
 

 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
виконавчого комітету  Новомар’ївської сільської ради 

 
05 січня  2022 року                                                               Початок: 10.00 

                                                                         кабінет голови сільської ради       
 
 

1. Про визначення переліку  об’єктів та видів громадських (суспільно корисних платних 
робіт) для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення у  виді громадських та 
суспільно корисних робіт та для відбування кримінального покарання у вигляді громадських 
робіт (безоплатних) 
                                Доповідач: Соловйова Г.А. – керуюча справами    

                                 виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради 
 

2. Про встановлення піклування над дитиною-сиротою Самойленко Наталією 
Володимирівною, 06.11.2007 р.н., та призначення піклувальника 

 Доповідач:  Калько А.В.– начальник служби у справах дітей                           

Новомар’ївської сільської ради.  

 

3. Про заходи безпеки під час святкування Водохреща.  
                                  Доповідач: Ткаченко Д.С. – начальник відділу комунальної власності, 

інфраструктури, ЖКГ, благоустрою, господарського забезпечення та з 

питань цивільного захисту 
 
 

4. Про визначення переліку заходів по підготовці до відзначення 33-ї річниці виведення 
військ з Республіки Афганістан та вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав  

Доповідач:  Ісадченко М.В.– начальник відділу соціального захисту 

населення  Новомар’ївської сільської ради. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
                                                                                    

УКРАЇНА 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

Від 05 січня  2022 року                      № 1                                 с.Новомар’ївка 
 
Про визначення переліку  об’єктів 
та видів громадських (суспільно  
корисних платних робіт) для осіб,  
на яких судом накладено адміністративне  
стягнення у  виді громадських та суспільно  
корисних робіт та для відбування  
кримінального покарання у вигляді  
громадських робіт (безоплатних) 
 
 
 
На виконання листів Вознесенського районного сектору №2 філії Державної установи «Центр 
пробації» в Миколаївській області від 22.12.2021 року №29/5/1540-21 та №29/5/1538-21, 
керуючись Законом України від 07 грудня 2017 року №2234-УІІІ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне 
утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 
аліментів», ст. 56 Кримінального кодексу України, статей 30-1, 31-1, 321-1, 325-1 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, ст. 38 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий  комітет Новомар’ївської сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити перелік об’єктів та видів громадських (суспільно корисних платних робіт) для 
осіб, на яких судом накладено адміністративне  стягнення у виді громадських та суспільно 
корисних робіт та для відбування кримінального покарання у вигляді громадських робіт 
(безоплатних), які перебувають на обліку у  Вознесенському районному секторі №2 філії 
Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області: 
 
1.1. Об’єкти: 
1.1.1. Новомар’ївської сільської ради (с. Новомар’ївка, с.Обухівка): 
- сільські кладовища; 
- вулиці населених пунктів; 
- сільські сміттєзвалища; 
- установи комунальної власності сільської ради: адмінбудівлі, будівлі закладів освіти, 
сільських клубів та прилеглі території; 
- території меморіальних комплексів та місць поховань загиблих під час військових дій; 
- території парків та місць відпочинку. 
 



 1.1.2. Миролюбівський старостинський округ (с. Миролюбівка, с. Юрівка, с. Лісове, с. 
Кам’яно-Костувате, Кам’янопіль, Прищепівка): 
- сільські кладовища; 
- вулиці населених пунктів; 
- сільські сміттєзвалища; 
- установи комунальної власності сільської ради: адмінбудівлі, будівлі закладів освіти, 
сільських клубів та прилегла територія; 
- території меморіальних комплексів та місць поховань загиблих під час військових дій; 
- території парків та місць відпочинку. 
 
1.1.3. Григорівський старостинський округ (с. Григорівка, с. Людмилівка, с. Михайло-Жукове, 
с. Антонівка, с. Тимофіївка, с. Орлове поле, с. Степове): 
- сільські кладовища; 
- вулиці населених пунктів; 
- сільські сміттєзвалища; 
- установи комунальної власності сільської ради: адмінбудівлі, будівлі закладів освіти, 
сільських клубів та прилегла територія; 
- території меморіальних комплексів та місць поховань загиблих під час військових дій; 
- території парків та місць відпочинку. 
 
1.1.4. Ганнівський старостинський округ (с. Ганнівка, с. Єлізаветівка, с. Дарниця, с. Мостове, 
с. Воронине, с. Цибульки, с. Новофедорівка): 
- сільські кладовища; 
- вулиці населених пунктів; 
- сільські сміттєзвалища; 
- установи комунальної власності сільської ради: адмінбудівлі, будівлі закладів освіти, 
сільських клубів та прилегла територія; 
- території меморіальних комплексів та місць поховань загиблих під час військових дій; 
- території парків та місць відпочинку. 
 
1.1.5. Костуватський старостинський округ (с. Костувате, с. Петрівка Перша, с. Петрівка 
Друга): 
- сільські кладовища; 
- вулиці населених пунктів; 
- сільські сміттєзвалища; 
- установи комунальної власності сільської ради: адмінбудівлі, будівлі закладів освіти, 
сільських клубів та прилегла територія; 
- території меморіальних комплексів та місць поховань загиблих під час військових дій; 
- території парків та місць відпочинку. 
 
1.2. Види  суспільно корисних робіт: 
 
1.2.1. Новомар’ївської сільської ради (с. Новомар’ївка, с.Обухівка): 
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 
- благоустрій території населених пунктів; 
- прочистка канав, кюветів, містків; 
- некваліфіковані роботи; 
- заготівля, розпилювання та коління дров; 
- допоміжні будівельні роботи в установах комунальної власності сільської ради: адмінбудівлі, 
будівлі сільських клубів та прилеглі території; 
- кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку; 
- виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних захворювань. 
 



1.2.2. Миролюбівський старостинський округ (с. Миролюбівка, с. Юрівка, с. Лісове, с. 
Кам’яно-Костувате, Кам’янопіль, Прищепівка): 
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 
- благоустрій території населених пунктів; 
- прочистка канав, кюветів, містків; 
- некваліфіковані роботи; 
- заготівля, розпилювання та коління дров; 
- допоміжні будівельні роботи в установах комунальної власності сільської ради: адмінбудівлі, 
будівлі сільських клубів та прилеглі території; 
- кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку; 
- виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних захворювань. 
 
1.2.3. Григорівський старостинський округ (с. Григорівка, с. Людмилівка, с. Михайло-Жукове, 
с. Антонівка, с. Тимофіївка, с. Орлове Поле, с. Степове): 
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 
- благоустрій території населених пунктів; 
- прочистка канав, кюветів, містків; 
- некваліфіковані роботи; 
- заготівля, розпилювання та коління дров; 
- допоміжні будівельні роботи в установах комунальної власності сільської ради: адмінбудівлі, 
будівлі сільських клубів та прилеглі території; 
- кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку; 
- виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних захворювань. 
 
1.2.4. Ганнівський старостинський округ (с. Ганнівка, с. Єлізаветівка, с. Дарниця, с. Мостове, 
с. Воронине, с. Цибульки, с. Новофедорівка): 
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 
- благоустрій території населеного пункту; 
- прочистка канав, кюветів, містків; 
- некваліфіковані роботи; 
- заготовка, розпиловка та коління дров; 
- допоміжні будівельні роботи в установах комунальної власності сільської ради: адмінбудівлі, 
будівлі сільських клубів та прилеглі території; 
- кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку; 
- виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних захворювань. 
 
1.2.5. Костуватський старостинський округ (с. Костувате, с. Петрівка Перша, с. Петрівка 
Друга): 
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 
- благоустрій території населених пунктів; 
- прочистка канав, кюветів, містків; 
- некваліфіковані роботи; 
- заготівля, розпилювання та коління дров; 
- допоміжні будівельні роботи в установах комунальної власності сільської ради: адмінбудівлі, 
будівлі сільських клубів та прилеглі території; 
- кур’єрська доставка товарів першої необхідності людям похилого віку; 
- виготовлення засобів індивідуального захисту від інфекційних захворювань. 
 
2. Даний перелік об’єктів та видів платних робіт погодити з Вознесенським районним 
сектором №2 філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області. 
 
3. Суспільно корисні роботи правопорушникам виконувати не більше як чотири години на 
день (неповнолітнім – дві години). 



4. Керівникам об’єктів, на яких будуть відбувати стягнення правопорушники, видавати 
розпорядження/наказ про початок відбування порушником суспільно корисних робіт: 
4.1. Закріпити за порушником відповідальну особу для ознайомлення під підпис 
правопорушників із правилами техніки безпеки при виконанні громадських робіт.  
4.2. На строк громадських робіт відповідальним особам складати графік виходу на роботу 
особи, до якої застосовано стягнення або покарання у виді громадських робіт. 
4.3. Своєчасно повідомляти Вознесенський районний сектор №2 філії Державної установи 
«Центр пробації» в Миколаївській області про ухилення порушників від відбування 
адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт, а також переведення їх на  інше 
місце роботи, появу на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного 
сп’яніння, порушення громадського порядку. 
4.3. Вести облік відпрацьованих годин та щомісячно інформувати  Вознесенський районний 
сектор №2 філії Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області про кількість 
відпрацьованих годин і їх ставлення до праці. 
 
5.  Головному бухгалтеру об’єктів, на яких буде відбувати стягнення правопорушник, 
здійснювати нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт та 
перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого 
погашення заборгованості зі слати аліментів. 
 
6. Секретарю виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради Смочко Н.М. копію даного 
рішення направити до Вознесенського районного сектору №2 філії Державної установи 
«Центр пробації» в Миколаївській області для погодження переліку об’єктів  та видів 
оплачуваних суспільно корисних робіт. 
 
Сільський голова                                                                               Тамара ФЕСЬКО 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
                                                                                    

УКРАЇНА 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

Від 05 січня  2022 року                      № 2                                 с.Новомар’ївка 
 
 
Про встановлення піклування над 
дитиною-сиротою Самойленко Наталією 
Володимирівною, 06.11.2007 р.н., та призначення 
піклувальника 
 

Відповідно статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 
1, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статей 59, 61, 62, 63 Цивільного 
кодексу України, статей 243, 244 Сімейного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів 
України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини» заслухавши інформацію начальника служби у справах 
дітей виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради Калько А.В. та враховуючи 
рекомендації комісії з питань захисту прав дитини, виконавчий комітет сільської ради 
  

В И Р І Ш И В: 
 
1. Встановити піклування над дитиною-сиротою Самойленко Наталією 

Володимирівною, 06 листопада 2007 року народження. 
Мати дитини, Самойленко Ірина В’ячеславівна, померла 06 серпня 2021 року 

(свідоцтво про смерть серія І-ФП №346789, видане Братським районним відділом державної 
реєстрації актів цивільного стану Південного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Одесса) від 07 грудня 2021 року). 
            Батько дитини, записаний зі слів матері, згідно витягу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей 
про батька, відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України № 
00024183299  від 09 жовтня  2019 року, виданого Братським районним відділом державної 
реєстрації актів цивільного стану  Головного територіального  управління  юстиції у 
Миколаївській області 

2. Призначити піклувальником над дитиною-сиротою Самойленко Наталією 
Володимирівною, 06 листопада 2007 року народження,    громадянку Кожухар Наталю 
В’ячеславівну, 17 січня 1974 року народження, яка проживає вул. Степова, б.15, с. Обухівка, 
Вознесенського району, Миколаївської області .  

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 

 
 
 
Сільський голова                                                                          Тамара ФЕСЬКО 



                                              
                                                                                    

УКРАЇНА 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

Від 05 січня  2022 року                      № 3                                 с.Новомар’ївка 
 

 
 
Про заходи безпеки під час 
святкування Водохреща.  
 

 
      Відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з ціллю 
дотримання заходів безпеки під час святкування Водохреща,   
         виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради вирішив: 
 

1. Старостам старостинських округів забезпечити: 
- проведення свята Водохреща  у спеціально обладнаному для цього місці, без 
ризику для життя; 
- присутність під час Хрещенських забав представників служб порятунку і 
медичних працівників; 
- заборону купання дітей без нагляду батьків чи дорослих; 
- заборону пірнання у воду безпосередньо з льоду, при груповому купанні, кількість 
людей, що знаходиться у воді, не повинна перевищувати трьох осіб.   

       
2. Заступнику сільського голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій 

та цифровізації Закусілову А.О. забезпечити інформування населення через офіційний 
сайт сільської ради про необхідність дотримання правил поведінки перебування на 
воді та льоду.  

                          
 

 

 Сільський голова                                                                           Тамара ФЕСЬКО  
 
 
 
 
 
 
 

 



                                              
                                                                                    

УКРАЇНА 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

Від 05 січня  2022 року                      № 4                                 с.Новомар’ївка 
 
 

Про визначення переліку заходів по підготовці 
до відзначення 33-ї річниці виведення військ з 
Республіки Афганістан та вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав  
 

Заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту населення Ісадченко 
М.В. про необхідність підготовки та відзначення на території Новомар’ївської сільської ради 
Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-ї річниці виведення 
військ з Республіки Афганістан, з метою вшанування громадян України, які виконували 
військовий обов'язок на території інших держав, на виконання Указу Президента України від 
11 лютого 2004 року №180/2004, керуючись ст. 26  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію начальника відділу соціального захисту населення Ісадченко М.В. 
стосовно підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав та 33-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан взяти 
до уваги. 

2. Затвердити заходи щодо підготовки та відзначення на території Новомар’ївської 
сільської ради Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 33-ї 
річниці виведення військ з Республіки Афганістан згідно з додатком 1. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з 
основних питань діяльності ради Маєр О.В. 
 

 

Сільський голова                                                                        Тамара ФЕСЬКО  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської  ради 

від «  »  січня  2022 р.  №  
                                                                                     

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ 

щодо підготовки та відзначення на території Новомар’ївської сільської ради  

Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 

33-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан 

 

№ 

з/п 
Зміст основного завдання Строк виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 

Забезпечити проведення на території 
ради панахид за загиблими у війні в 
Республіці Афганістан та інших 
локальних конфліктах. 

 15 лютого  
2022 року 

Старости 
старостинських 

округів 

2 

Провести у закладах загальної 
середньої освіти сільської ради 
тематичні уроки з історії війни в 
Республіці Афганістан та інших- 
локальних конфліктів за участю 
учнівської молоді. 

Лютий  2022 року 
Класні керівники, 

педагоги - 
організатори ЗЗСО 

3 
Організувати тематичні виставки 
мемуарної та історичної літератури у 
бібліотечних закладах. 

Лютий 2022 року 
Завідуючі  

бібліотеками - 
філіями  

 
4 

Провести обстеження соціально - 
побутових умов сім’ї учасників 
бойових дій на території ради.  

Лютий 2022 року 

Старости 
старостинських 

округів, інспектор 
відділу соціального 
захисту населення 

Асцатурян К.К. 

5. 
Організувати упорядкування 
пам’ятників, пам’ятних знаків, могил 
загиблих учасників бойових дій.  

Лютий 2022 року 

Директори ЗЗСО, 
старости 

старостинських 
округів, депутати 

сільської ради 

6.  
Покладання квітів до могил померлих 
учасників бойових дій. 

Лютий 2022 року 

Старости 
старостинських 

округів, директори 
ЗЗСО, жителі 
сільської ради 

7. 

 
Забезпечити виплату матеріальної 
допомоги учасникам бойових дій до 
Дня вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав та 33-ї 
річниці виведення військ з Республіки 
Афганістан. 
 
 

Лютий 2022 року 

Начальник відділу 
соціального захисту 
населення Ісадченко 

М.В., головний 
бухгалтер ради 

Пруднікова О.О. 

 
 
 Секретар сільської ради                                                            Ніна СМОЧКО  



 
 


