
 

 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

від  18 листопада  2021 року                                                   Місце проведення:  
        с. Новомар’ївка                                                        сесійна зала сільської ради 

                                                                                                       Початок: 14:00 

                                                   

 

                                               ПОРЯДОК ДЕННИЙ     

 

1. Про затвердження акту обстеження нерухомого майна, що має ознаки 
безхазяйного. 

Доповідач: Соловйова Г.А. –  керуюча справами (секретар) 

                              виконавчого комітету 

 

2. Про затвердження акту обстеження об’єкта нерухомого майна, приміщення 

Мостівського клубного закладу на предмет  придатності для використання за 

функціональним призначенням, ліквідацію  та виключення з переліку 
нерухомого майна Новомар’ївської сільської ради  
 

            Доповідач: Глаголенко Н.К. – перший заступник сільського голови 

 

3. Про присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомого майна житлових 

будинків. 
   Доповідач: Соловйова Г.А. –  керуюча справами (секретар) 

                              виконавчого комітету 

 

4. Про надання дозволу ( заборону) на видалення  небажаної рослинності 

(косіння трави, вирубка чагарнику та мілколісся) на узбіччі в’їзної  дороги в  

с. Кам’яно-Костувате  

           Доповідач: Соловйова Г.А. –  керуюча справами (секретар) 

                              виконавчого комітету 

5. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Новомар’ївської  

територіальної громади за 9 місяців 2021 року 

                   Доповідач:Слюсаренко Т.П. – начальник фінансового відділу 
6. Про внесення змін до складу сільської  комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 

Доповідач: Соловйова Г.А. –  керуюча справами (секретар) 

                              виконавчого комітету 



 

                                              
                                                                                                                     

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

Від 18 листопада   2021 року                 № 1                                  с.Новомар’ївка 

 
Про затвердження акту обстеження 

нерухомого майна, що має ознаки 

безхазяйного 

 
З метою взяття на облік виявленого об’єкту безхазяйного нерухомого 

майна, розглянувши акт обстеження нерухомого майна від 28 жовтня 2021 
року,  відповідно до пунктів 82-88 Порядку державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету 
міністрів України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» від 25 грудня 2015 року №1127, керуючись статтею 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1.Затвердити акт обстеження нерухомого майна, що має ознаки 

безхазяйного – спортивно-розважального комплексу розташованого за адресою: 
вул. Данила Галицького,21А, с. Новомар’ївка Миколаївської області, від  25 
жовтня 2021 року (додається). 
           2. Начальнику відділу комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, 
благоустрою та господарського забезпечення  сільської ради (Ткаченку Д.С.): 

2.1. Отримати інформацію з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного 
реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об’єктів нерухомого 
майна щодо об’єкту нерухомого майна та його власників.    

2.2.  Звернутись до комунального підприємства «Вознесенське МБТІ» із 
запитом щодо наявності реєстрації права власності (оренди) на вищевказаний 
об’єкт нерухомого майна та наявності технічної документації на нього.   

2.3. У разі відсутності технічної документації на цей об’єкт нерухомого 
майна вирішити питання про її замовлення.  

 
 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/868-2013-%D0%BF/print1392709360022035#n12
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/868-2013-%D0%BF/print1392709360022035#n12


 
 
2. 4. З метою виявлення власника вказаного безхазяйного нерухомого 

майна розмістити оголошення в друкованих засобах масової інформації та 
оприлюднити на офіційному сайті Новомар’ївської сільської ради інформацію 
про взяття на облік майна як безхазяйного. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 

справами виконавчого комітету Соловйову Г.А.  

 
 

 

 

Селищний  голова                                            Тамара ФЕСЬКО 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

                                              
                                                                                                                     

УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

Від 18 листопада   2021 року                 № 2                                  с.Новомар’ївка 

 

Про затвердження акту обстеження об’єкта 

нерухомого майна, приміщення Мостівського 

клубного закладу на предмет  придатності для 

використання за функціональним призначенням, його 

ліквідацію та списання з балансу 
  

Розглянувши акт  обстеження об’єкта нерухомого майна, приміщення 
Мостівського клубного закладу на предмет придатності для використання за 

функціональним призначенням від 18.11.2021 р., беручи до уваги те, що даний 

об’єкт вичерпав термін експлуатаційної придатності, а його відновлення є 
фізично неможливим та економічно недоцільним,  відповідно до статті 26, 

пункту 5 статті 60  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконком сільської  рада 
         
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити акт обстеження об’єкта нерухомого майна комунальної 
власності територіальної громади, приміщення Мостівського клубного закладу  

на предмет придатності для використання за функціональним призначенням від 

18.11.2021 року, розташованого за адресою: село Мостове вул. Вороніна,30 

Братського району Миколаївської області. 
2. Начальнику відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності – 

головному бухгалтеру сільської  ради Оксані ПРУДНІКОВІЙ здійснити 

списання вказаного майна та виключити його з переліку комунального майна 
територіальної громади Новомар’ївської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника сільського голови . 

 
 

Сільський голова                                                                         Тамара ФЕСЬКО 



                                              
                                                                                                                     

УКРАЇНА 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 18 листопада   2021 року                 № 3                                  с.Новомар’ївка 

 

Про присвоєння поштових  

адрес об’єктам нерухомого  
майна житлових будинків  

 

Відповідно до статей 37 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши заяви громадян про присвоєння поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна житлових будинків, з метою врегулювання питань з 

реєстрації права власності на нерухоме майно та впорядкування адресного 

господарства об’єктів містобудування на території Новомар’ївської сільської 
ради, створення умов володіння, користування та розпорядження цими 

об’єктами  їх власниками та користувачами, керуючись Положенням про 

порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктів нерухомого майна, 
розташованих на території Новомар’ївської територіальної громади, 

затвердженого рішенням сільської ради № 9 від 30.06.2021 року,  виконавчий 

комітет сільської ради  

  
ВИРІШИВ:    

1. Присвоїти будинковолодінню, що належить громадянину Дмитрієву 

Анатолію Івановичу   поштову адресу: с. Новомар’ївка, вул. Польова, будинок 
№ 9, Вознесенського району, Миколаївської області. 

 

2. Присвоїти будинковолодінню, що належить громадянці Даниленко 

Надії Тимофіївні  поштову адресу: с. Людмилівка, вул. Степова, будинок          
№ 129, Вознесенського району, Миколаївської області. 

 

3. Присвоїти будинковолодінню, що належить громадянину  Осадчому 
Миколі Васильовичу поштову адресу: село Юр’ївка, вул. Берегова, будинок          

№ 2, Вознесенського району, Миколаївської області. 

 

3. Рекомендувати  власникам  нерухомого майна, зазначеним  у пункті 
1,2,3 цього рішення, провести державну реєстрацію права власності на 

нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 



 
 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу 
справами (секретаря) виконавчого комітету сільської ради Галину 

СОЛОВЙОВУ. 

 

Сільський  голова                                                                             Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ  
 

Від 18 листопада   2021 року                 № 4                                   с.Новомар’ївка 

 

 
Про надання дозволу на видалення небажаної  

рослинності (косіння трави, вирубка  

чагарнику та мілколісся) на узбіччі в’їзної  
дороги в с. Кам’яно-Костувате  

 
З метою належного утримання комунальних доріг місцевого значення,  

відповідно пункту 25 Постанови КМУ від 30 березня 1994 р. N 198 «Про 
затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, 
вулиць, залізничних переїздів», керуючись статтею 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Надати дозвіл на видалення небажаної рослинності  (косіння трави, 

вирубка чагарнику та мілколісся) на узбіччі в’їзної дороги в   с. Кам’яно-
Костувате Миколаївської області загальною протяжністю 3,6 км. громадянину 
Зеленському Ігорю Олександровичу терміном на один місяць, починаючи з 06 
січня 2022 року по 06 лютого 2022 року. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та 
господарського забезпечення  сільської ради Ткаченка Д.С.  

 

 
 

 

Сільський  голова                                                   Тамара ФЕСЬКО 

 
 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ  

 
Від 18 листопада   2021 року                 № 5                                   с.Новомар’ївка 

 

Про затвердження звіту про виконання 
сільського бюджету Новомар’ївської  

територіальної громади за 9 місяців 2021 року 

 

 
Керуючись пунктом 23 частини першої статті 26, статті 61 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 4 статті 80 

Бюджетного кодексу України, розглянувши звіт начальника фінансового 
відділу Слюсаренко Т.П. про виконання сільського бюджету Новомар’ївської 

територіальної громади за 9 місяців 2021 року, виконавчий комітет сільської 

ради 

 
ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету Новомар’ївської 
територіальної громади за 9 місяців 2021 року (додається): 

 

- по доходах у сумі 22957,6 тис. грн., в тому числі загальний фонд 

105,34 %  до планових призначень у сумі 22568,0 тис.грн.;  
спеціальний  фонд  251,65% до планових призначень у сумі                 

389,6 тис. грн.; 

 
- по видатках у сумі 36284,9 тис. грн., в тому числі загальний фонд    

80,2 % до планових призначень у сумі 35223,6 тис. грн.;  

спеціальний  фонд 76,0 %  до планових призначень у сумі                 

1061,3  тис. грн. 
 

2. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Новомар’ївської 

сільської ради. 

 

Сільський  голова                                                                             Тамара ФЕСЬКО 



 

 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ  
 

Від 18 листопада   2021 року                 № 6                                   с.Новомар’ївка 

 

 
Про внесення змін до складу сільської  

комісії з питань техногенно-екологічної  

безпеки та надзвичайних ситуацій 

Відповідно до частини третьої статті 36 Закону України «Про правові засади 

цивільного захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року 

№ 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву 

комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій», та 

в зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни в склад сільської комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій та викласти в редакції, що додається. 

2. Контроль даного рішення лишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                              Тамара ФЕСЬКО  

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 до рішення  

виконавчого комітету  
від 18.11.21 № 6 

 

 
 

Керівний склад комісії: 

 

Фесько Тамара Миколаївна – голова сільської ради, голова комісії; 

 

Глаголенко Наталія Кирилівна – перший заступник сільського голови, 

заступник голови комісії;         

                                                         

Ткаченко Дмитро Сергійович – начальник відділу комунальної власності,   
інфраструктури, ЖКГ, благоустрою, 

господарського забезпечення та з питань 

цивільного захисту населення 

 

Члени комісії: 

Соловйова Галина Анатоліївна – керуюча справами виконавчого комітету; 

Маєр Олена Володимирівна – заступник сільського голови з питань діяльності  

виконавчих органів ради; 

Слюсаренко Тетяна Павлівна – начальник фінансового відділу; 

Погасій Валентина Петрівна – начальник відділу земельних ресурсів та 

природокористування. 

 

 

Секретар сільської ради                                                                     Ніна СМОЧКО  
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