
 

 

Перелік 

рішень, прийнятих на засіданні виконавчого комітету Новомар’ївської 

сільської ради від 25.10.2021 року 

 

 

№ 

п/п 

Зміст рішення Номер і 

дата 

Сторінка 

1. Про стан підготовки об’єктів соціальної сфери 

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 

років. 

№ 1 

25 жовтня 

2021 року 

7 

2. Про стан вакцинації працівників закладів 

освіти та можливе переведення закладів ЗСО 

до навчання з використанням дистанційних 

технологій. 

№ 2 

25 жовтня 

2021 року 

8 

3. Про надання дозволу на списання житлового 

будинку в с.Ганнівка вул.Миру,4 

№ 3 

25 жовтня 

2021 року 

9-10 

4. Про  присвоєння поштових адрес об’єктам 

нерухомого майна житлових будинків. 

№ 4 

25 жовтня 

2021 року 

11-23 

5. Про  присвоєння поштової адреси на квартиру 

в багатоквартирному житловому будинку. 

№ 5 

25 жовтня 

2021 року 

24 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                           Ніна СМОЧКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vilshanska-gromada.gov.ua/news/1632138737/
https://vilshanska-gromada.gov.ua/news/1632138737/


 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

від  25 жовтня  2021 року                                                Місце проведення:  

с.Новомар’ївка                                                              сесійна зала сільської ради  

                                                                                               Початок: 14:00 

                                                   

 

 

                                               ПОРЯДОК ДЕННИЙ     

 

1. Про  схвалення  проєкту бюджету Новомар’ївської територіальної громади на 

2022 рік . 

Доповідач: Слюсаренко Т.П. –  начальник фінансового відділу 

 

2. Про присвоєння окремої поштової адреси спортивно-розважального 

комплексу «Дивосвіт». 

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

                              виконавчого комітету 

3. Про створення комісії з інвентаризації водних об’єктів, меліоративних 

земель, лісових ресурсів Новомар’ївської територіальної громади. 

                    Доповідач: Погасій В.П., начальник відділу земельних ресурсів 

                                       та природокористування  

 

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

будинків. 

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

                              виконавчого комітету 

 

5. Про обмеження відвідування сторонніми особами закладів освіти, що 

знаходяться в комунальній власності Новомар’ївської сільської ради на час 

встановлення на території Миколаївської області «червоного»  рівня 

епідемічної небезпеки 

 

 

 

 



 

                             

                                              
                                                                                                                     

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 25 жовтня  2021 року                      № 1                               с.Новомар’ївка 

 

Про  схвалення  проєкту бюджету 

Новомар’ївської територіальної 

громади на 2022 рік  

        Відповідно до підпункту 1 пункту “а” статті 28 та підпункту 1 пункту 2 

статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, норм 

Бюджетного кодексу України,  виконавчий комітет сільської ради 

ВИРІШИВ:  

1. Схвалити проєкт бюджету Новомар’ївської територіальної громади на       

2022 рік. 

2. Рекомендувати розглянути проєкт рішення «Про бюджет Новомар’ївської 

територіальної громади  на 2022 рік» разом з іншими матеріалами, визначеними 

положеннями статті 76 та підпункту 2 пункту 49 розділу VI «Прикінцеві та 

перехідні положення» Бюджетного кодексу України на засіданнях постійних 

депутатських комісій та на сесії Новомар’ївської сільської ради та прийняти як 

рішення ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника фінансового 

відділу. 

 

 

Сільський  голова                                                                          Тамара ФЕСЬКО 

 

 

                                                                                                                             



                                              
                                                                                                                     

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 25 жовтня  2021 року                      № 2                                      с.Новомар’ївка 

 

Про присвоєння окремої поштової  

адреси спортивно-оздоровчому  

комплексу «Дивосвіт» 

 

Відповідно до статей 37 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», заслухавши інформацію Соловйової Г.А., керуючою справами 

(секретаря) виконавчого комітету сільської ради про присвоєння окремої 

поштової адреси спортивно-оздоровчому комплексу «Дивосвіт», 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 окрему поштову адресу спортивно-оздоровчому комплексу          

«Дивосвіт» село Новомар’ївка, вул. Данила Галицького, № 21А, 

Вознесенського району, Миколаївської області. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету Галину СОЛОВЙОВУ. 

 

Сільський  голова                                                                          Тамара ФЕСЬКО 

 

                                                                                                                         



                                              
                                                                                                                     

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 25 жовтня   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 

Ольховському Тарасу Володимировичу  поштову адресу: с. Людмилівка, вул. 

Степова , будинок № 18, Вознесенського району, Миколаївської області. 

2. Присвоїти будинковолодінню, що належить громадянину Акименку 

Миколі Михайловичу поштову адресу: село Михайло-Жукове, вул. Набережна, 

будинок № 17, Вознесенського району, Миколаївської області. 

3. Присвоїти будинковолодінню, що належить громадянину Акіменку 

Михайлу Сергійовичу поштову адресу: село Михайло-Жукове, вул. Набережна, 

будинок № 19, Вознесенського району, Миколаївської області. 

4. Присвоїти будинковолодінню, що належить громадянці Ковриженко 

Тетяні Анатоліївні  поштову адресу: село Новомар’ївка, вул. Робітнича, 

будинок № 50, Вознесенського району, Миколаївської області. 

5. Рекомендувати  власникам  нерухомого майна, зазначеним  у пункті 

1,2,3,4 цього рішення, провести державну реєстрацію права власності на 

нерухоме майно в порядку, встановленому законодавством. 

 



 

 

 

 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою, 

господарського забезпечення та з питань цивільного захисту населення 

Олександра ГРИДІНА. 

 

 

Сільський  голова                                                                             Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                          

                                              
                                                                                                                     

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 25 жовтня  2021 року                       №  4                                  с.Новомар’ївка 

 

Про присвоєння окремих поштових 

адрес об’єктам нерухомого майна  

нежитлових  будівель 

 

Відповідно до статей 37 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши заяви громадян про присвоєння окремих  поштових  

адрес об’єктам нерухомого майна нежитлових будівель, 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 окрему  поштову адресу об’єкту нерухомого майна нежитлової 

будівлі (приміщення для зварювальних робіт), що належить громадянці 

Дзензурі Анжелі Михайлівні , згідно свідоцтва про право власності: с.Ганнівка, 

вул. Миру, 48/1, Вознесенського району, Миколаївської області. 

2. Присвоїти окрему  поштову адресу об’єкту нерухомого майна нежитлової 

будівлі (бокс), що знаходиться у користуванні громадянки Нікітіної Людмили 

Володимирівни: село Кам’яно-Костувате, вул. Перемоги, 31, Вознесенського 

району, Миколаївської області. 

3. Присвоїти окрему  поштову адресу об’єкту нерухомого майна нежитлової 

будівлі (бокс), що знаходиться у користуванні громадянина Тищенка Олексія 

Олексійовича:  село Кам’яно-Костувате, вул. Перемоги, 30, Вознесенського 

району, Миколаївської області. 

4. Присвоїти окрему  поштову адресу об’єкту нерухомого майна нежитлової 

будівлі (бокс), що знаходиться у користуванні громадянина Ткаченка Анатолія 



Володимировича:  село Кам’яно-Костувате, вул. Перемоги, 32, Вознесенського 

району, Миколаївської області. 

5. Рекомендувати  власникам  нерухомого майна, зазначеним  у пункті 1,2,3,4  

цього рішення, провести державну реєстрацію права власності на нерухоме 

майно в порядку, встановленому законодавством. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 

комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою, господарського 

забезпечення та з питань цивільного захисту населення Олександра ГРИДІНА. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                          Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ  

 

25 жовтня  2021 року                              № 5                                     с. Новомар’ївка                                               

 

Про обмеження відвідування 

сторонніми особами закладів освіти, 

що знаходяться в комунальній власності  

Новомар’ївської сільської ради на  

час встановлення на території  

Миколаївської області «червоного»  

рівня епідемічної небезпеки 

 

З метою запобігання поширенню на території Новомар’ївської сільської 

ради гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. На виконання вимог протоколу № 30 позачергового засідання 

регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації від 23.10.2021 року та в 

зв’язку з напруженою епідеміологічною ситуацією, заборонити відвідування 

сторонніми особами закладів освіти, що знаходяться в комунальній власності 

Новомар’ївської сільської ради на час встановлення «червоної» зони.  

2.  Головному спеціалісту відділу організаційно-кадрової, правової 

роботи, інформаційної діяльності та з питань діловодства Закусілову А.О. 

провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед населення 

через офіційний сайт громади щодо встановленого «червоного» рівня 

епідемічної небезпеки та роз’яснення щодо запроваджених обмежувальних 

протиепідемічних заходів на території Новомар’ївської сільської ради.  

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керівників 

 закладів освіти Новомар’ївської сільської ради. 

 

4. Контроль за виконанням залишаю за собою. 



 

Селищний  голова                                       Тамара ФЕСЬКО 

 


	НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
	НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА (1)
	НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА (2)
	НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА (3)
	НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА (4)
	НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА (5)
	1. На виконання вимог протоколу № 30 позачергового засідання
	регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській облдержадміністрації від 23.10.2021 року та в зв’язку з напруженою епідеміологічною ситуацією, заборонити відвідування сторонніми особами закладів о...
	2.  Головному спеціалісту відділу організаційно-кадрової, правової
	роботи, інформаційної діяльності та з питань діловодства Закусілову А.О. провести широке інформування та роз’яснювальну роботу серед населення через офіційний сайт громади щодо встановленого «червоного» рівня епідемічної небезпеки та роз’яснення щодо ...
	3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керівників
	закладів освіти Новомар’ївської сільської ради.
	4. Контроль за виконанням залишаю за собою.

