.
6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом
звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку
того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником
– починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання
інформації про перехід права власності.
6.6.
За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості
місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного
засобу.
6.7.
У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок
сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого
автомобіля досяг (досягне) п’яти років.
6.8.
У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до
підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий
легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного
заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про
внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових
розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий
легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до
постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому
органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.
6.9 У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту
2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою -

платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення
кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого,
прокурора чи винесення ухвали суду.
6.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого
органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:
а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
б) розміру ставки податку;
в) нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими
платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що
підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт
оподаткування, документів, що впливають на середньо ринкову вартість легкового автомобіля),
контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і
надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомленнярішення вважається скасованим (відкликаним).
Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки
даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування".
7. Порядок сплати податку
7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного
бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
8. Строки сплати податку
8.1. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним
кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.
Секретар

Л.Л.Бонд аренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради VIІ скликання
«19 лютого 2016 року

с.Крижанівка

№172-УІІ

Про встановлення ставок єдиного податку для суб’єктів
господарювання юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на
території Крижанівської сільської ради
Відповідно до пункту 24 частини першої статті 26, статей 63, 69
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 291, 293,
294 та 295 Податкового кодексу України, приймаючи до уваги приписи
пункту 4, 7 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про

внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень
у 2016 році» №909-VIII від 24.12.2015 року, з метою поповнення доходної
частини бюджету, Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Встановити з 01 січня 2016 року ставку єдиного податку для
суб'єктів господарювання (юридичних осіб чи фізичних осіб підприємців), які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку
та звітності в розмірі:
1.1. Для першої групи - фізичні особи - підприємці, які не
використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний
продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять
господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг
доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень:
- в розмірі 10 % мінімальної заробітної плати установленої законом
на 1 січня податкового (звітного) року;
1.2. Для другої групи - фізичні особи - підприємці, які здійснюють
господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових,
платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж
товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що
протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не
використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з
ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг
доходу не перевищує 1500000 гривень:
- в розмірі 20 % мінімальної заробітної плати (установленої законом
на 1 січня податкового (звітного) року).
2. Зміна розміру ставки єдиного податку, об'єкта оподаткування
проводиться лише внесенням змін до цього рішення в разі прийняття змін
до Податкового кодексу України.
3. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку
першої, другої груп є календарний рік.
4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Крижанівської
сільської ради «Про встановлення території Крижанівської сільської ради
ставок єдиного податку для суб'єктів фізичних осіб підприємців» №906-VI
від 24.06.2014 року.
5. Секретарю ради довести це рішення до відома Державної
податкової інспекції у Комінтернівському районі ГУ ДФС України в
Одеській області та оприлюднити шляхом розміщення на інформаційному
стенді сільської ради.
6. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну
комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони
дитинства, культури, молоді та спорту (Клюкас О.П.).
В.о.сільського
Л.Л.Бондаренко

голови

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання
19 лютого 2016 року

№173-УІІ

Про порядок ознайомлення депутатів Крижанівської
сільської ради з оригіналами документів,
які зберігаються в Крижанівській сільській раді
Розглянувши заяву заступника голови з економічних питань –
головного бухгалтера Галянт В.В. від 10.02.2016 на ім’я в.о. сільського
голови Л.Л. Бондаренко щодо необхідності вирішення організаційних
питань ознайомлення депутатів Крижанівської сільської ради з
оригіналами документів, які зберігаються в Крижанівській сільській раді, з
метою створення та забезпечення рівних умов для всіх депутатів сільської
ради та безперебійної роботи посадових осіб та працівників Крижанівської
сільської ради, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Графік ознайомлення депутатів Крижанівської сільської
ради з оригіналами документів, які зберігаються в Крижанівській сільській
раді (додаток №1).
2. Затвердити Порядок ознайомлення депутатів Крижанівської
сільської ради з оригіналами документів, які зберігаються в Крижанівській
сільській раді (додаток №2).
3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну
комісію Крижанівської сільської ради з питань прав людини, регламенту,
депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та
конфлікту інтересів(Спєльнік С.В.).

В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко

Додаток №1
до рішення VІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання
№173-УІІ від 19 лютого 2016 року
«Про порядок ознайомлення депутатів Крижанівської сільської ради з
оригіналами документів, які зберігаються в Крижанівській сільській раді»
Графік
ознайомлення депутатів Крижанівської сільської ради з оригіналами документів,
які зберігаються в Крижанівській сільській раді
Ознайомлення з документами, які зберігаються в Крижанівській сільській раді під
відповідальністю заступника голови з питань діяльності виконавчих органів ради –
останній четвер місяця з 09.00 до 11.00.
Ознайомлення з документами, які зберігаються в Крижанівській сільській раді під
відповідальністю заступника голови з економічних питань – головного бухгалтера –
перший четвер місяця з 09.00 до 11.00.
Ознайомлення з документами, які зберігаються в Крижанівській сільській раді під
відповідальністю спеціаліста першої категорії з земельних питань – перший четвер
місяця з 09.00 до 11.00.
Ознайомлення з документами, які зберігаються в Крижанівській сільській раді під
відповідальністю заступника голови з правових питань – другий четвер місяця з 09.00
до 11.00.
Ознайомлення з документами, які зберігаються в Крижанівській сільській раді під
відповідальністю секретаря ради – третій четвер місяця з 09.00 до 11.00.
Ознайомлення з документами, які зберігаються в Крижанівській сільській раді під
відповідальністю діло виробника – остання п’ятниця місяця з 16.00 до 17.00.
Ознайомлення з документами, які зберігаються в Крижанівській сільській раді під
відповідальністю інших працівників – останній четвер місяця з 09.00 до 11.00.
Секретар

Л.Л.Бондаренко

Додаток №2
до рішення VІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання

№173-УІІ від 19 лютого 2016 року
«Про порядок ознайомлення депутатів Крижанівської сільської ради з оригіналами
документів, які зберігаються в Крижанівській сільській раді»
Порядок
ознайомлення депутатів Крижанівської сільської ради з оригіналами
документів, які зберігаються в Крижанівській сільській раді
1. Ознайомлення депутатів Крижанівської сільської ради з оригіналами
документів, які зберігаються в Крижанівській сільській раді відбувається в приміщенні
Крижанівської сільської ради та здійснюється відповідальними посадовими особами та
працівниками згідно з Графіком ознайомлення депутатів Крижанівської сільської ради
з оригіналами документів, які зберігаються в Крижанівській сільській раді.
2. Ознайомлення депутатів Крижанівської сільської ради з оригіналами
документів, які зберігаються в Крижанівській сільській раді відбувається на підставі
письмової заяви депутата, яка подається на ім’я сільського голови через діло
виробника Крижанівської сільської ради. В заяві зазначається перелік документів, з
якими депутат бажає ознайомитися та час необхідний для ознайомлення.
3. Після надходження заяви депутата про ознайомлення з оригіналами документів,
які зберігаються в Крижанівській сільській раді сільський голова розписує її на
виконання посадовій особі чи працівнику, якій відповідальний за зберігання зазначених
у заяві документів. У разі відсутності документів в Крижанівській сільській раді – про
це депутат повідомляється у письмовій формі.
4. Відповідальний за зберігання зазначених у заяві документів працівник реєструє
заяву в журналі реєстрації заяв та визначає дату та час для ознайомлення депутата з
оригіналами документів про що робить відповідний запис в журналі реєстрації та
повідомляє депутата.
5. Ознайомлення депутата з оригіналами документів, які зберігаються в
Крижанівській сільській раді проводиться в день та час згідно запису в журналі
реєстрації заяви – відповідальним за зберігання документів працівником та в його
присутності. У разі неможливості з поважних причин відповідального працівника
здійснити ознайомлення депутата з документами у визначений день та час –
ознайомлення з документами здійснює інший працівник, який визначається сільським
головою, або переноситься на інший день та час, про що повідомляється депутат у
письмовій формі.
6. Перед початком ознайомлення депутата з документами відповідальний
працівник записує в журналі ознайомлення ПІБ депутата та інформацію про час
ознайомлення та перелік документів, які надаються для ознайомлення. Після розпису
депутата в журналі реєстрації, відповідальною особою надаються депутату документи
для ознайомлення.
7. Ознайомлення депутатів Крижанівської сільської ради з оригіналами
документів, які зберігаються в Крижанівській сільській раді відбувається в приміщенні
Крижанівської сільської ради, яке визначає відповідальний за зберігання документів
працівник.
8. Під час ознайомлення з оригіналами документів забороняється необережно
поводиться з документами та вчиняти дії, які загрожують їх зберіганню: робити в
документах записи, позначки, загинати та рвати листи, виносити з приміщення,
визначеного для ознайомлення, робити фото або копії документів власними засобами
та інше. При виявлені ознак подібних дій або виникнення іншої загрози безпеці
документів відповідальний працівник може перервати процес ознайомлення, про що
робиться відповідний запис в журналі реєстрації.
9. Після завершення ознайомлення відповідальний працівник робить запис про
повернення документів. В разі виявлення пошкодження або зникнення документів

відповідальний працівник повідомляє про це сільського голову, а в разі необхідності
правоохоронні органи.
10. Ознайомлення депутатів Крижанівської сільської ради з оригіналами
документів, які зберігаються в Крижанівській сільській раді відбувається в порядку
черговості поданих заяв згідно записів в журналі відповідальних за зберігання
працівників.
Секретар

Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання
19 лютого 2016 року

№174-УІІ

Про затвердження Програми встановлення дорожніх знаків та інших
засобів регулювання дорожнього руху на території Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 20162017 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 встановлення дорожніх знаків та інших
засобів регулювання дорожнього руху
на території Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016-2017
роки (додаток №1).
2. Затвердити Кошторис витрат Програми встановлення дорожніх
знаків та інших засобів регулювання дорожнього руху 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 з питань планування, фінансів, бюджету та соціальноекономічного розвитку, медицини, соціального захисту і охорони
дитинства, культури, молоді та спорту(Клюкас О.П.).

В.о.сільськогоголови
Л.Л.Бондаренко

Додаток № 1
до рішення VІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання №174-УІІ від 19.02.2016 року
«Про затвердження Програми встановлення дорожніх знаків та інших засобів
регулювання дорожнього руху на території Крижанівської сільської ради
Комінтернівського району Одеської області на 2016-2017 роки»
Програма
встановлення дорожніх знаків та інших засобів регулювання дорожнього руху на
території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на
2016-2017 роки.
Мета Програми:
Головною метою Програми є безпека дорожнього руху та жителів на території
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області.
Основними завданнями Програми є:
Встановлення знаків регулювання дорожнього руху на території Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області для безпеки громадян.
Виконавці Програми:
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської сільської
ради.
Фінансування Програми:
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також
інших джерел – коштів інвесторів. Фінансування з місцевого бюджету здійснюється
відповідно до кошторису витрат, який є додатком до цієї Програми.
Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми:
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
- придбання дорожніх знаків та інших засобів регулювання дорожнього руху;
- оплата послуг з монтажу, дорожніх знаків та інших засобів регулювання дорожнього
руху.
Очікувані результати Програми:
Виконання Програми допоможе посилити безпеку громадян та дорожнього руху на
території в с. Крижанівка та с. Ліски.
Секретар

Л.Л.Бондаренко

Додаток № 2
до рішення VІ сесії Крижанівської
сільської ради VII скликання № 174-УІІ від 19.02.2016 року
Кошторис витрат
Програми встановлення дорожніх знаків та інших засобів регулювання дорожнього
руху на території Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської
області на 2016-2017 роки»
Назва заходу виконання Програми
- придбання дорожніх знаків та інших засобів
регулювання дорожнього руху;
- оплата послуг з монтажу, дорожніх знаків та
інших засобів регулювання дорожнього руху.

Термін виконання Сума витрат
заходів Програми виконання
заходів Програми
2016
20 000 грн.

Секретар
Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання
19 лютого 2016 року

№175-УІІ

Про внесення змін до Кошторису витрат Програми ремонту та будівництва
вуличного освітлення на території Крижанівської сільської ради

Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік та затвердження
його в новій редакції
Керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Внести зміни до Кошторису витрат Програми ремонту та
будівництва вуличного освітлення на території Крижанівської сільської
ради Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік та затвердити
його в новій редакції (додаток №1).
2. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну
комісію Крижанівської сільської ради з питань містобудування,
будівництва, земельних відносин та охорони природи(Дерік Г.Н.).

В.о.сільського
Л.Л.Бондаренко

голови

Додаток № 1
до рішення VІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання № 175-УІІ від 19.02.2016 року
Кошторис витрат
«Програми ремонту та будівництва вуличного освітлення на території
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 2016 рік»
Назва заходу виконання

Місцезнаходження Термін

Сума витрат

Програми

об’єкту

- розробка (виготовлення,
оновлення) проектнокошторисної документації;
- експертиза проектнокошторисної документації;
- оплата авторського нагляду за
виконанням робіт;
- оплата технічного нагляду за
виконанням робіт;
- оплата служби замовника
(дирекції будівництва)
- будівництво мереж вуличного
освітлення
- капітальний ремонт мереж
вуличного освітлення
- реконструкція мереж вуличного
освітлення
- поточний ремонт мереж
вуличного освітлення

вул.. Заболотного
в с. Ліски від
кладовища до
будинку №61

виконання
заходів
Програми

виконання
заходів
Програми

2016р.

440 000. 00
грн.

вул. Придорожна
с. Ліски від
існуючої мережі в
напрямку до вул..
Атаманюка
вул.. Атаманюка в
с. Крижанівка від
існуючої мережі в
напрямку від
автодороги ОдесаЮжний до будівлі
1 а по вул..
Атаманюка

Секретар

Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання
19 лютого 2016 року
УІІ

№176-

Про затвердження Програми встановлення в будівлі Крижанівської
сільської ради електронної системи голосування для автоматизації
проведення сесій та оформлення їх підсумків
З метою виконання Закону України Про внесення змін до ст. 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо
забезпечення умов поіменного голосування депутатів сільської ради,
оприлюднення результатів голосування та надання за запитом відповідно
до Закону України «Про доступ до публічної інформації», керуючись ст. 26

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Крижанівська
сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Програму встановлення в будівлі Крижанівської
сільської ради електронної системи голосування для автоматизації
проведення сесій та оформлення їх підсумків (Додаток №1).
2. Затвердити Кошторис витрат Програми встановлення в будівлі
Крижанівської сільської ради електронної системи голосування для
автоматизації проведення сесій та оформлення їх підсумків
(Додаток №2).
3. Контроль за виконанням цієї Програми покласти на комісію з
питань прав людини, регламенту, депутатської діяльності, етики,
законності,
регуляторної
політики
та
конфлікту
інтересів.(С.В.Спєльнік)
В.о.сільськогоголови

Л.Л.Бондаренко

Додаток № 1
до рішення VІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання №176-УІІ від 19.02.2016 року
«Програма встановлення в будівлі Крижанівської сільської ради
електронної системи голосування для автоматизації проведення сесій та оформлення їх підсумків»

Мета Програми:
Головною метою Програми є встановлення в будівлі Крижанівської сільської ради електронної
системи голосування для автоматизації проведення сесій та оформлення їх підсумків.
Основними завданнями Програми є:

- скорочення та запобігання процедурних витрат часу при підготовці і проведенні сесій, а також при
оформленні їх підсумків (протоколи, рішення і т.п.);
- автоматизація контролю за дотриманням регламентних норм і підвищення ефективності організації
ходу засідання сесій;
- об'єктивна реєстрація всіх процедурних подій і оформлення підсумкових матеріалів сесій;
- формування комп'ютерної бази даних процедурних подій для створення архіву зборів і
регламентованого права доступу до матеріалів сесій;
- забезпечення автоматичного запису виступів учасників сесій з можливістю архівації цих виступів на
оптичних носіях.
Виконавці Програми:
Виконання даної програми покладається на виконавчі органи Крижанівської сільської ради.
Фінансування Програми:
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших джерел –
коштів інвесторів. Фінансування з місцевого бюджету здійснюється відповідно до кошторису витрат,
який є додатком до цієї Програми.

Основні організаційні напрямки та заходи виконання Програми:
Основними організаційні напрямками та заходами виконання Програми є:
- придбання обладнання, програмного забезпечення та інших матеріалів електронної системи
голосування для автоматизації проведення сесій та оформлення їх підсумків;
- оплата послуг з монтажу, налагодження обладнання, програмного забезпечення та інших матеріалів
електронної системи голосування для автоматизації проведення сесій та оформлення їх підсумків.
Очікувані результати Програми:
Виконання Програми допоможе виконувати наступні функції:
- оперативну реєстрацію й ідентифікацію депутатів;
- проведення поіменного голосування;
- проведення відкритого голосування;
- проведення таємного голосування, що не дає можливості ідентифікації голосуючого програмними чи
апаратними засобами;
- занесення в списки виступаючих і відмову від виступу та автоматизоване встановлення черговості
виступів депутатів;
- відображення на екрані комп'ютера головуючого поточного часу, питання порядку денного, інформації
для голосування, результатів голосування і реєстрації депутатів, інформації про наявність кворуму,
таймера виступаючого, кількості осіб, що виступили і записалися для виступу;
- виведення на табло пультів депутатів повідомлень розміром до 80 символів у ручному й автоматичному
(планованому) режимі;
- відображення поточної інформації по ходу сесії на загальному табло;
- напівавтоматичне керування підключенням мікрофонів учасників сесій;
- автоматичний запис виступів з можливістю архівації цих виступів на оптичних носіях;
- оперативну обробку і виведення на принтер списків депутатів, результатів голосування, протоколу та
рішень сесії;
- збереження всіх процедурних подій у реальному масштабі часу;
- проведення автоматичної діагностики зв'язку комп'ютера секретаріату з пультами депутатів;
- автоматична архівація та контроль цілісності бази даних.
Секретар

Л.Л.Бондаренко

Додаток № 2
до рішення VІ сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання №176-УІІ від 19.02.2016 року
Кошторис витрат
«Програми встановлення в будівлі Крижанівської сільської ради електронної системи
голосування для автоматизації проведення сесій та оформлення їх підсумків»
Назва заходу виконання Програми
- придбання обладнання, програмного
забезпечення та інших матеріалів електронної
системи голосування для автоматизації
проведення сесій та оформлення їх підсумків;
- оплата послуг з монтажу, налагодження
обладнання, програмного забезпечення та
інших матеріалів електронної системи
голосування для автоматизації проведення
сесій та оформлення їх підсумків.
Секретар
Л.Л.Бондаренко

Термін
Сума витрат
виконання
виконання заходів
заходів Програми Програми
2016

460 000. 00 грн.

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VII скликання
19 лютого 2016 року

№177-УІІ

Про вжиття заходів щодо державної реєстрації права
власності на будівлю сільської ради
Заслухавши інформацію виконувача обов’язків сільського голови
Крижанівської сільської ради Л.Л. Бондаренко, керуючись ст. ст. 26, 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Крижанівська
сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Передати в комунальну власність територіальної громади села
Крижанівка в особі Крижанівської сільської ради Комінтернівського
району Одеської області нерухоме майно - будівлю сільської ради 1962
року будівництва, яка розташована за адресою Одеська область,
Комінтернівський район, село Крижанівка, вулиця Ветеранів, 5.
2. В. о. сільського голови Бондаренко Л.Л. вжити заходи для державної
реєстрації права власності на зазначене в п. 1 цього рішення нерухоме
майно за територіальною громадою села Крижанівка в особі
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району Одеської області.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
торгівлі, побутового обслуговування, зв’язку, транспорту комунального та
дорожнього будівництва(Константинова С.В).
В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

Шостої сесії Крижанівської ради
VII скликання
19 лютого 2016 р.
№178-УІІ
Про встановлення ставки акцизного податку з юридичних та
фізичних осіб на території Крижанівської сільської ради
Керуючись ст. 10, ст. 212, ст. 213.1.9 та ст. 215.3.10 Податкового
кодексу України, п. 24 ч. 1 ст. 26, ст.ст. 63, 69 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», приймаючи до уваги приписи пункту
4, 7 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення
змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у
2016 році» №909-VIII від 24.12.2015 року, з метою поповнення доходної
частини бюджету, Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1.
Встановити
на
території
Крижанівської
сільської
ради
Комінтернівського району Одеської області з 01.01.2016 року ставку
акцизного податку для підакцизних товарів у таких розмірах:
- 5 % - від вартості товару для пива, алкогольних напоїв, тютюнових
виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, реалізованих
відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового
Кодексу України;
- 0,042 євро за кожний літр реалізованого (відпущеного) товару - для
нафтопродуктів, скрапленого газу, речовин, що використовуються як
компоненти моторних палив, палива моторного альтернативного,
реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213
Податкового Кодексу України.
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Крижанівської сільської
ради VI № 1056-VI «Про встановлення ставки податку для підакцизних
товарів на території Крижанівської сільської ради на 2015 рік».
3. Секретарю ради рішення довести це рішення до відома Державної
податкової інспекції у Комінтернівському районі ГУ ДФС України в
Одеській області та оприлюднити шляхом розміщення на інформаційному
стенді сільської ради.
4. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну комісію з
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку, медицини, соціального захисту і охорони дитинства, культури,
молоді та спорту (Клюкас О.П.).
В.о.сільського
Л.Л.Бондаренко

голови

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
КОМІНТЕРНІВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
VІ сесії Крижанівської сільської ради VII скликання
19 лютого 2016 року
УІІ

№180-

Про визнання не етичною поведінку депутата
Крижанівської сільської ради Горбєль О.Л.
Розглянувши пропозицію депутата сільської ради Спельника С.В.
щодо не етичної поведінки депутата Горбєль О.Л., яка 04.02.2016року в
присутності працівників Крижанівської сільської ради Подгорняк Г.М. та
Панченко І.А. образливо чіплялась до заступника сільського голови з
питань діяльності виконавчих органів Мельника О.М. в громадському
місці біля будівлі Крижанівської сільської ради та висловлювалась
нецензурною лайкою, керуючись ст. 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" Крижанівська сільська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Визнати не етичну поведінку депутата Крижанівської сільської ради
Горбєль О.Л., як таку що не відповідає депутатській етиці та ганьбить
територіальну громаду Крижанівської сільської ради.
2. Попередити Горбєль О.Л. про неприпустимість в подальшому такої
поведінки, яка не відповідає діяльності депутата місцевої ради.
3. Контроль за виконанням цього Рішення покласти на постійну
комісію Крижанівської сільської ради з питань прав людини, регламенту,
депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики та
конфлікту інтересів (Спельник С.В.).

В.о.сільського голови

Л.Л.Бондаренко

Пояснювальна записка до рішення
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ скликання
«16» лютого 2016 року
VIІ
2016 рік»

№168-

«Про зміни до бюджету Крижанівської сільської ради на

Пропонується внести зміни до рішення сесії Крижанівської сільської ради
№ 152-VIІ від 14 січня 2016 року « Про внесення змін і доповнень до
рішення № 116-УІІ від 23 грудня 2015 року «Про затвердження бюджету
Крижанівської сільської ради на 2016 рік»» за рахунок вільного залишку
коштів на початок бюджетного року по загальному та спеціальному фонду
бюджету. Всього 21214958,34 грн. в тому числі :
- за рахунок залишку коштів по загальному фонду – 273317,30 грн.;
- за рахунок залишку спеціального фонду –5941715,41 грн.;
- за рахунок коштів що передаються з загального до спеціального
фонду- 14999925,63 грн.
Включити до довідок про зміни до річного розпису та кошторису
бюджету на 2016 рік наступні суми :
КФК
010116/01

100103

КЕКВ
2210

Сума, грн..
50000,00

Напрями використання
Предмети, матеріали,
обладнання та
інвентар(придбання по
господарських книг,
домових книг т.ін.)
Оплата послуг (крім
комунальних)(профілак
тичний ремонт
автомобіля)
Оплата водопостачання

2240

3000,00

2272

20000,00

3110

460000,00

Придбання системи
електронного
голосування

2610

89317,30

Дотація КП «Надія»

Примітка
За рахунок залишку
коштів загального
фонду
За рахунок залишку
коштів загального
фонду
За рахунок залишку
коштів загального
фонду
За рахунок коштів,
що передаються з
загального до
спеціального фонду
За рахунок залишку
коштів загального

100103

3210

1303387,00

Встановлення дорожніх
знаків та лежачих
поліцейських
13113338,63
Проведення
берегоукріплювальних
робіт

100203/01

2210

100207/07

3122

100207/07

3122

4886661,37

150101

3132

123200,00

170703/07

3132

1055054,04

250102

9000

91000,00

Всього:

Дотація КП «Надія»

20000,00

Проведення
берегоукріплювальних
робіт
Капітальний ремонт та
реконструкція вул. осв.
Капітальний ремонт
доріг
Резервний фонд

фонду
За рахунок коштів,
що передаються з
загального до
спеціального фонду
За рахунок залишку
коштів загального
фонду
За рахунок коштів,
що передаються з
загального до
спеціального фонду
За рахунок залишку
спеціального фонду
За рахунок коштів,
що передаються з
загального до
спеціального фонду
За рахунок залишку
спеціального фонду
За рахунок залишку
коштів загального

21214958,34

Більш детально:
1. Придбання по господарських та домових книг( в зв’язку з закінченням
терміну дії та новим будівництвом), придбання облікових карток
реєстрації, придбання карток обліку військово зобов’язаних, карток
первинного обліку, карток реєстрації особи, талонів зняття з реєстрації
тощо – 50000,00 грн.
2 Проведення щорічного профілактичного ремонту автомобіля ВАЗ 111830
– 3000,00 грн.
3. Під’єднання будівлі Крижанівської сільської ради до системи
водопостачання сплата за послуги водопостачання – 20000,00.
4 Придбання системи електронної системи голосування ПТК «ВІЧЕ» у
ПРАТ «МІКРОСИСТЕМА»
5. Дотація КП «Надія» на - оренду причалу – 37117,30 грн;
- розгрібання снігу – 52200,00 грн.

- капітальний
покриття на кладовищі в с. Ліски грн.

ремонт

асфальтобетонного
1303387,00

6. На виконання програми встановлення дорожніх знаків т. ін. на території
Крижанівської сільської ради -20000,00 грн.
7. Проведення берегоукріплювальних робіт по вул. Приморська
Крижанівка - 18000000,00 грн.;

с.

8 Капітальний ремонт та реконструкція вуличного освітлення
вул.Придорожна с.Ліски від існуючої мережі в напрямку до вул
Атаманюка с.Крижанівка та вул.Атаманюка с.Крижанівка від існуючої
мережі в напрямку від автодороги Одеса-Южний до буд 1а по вул
Атаманюка. -123000,00
9. Капітальний ремонт доріг ( згідно з Кошторисом «Програми
будівництва доріг…» -залишок невикористаних коштів Акцизного податку
за 2015 рік - 1055054,04 грн.
1. Додатки № 2, 3, 4, 6, 10 до рішення «Про затвердження бюджету
Крижанівської сільської ради на 2016 рік» викласти в новій редакції.

Заступник голови з економічних
питань-головний бухгалтер

В.В. Галянт

Пояснювальна записка до рішення
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VIІ cкликання
«19 лютого 2016 року

№ 167-VI І

«Про затвердження звіту про виконання бюджету Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району за 2015 рік»
Бюджет сільської ради на 2015 рік затверджено рішенням сільської
ради від 20.01.2015року №1039-VІ «Про затвердження бюджету
Крижанівської сільської ради на 2015 рік» по доходах та видатках у сумі
9498,1 тис. грн..,
Зі змінами, внесеними за 2015 рік, затверджено обсяг доходів у сумі
15468,9 тис грн. і видатків в загальній сумі 30064,8 тис. грн.

В доход бюджету за 2015 рік надійшло 19838,5 тис. грн., що складає
128,21% від річного плану надходжень, в тому числі до загального
фонду бюджету надійшло 15831,8 тис. грн. при плані 12827,7 тис. грн.,
що складає 123,4%.
По спеціальному фонду при плані 2641,2 тис. грн. фактично
надійшло 4006,7 тис. грн., що складає 151,7%.
Домінуючими серед надходжень загального фонду залишались
податкові надходження – 15028,2 тис. грн ( 94,92% від загальних
надходжень).
Структура податкових надходжень була наступною:
- Найбільшими за обсягом у 2015 році були надходження по
місцевим податкам і зборам – 9055,0 тис. грн . (60,2% від загальної
суми податкових надходжень), збільшились в порівнянні з
попереднім роком на 8900,0 тис. грн. Такий значний ріст
пояснюється як змінами в законодавстві так і інфляційними
процесами.
Структура надходжень по місцевим податкам і зборам за 2015
рік була наступною:
Місцеві податки – 9055,0 тис грн. (60%) - структура місцевих податків
наступна:
податок на майно, – 7502,8 тис. грн.(82,86%) в.т.ч.
земельний податок з юридичних осіб – 1405,5 тис. грн. (15,5%)
орендна плата з юридичних осіб - 4803,4 тис. грн.(53,05%)
земельний податок з фізичних осіб – 161,97 тис. грн.(1,79%)
орендна плата з фізичних осіб – 554,8 тис. грн.(6,1%) та інші;
збір за місця паркування транспортних засобів -3,87 тис грн
(0,04%);
- туристичний збір – 5,3 тис грн(0,05%);
- єдиний податок – 1562,2 тис грн(17,3%) та інші;

-

- Другим за обсягом надходжень був Акцизний податок – 5965,6 тис.
грн., частка в структурі податкових надходжень склала в 2015 році
склала 39,7 %
- Інші надходження склали - 0,3%
Неподаткові надходження склали 291,85 тис. грн. (1,84% від
загальних надходжень).

На протязі 2015 року до бюджету Крижанівської ради надійшли
Офіційні трансферти:
- Субвенція з районного бюджету на культуру(оплата праці,
комунальних послуг) - 468,7 тис. грн.
- Субвенція з державного бюджету на проведення виборів - 42,1 тис.
грн.
Надходження спеціального фонду бюджету.
За 2015 рік становили 4006,7 тис. грн. (збільшення в порівнянні з
попереднім роком на 827,4 тис. грн. , збільшення відбулось за рахунок
надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури….)
Значну частку займають не податкові надходження – 2145,5 тис грн. –
53,5% від загальної суми надходжень, та доходи від операцій з
капіталом( кошти від продажу землі) -1666,33 тис. грн. – 41,59% від
загальної суми надходжень. Субвенція районного бюджету -200,0 тис
грн – 5%
Найбільш значимими серед надходжень спеціального фонду за 2015
рік були наступні:
- Надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури
населеного пункту - 2080,5 тис. грн.(51,9%);
- Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського
призначення – 1666,33 тис. грн. (41,59 %).
За 2015 рік було перераховано субвенції до районного бюджету на:
- за Програмою «Соціальний захист та допомога малозабезпеченим
жителям Комінтернівського району» - 123,0 тис. грн.;
На фінансування видатків в процесі виконання бюджету направлено
11965,0 тис. грн. при планових показниках за 2015 рік 30064,8 тис. грн.,
що складає 39,8%, від планових призначень, в тому числі по загальному
фонду бюджету направлено 6749,0 тис. грн. при плані на 2015 рік 7520,2
тис. грн., що складає 89,74% до планових призначень, по спеціальному
фонду бюджету направлено 5216,0 тис. грн., при плані на 2015 рік
22544,6 тис. грн., що складає 23,14%.
Наведені вище показники свідчать про достатньо високий рівень
виконання видаткової частини загального бюджету за 2015 рік, та
низький рівень виконання видаткової частини спеціального фонду
бюджету 2015 рік в зв’язку з невиконанням програми берегоукріплення
(0,06%) .
За 2015 рік використано бюджетні кошти по наступним напрямам:

У структурі видатків сільської ради за загальним фондом
домінуючими є:
- Поточні видатки 6749,0 тис. грн. – (100%) в т. ч.
- видатки на соціальну сферу –1411,56 тис. грн :
1178,0 тис.грн.(матеріальна допомога, поштові
послуги);
45,0 тис. грн.( стипендія Голови-50 учням, екскурсії
для дітей -86 дітей );
89,2 тис. грн ( утрим. ЦССДСМ.);
99,36 тис. грн ( придбання путівок для дітей з
багатодітних та малозабезпечених сімей- оздоровлено 24 дитини);
В структурі видатків видатки на соціальну сферу склали – 20,9%
- видатки на органи місцевого самоврядування – 1839,7 тис.
грн.(27,25%);
- поточні видатки (видатки на утримання, ремонт інфраструктури села)
1806,7 тис грн. (26,8%) 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., 2015 рік – 377,3 тис. грн.
- видатки на культуру – 468,7 тис. грн.(6,94 %);
дотація ЖКГ – 739,2 тис. грн.(10,95 %);
- дотація Спортивному клубу СК «Крижанівський» - 178,4 тис. грн.(2,6
% проти 1,52% в 2014 році)
Зі спеціального фонду місцевого бюджету в основному
здійснювались видатки на :
- 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 р – 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.); 9 місяців 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.
- капітальний ремонт доріг у 2015 році -3530,97 тис грн.
Докладніше за 2015 рік капітальні видатки по спеціальному
фонду склали 5215,0 тис грн (99,98% від загального обсягу видатків
5216,02 тис грн. ) 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 «Асгарт-Техно – 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) 27159 ,60 – виготовлення проектної документації ТОВ «Телеком
Енергосистеми»
г) ТОВ БК «Дорлідер» -651930,00 грн., капітальний ремонт
вул.Южна в с.Ліски;
д) ТОВ «Телеком Енергосістем» - 16666,80 грн., виготовлення
проектно-кошторисної документації по кап. рем. вул.Южної в с.Ліски:
е). ТОВ «Меркурій» - 832949,15 грн., капітальний ремонт вул
Приморська в с.Крижанівка:
ж) ПП Проскуровський – 12960,00 грн. здійснення технічного
нагляду за проведенням капітального ремонту вул Приморська
с.Крижанівка.
з) ТОВ «ЛК Енергомир» - 199983,96 грн – капітальний ремонт
вуличного освітлення вул Новоселів с.Ліски .
Основними напрямками розвитку території Крижанівської сільської
ради за 2015 рік 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 20112015 роки»;
На початку липня 2015 року проведено остаточні розрахунки по оплаті
послуг з розробки проекту землеустрою щодо встановлення меж села

Крижанівка та села Ліски Комінтернівського району Одеської області
на суму 57,73тис.грн.
- особливу увагу в поточному році сільською владою було приділено
соціальній і культурній сфері села.
За 2015 рік профінансовано видатків із загального фонду на
утримання будинку культури 468,7тис. грн., у тому числі на оплату
праці працівників будинку культури 443,9 тис грн., оплату
комунальних послуг 20,7 тис грн..
З початку 2015 року спільно з працівниками Крижанівського
будинку культури були проведені свята Вечорниці, День жінок, Дня
Перемоги, Дня захисту дітей, Дня молоді, Дня незалежності України,
Дня рибалки, Дня села,, Новорічні свята.
- посиленню соціального захисту і поліпшення життя незахищених
верств населення, сільською радою була прийнята та діє Соціальна
Програма «Милосердя у дії на 2013-2015роки» .
Згідно з цією Програмою з початку 2015 року 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 працівника
61 громадян до Дня вчителя
42 діти до Дня знань
Та Учасники ВОВ, ювіляри , та особи, що попали в скрутні життєві
умови.- 1103 громадян;
300 малозабезпечених громадян отримали річну підписку на районну
газету «Слава Хлібороба».
- підвищення ефективності та надійності функціонування комунальної
сфери,поліпшення якості комунальних послуг, покращення
благоустрою території населених пунктів тощо (програма підтримки
КП «Надія» на 2013 -2015рік);
З початку 2015 року комунальному підприємству «Надія» з
загального фонду була виділена дотація на суму 739,2 тис. грн., при
планових призначеннях 800,1 тис. грн., виділення коштів зі
Спеціального фонду не планувалось.
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 і таке інше.
Треба зазначити,що питання вуличного освітлення знаходиться на
постійному контролі сільської влади. Достатня увага приділялась також
проектуванню і монтажу вуличного освітлення в с. Ліски, та
обслуговуванню модернізації і ремонту діючих ліній вуличного
освітлення в с. Крижанівка та с. Ліски. 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.;
капітальний ремонт асфальтного покриття здійснено на вулицях
Приморська та Ярошевської с. Крижанівка, Южній с. Ліски.
Загальна сума витрат на капітальний ремонт вищеназваних вулиць
- 3531,0 тис грн.( за рахунок коштів спеціального фонду)
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 на протязі
року 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, літературній музей); 25,0 тис. грн. було виплачено стипендії
голови сільської ради 50 кращим учням Крижанівської школи за
успішні досягнення в навчанні
Погашено кредиторську заборгованість за 2014 рік на загальну
суму 244759,39 грн. в тому числі:
За загальним фондом – 244759,39 у т. ч :

КФК 010116 – 39477,98 грн. у т. ч. КЕКВ 2210 – 12550,00 грн. у т.ч.
підзвітні особи -2550,00 (авансові звіти), ТОВ «Корал» - 10000,00 грн.
(канцтовари- бу мага ).
КЕКВ 2240- 6268,34 грн. у т. ч. 1133,00 – ФОП «Радченко Ж.М.»,(заправка
катріджів),ТОВ « АБ Центр» (послуги охорони) – 800,00 грн., підзвітні
особи (банківські послуги) – 267,92 грн. ФОП «Єгоров» (програмне
забезпечення)- 1116,00 грн., ПП «Юженергоавтоматика» - 1013,02 грн.(
технічне обслуговування котла), ПрАТ «Фарлеп - Інвест» телефонні
послуги-1887,00 грн. ПАТ «Одесагаз» ( обслуговування газового
обладнання).
КЕКВ 2800- 20659,64 грн. судовий збір (підзвітні особи) ;
КФК 090412 -2388,00 грн. –УДППЗ «Укрпошта» (підписка).
КФК 170703 – 199893,41 КЕКВ 2240 ТОВ «Базальт» - поточний ремонт
доріг.
КФК 250380 – 3000,00 грн. у т.ч. КЕКВ 2210- ТОВ «Корал» (канцелярські
товари).
Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.01.2015 року
склала 202893,41 грн. і виникла в зв’язку з не проведенням платежів
Казначейством -погашена .
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2016 року відсутня.
Заступник голови з економічних питань
-головний бухгалтер:

В.В.Галянт

УКРАЇНА
КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Шостої сесії Крижанівської сільської ради
VI скликання
«19» лютого 2016 року
УІІ

№167-

«Про затвердження звіту про виконання бюджету
Крижанівської сільської ради Комінтернівського району
за 2015 рік»
Відповідно до пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та статті 80 Бюджетного кодексу України,

заслухавши звіт голови Крупиці Н.Г. за 2014 рік, Крижанівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
Затвердити звіт про виконання бюджету Крижанівської
сільської ради Комінтернівського району Одеської області за 2015 рік.
1.

Додатки та пояснювальна записка є невід’ємною частиною
цього рішення.
2.

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
19.12.2012Сільський
Н.Г. 26121119Крупиця

Л.Л.Бондаренко
голова

