
                                                                                                                                       

 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

№  15 

 

від  06 жовтня  2022 року                                                Місце проведення:  

с.Новомар’ївка                                                              сесійна зала сільської ради 

                                                                                               Початок: 08:30 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

виконавчого комітету  Новомар’ївської сільської ради 

 

1. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту 

будівництва. 

                         Доповідач: Соловйова Г.А. - керуюча справами виконавчого             

комітету Новомар’ївської сільської ради. 

 

2. Про внесення змін до бюджету Новомар’ївської сільської територіальної 

громади на 2022 рік. 

              Доповідач: Слюсаренко Т.П. - начальник фінансового відділу. 

 

3. Про впорядкування нумерації та присвоєння поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна (житловий будинок) гр. Тумачевської Тетяни 

Кирилівни. 

                         Доповідач: Смочко Н.М. – секретар сільської ради. 

 

4. Про впорядкування нумерації та присвоєння поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна (житловий будинок) гр. Акіменко Тетяни Вікторівни. 

                        Доповідач: Смочко Н.М. – секретар сільської ради. 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради                                         Галина СОЛОВЙОВА 

 

 



                                                                                                                                       

 
 

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

  Від  06 жовтня 2022 року                    № 1 

 с.Новомар’ївка 

 

Про затвердження зведеного кошторисного 

розрахунку вартості об’єкту будівництва 

 

Розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкту будівництва, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року 

№560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і 

проведення їх експертизи та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України», керуючись статтями 31, 40, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкту будівництва, 

а саме: 

- поточний ремонт системи опалення Григорівської філії Новомар’ївського 

ліцею Новомар’ївської сільської ради, що розташована за адресою: вул. 

Степова,11 с. Григорівка Вознесенського району Миколаївської області на 

загальну кошторисну вартість 179998,00 (сто сімдесят дев’ять тисяч дев’ятсот 

дев’яносто вісім грн 00 коп.) гривень, що додається.  

2. Контроль за виконанням даного рішення лишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова                                                              Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

   
                                            

                                                                                                                     

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

06 жовтня 2022 року                             № 2                                    с.Новомар’ївка  

  

 

 

Про внесення змін до бюджету 

Новомар’ївської сільської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

                                      14539000000 

                                     (код бюджету) 

 

                 Керуючись статтею 26 Закону України від 21.05.1997р. №280/97 – ВР 

«Про місцеве самоврядування  в Україні» (зі змінами), Бюджетним кодексом 

України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами) Указом Президента України 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» , постановою Кабінету 

Міністрів України № 252 від 11.03.2022 року «Деякі питання формування та 

виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», заслухавши 

інформацію начальника фінансового відділу Слюсаренко Т.П. щодо 

необхідності внесення змін до бюджету громади на 2022 рік, виконавчий 

комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового відділу щодо 

внесення змін до бюджету громади на 2022 рік. 

2. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського 

бюджету на  2022 рік в сумі  53317993  гривень, cпеціального фонду 

сільського бюджету в сумі  154100 гривень (додаток 1).  

3. Визначити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі    

5180979,92 гривень (додаток 2) джерелами покриття якого є: 

            - залучення вільних залишків коштів ,що склалися   на початок року 

в сумі 7215979,92 гривень в тому числі: 

             - загального фонду сільського бюджету – 2455491 гривень; 



                                                                                                                                       

              

            - освітньої субвенції – 4090495.12 гривень; 

            - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості – 626611 гривень; 

            - субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами  – 43382,80 гривень; 

            - передача з загального фонду до спеціального фонду   в сумі 2035000 

гривень ( видатки розвитку).         

  4. Затвердити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі    

2035000 гривень, джерелом покриття якого є: 

           - передача з загального фонду до спеціального фонду в сумі 2035000  

            гривень (видатки розвитку); 

          5.Зменшити видатки загального фонду сільського бюджету по : 

КПКВК 0118240 «заходи та роботи з територіальної оборони» на суму 70000 

грн.  

        6. Збільшити видатки загального фонду бюджету сільської територіальної 

громади по КПКВК 0119800 «субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» на 

суму 70000  грн (додаток 3).  

        6. Затвердити уточнений обсяг видатків сільського бюджету в сумі 

58651572,92 грн в тому числі : загальний фонд – 56462472,92 грн, спеціальний 

фонд – 2189100 грн. 

       7. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності внести відповідні до 

розпису асигнувань сільського бюджету. 

       8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Пруднікову О.О. 

 

Сільський голова                                                  Тамара ФЕСЬКО

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                           



                                                                                                                                       

                                         
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від   06 жовтня   2022 року                 № 3                                  с. Новомар’ївка                                                                                                                       

 

Про впорядкування нумерації та 

присвоєння поштової  адреси  

об’єктам нерухомого майна  

(житловому будинку)  

гр. Тумачевської Т.К.  

 

Розглянувши заяви громадян, та доданий до них пакет документів, з метою 

впорядкування нумерації об’єктів нерухомості на території Новомар’ївської 

сільської ради, створення умов володіння, користування та розпорядження цими 

об’єктами їх власниками, керуючись Законом України «Про звернення 

громадян», статтями 25, 26, підпунктом 3 пункту  «б»  статті 27, підпунктом «б» 

пункту 10 статті 30,  пунктом 1 статті  59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком реалізації 

експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.03.2019 № 367, відповідно до рішення VIII сесії восьмого 

скликання Новомар’ївської сільської ради від 30.06.2021 року № 9 «Про 

затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни  поштових адрес 

об’єктів нерухомого майна, розташованих на території Новомар’ївської 

територіальної громади, виконавчий комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна (житловий 

будинок), що знаходиться у користуванні громадянки Тумачевської Тетяни 

Кирилівни: 

 – Україна, Миколаївська область, Вознесенський район,  

село Ганнівка,  вулиця Степова, будинок № 27. 

2. Гр. Тумачевській Т.К. привести всі документи, що стосуються державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно у відповідність до встановленого 

чинним законодавством порядку.  

 



                                                                                                                                       

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету (Галину СОЛОВЙОВУ). 

 

Сільський голова                                                                        Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

                                         
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від   06 жовтня   2022 року                 № 4                                  с. Новомар’ївка                                                                                                                       

 

Про впорядкування нумерації та  

присвоєння поштової  адреси об’єктам 

 нерухомого майна ( житловий будинок ) 

гр. Акіменко Т.В.  

 

Розглянувши заяви громадян, та доданий до них пакет документів, з метою 

впорядкування нумерації об’єктів нерухомості на території Новомар’ївської 

сільської ради, створення умов володіння, користування та розпорядження цими 

об’єктами їх власниками, керуючись Законом України «Про звернення 

громадян», статтями 25, 26, підпунктом 3 пункту  «б»  статті 27, підпунктом «б» 

пункту 10 статті 30,  пунктом 1 статті  59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Тимчасовим порядком реалізації 

експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та 

об’єктам нерухомого майна, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.03.2019 № 367, відповідно до рішення VIII сесії восьмого 

скликання Новомар’ївської сільської ради від 30.06.2021 року № 9 «Про 

затвердження Положення про порядок присвоєння та зміни  поштових адрес 

об’єктів нерухомого майна, розташованих на території Новомар’ївської 

територіальної громади, виконавчий комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ:  

1. Відтермінувати рішення у присвоєнні поштової адреси об’єкту нерухомого 

майна (житловий будинок), що знаходиться у користуванні громадянки 

Акіменко Тетяни Вікторівни в селі Михайло-Жуково по вул. Наберіжній,47 

Вознесенського району Миколаївської області, у зв’язку з тим, що громадянкою 

до заяви поданий не повний пакет документів.  

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 

(секретаря) виконавчого комітету (Галину СОЛОВЙОВУ). 

Сільський голова                                              Тамара ФЕСЬКО 



                                                                                                                                       

 
 



14539000000
(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження  29,473,093.00 29,463,593.00 9,500.00 0.00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості  

14,605,710.00 14,605,710.00 0.00 0.00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 14,605,710.00 14,605,710.00 0.00 0.00

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

8,634,677.00 8,634,677.00

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

4,180,893.00 4,180,893.00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

1,790,140.00 1,790,140.00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  146,170.00 146,170.00 0.00 0.00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 

146,170.00 146,170.00

18000000 Місцеві податки 14,659,463.00 14,659,663.00 0.00 0.00
18010000 Податок на майно 7,491,098.00 7,491,098.00 0.00 0.00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 

279,395.00 279,395.00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 

422,506.00 422,506.00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 14,539.00 457,100.00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 813,000.00 813,000.00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 4,259,800.00 4,259,800.00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1,205,997.00 1,205,997.00
18011100 транспортний податок 53,300.00 53,300.00
18050000 Єдиний податок  7,168,365.00 7,168,565.00 0.00 0.00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 610,080.00 610,080.00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1,057,885.00 1,057,885.00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 відсотків` 

5,500,600.00 5,500,600.00

19000000 Інші податки та збори 0.00 0.00 0.00 0.00

19090000

Податки і збори, не віднесені до інших 
категорій, та кошти, що передаються 
(отримуються) відповідно до бюджетного 
законодавства

9,500.00 0.00 9,500.00 0.00

 ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2022 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього загальний фонд 

спеціальний фонд

усього у тому числі 
бюджет розвитку



19010100

Екологічний податок,який справляється за 
викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами 
забруднення (за винятком викидів в 
атмосферне повітря двоокису вуглецю)

4,000.00 4,000.00 0.00

19010300

надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи на 
об'єктах,крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини

5,500.00 5,500.00

20000000 Неподаткові надходження  52,050.00 52,050.00 0.00 0.00
21080000 інші надходження 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1,500.00 1,500.00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 

50,550.00 50,550.00 0.00 0.00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00

22010300
адміністративний збір за проведення 
державної реєстраціїюридичних осіб,фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань

46,900.00 46,900.00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 2,100.00 2,100.00

22080000
Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном  

0.00 0.00 0.00 0.00

22080400

Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим комплексом 
та іншим майном, що перебуває в комунальній 
власності 

0.00 0.00 0.00

22090000 Державне мито  1,550.00 1,550.00 0.00 0.00

22090400
Державне мито, пов`язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України  

1,550.00 1,550.00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  0.00 0.00 0.00

25010000
Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством 

144,600.00 0.00 144,600.00 0.00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 

132,800.00 132,800.00 0.00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ,що 
здійснюється відповідно до Закону України 
"Про оренду державного та комунального 
майна"

11,800.00 11,800.00

Усього доходів (без урахування 
міжбюджетних трансфертів)

29,617,693.00 29,463,593.00 154,100.00 0.00

40000000 Офіційні трансферти  21,817,900.00 21,817,900.00 0.00 0.00
41000000 Від органів державного управління  0.00 0.00

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим 
бюджетам

2,919,500.00 2,919,500.00 0.00 0.00

41020100 Базова дотація 2,919,500.00 2,919,500.00

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам

18,328,600.00 18,328,600.00 0.00 0.00

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 

18,328,600.00 18,328,600.00

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 
місцевим бюджетам 

0.00 0.00 0.00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

488,200.00 488,200.00 0.00 0.00



41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров`я 
за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету

294,300.00 294,300.00 0.00 0.00

41040500

дотація з місцевого бюджету на проведення 
розрахунків протягом опалювального періоду 
за комунальні послуги та енергоносії,які 
споживаються 
установами,організаціями,підприємствами,що 
утримуються за рахунок відповідних місцевих 
бюджетів за рахунок відповідної додаткової 
дотації з державного бюджету

193,900.00 193,900.00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам

81,600.00 81,600.00 0.00 0.00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти `Нова українська 
школа` за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

0.00 0.00 0.00

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, 
вулиць і доріг комунальної власності у 
населених пунктах за рахунок відповідної 
субвенц

0.00 0.00 0.00

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення 
виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів, за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

0.00 0.00 0.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 81,600.00 81,600.00
X Разом доходів 51,435,593.00 51,281,493.00 154,100.00 0.00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



Додаток 2
до рішення Новомар'ївської сільської ради
"Про внесення змін до бюджету  на 2022 рік"

14539000000
(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 7,215,979.92 5,180,979.92 2,035,000.00 2,035,000.00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів

7,215,979.92 5,180,979.92 2,035,000.00 2,035,000.00

208100 На початок періоду 11,628,273.92 11,628,273.92 0.00 0.00
208200 На кінець періоду 4,412,294.00 4,412,294.00 0.00 0.00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0.00 -2,035,000.00 2,035,000.00 2,035,000.00

X Загальне фінансування 7,215,979.92 5,180,979.92 2,035,000.00 2,035,000.00

600000 Фінансування за активними операціями 7,215,979.92 5,180,979.92 2,035,000.00 2,035,000.00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 7,215,979.92 5,180,979.92 2,035,000.00 2,035,000.00
602100 На початок періоду 11,628,273.92 11,628,273.92 0.00 0.00
602200 На кінець періоду 4,412,294.00 4,412,294.00 0.00 0.00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0.00 -2,035,000.00 2,035,000.00 2,035,000.00

X Загальне фінансування 7,215,979.92 5,180,979.92 2,035,000.00 2,035,000.00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 2022 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 



с.Новомар'ївка Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 06.10.2022р

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000
Новомар'ївська сільська рада Вознесенського 
району Миколаївської області

55066188.92 55066188.92 32033236.00 4024000.00 0.00 3189100.00 3035000.00 154100.00 0.00 0.00 3035000.00 58255288.92

0110000
Новомар'ївська сільська рада Вознесенського 
району Миколаївської області

55066188.92 55066188.92 32033236.00 4024000.00 0.00 3189100.00 3035000.00 154100.00 0.00 0.00 3035000.00 58255288.92

0110100 0100 Державне управління 10620698.00 10620698.00 8315368.00 156748.00 11800.00 11800.00 9760498.00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

10620698.00 10620698.00 8315368.00 156748.00 0.00 11800.00 11800.00 0.00 0.00 10632498.00

0111000 1000 Освіта 36761318.57 36761318.57 22875303.00 3486317.00 122414.90 0.00 122414.90 0.00 0.00 0.00 36883733.47
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 6420668.85 6420668.85 3746649.00 828898.00 0.00 122414.90 122414.90 0.00 0.00 6543083.75

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 
ззакладами загальної середньої освітиа 
рахунок коштів місцевого бюджету,з них:

8194877.80 8194877.80 3526975.00 2637507.00 8194877.80

дотація з місцевого бюджету на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з 
утримання закладів освіти та охорони здоров'я 
за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету

294300.00 294300.00 294300.00 294300.00

дотація з місцевого бюджету на проведення 
розрахунків протягом опалювального періоду 
за комунальні послуги та енергоносії, які 
споживаються 
установами,організаціями,підприємствами, що 
утримуються за рахунок відповідних бюджетів 
за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету

193900.00 193900.00 193900.00 193900.00

0111031 1031 0921
надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

18328600.00 18328600.00 14658917.00 18328600.00

0111061 1061 0921
надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

2090495.12 2090495.12 2000000.00 2000000.00 2000000.00 4090495.12

0111070 1070 0960
надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти,заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

546325.00 546325.00 407653.00 19912.00 546325.00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти 1136969.00 1136969.00 535109.00 1136969.00

0111210 1210 0990

надання освіти за рахунок залишку коштів за 
субвенцією з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами

43382.80 43382.80 43382.80

0113000 3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 433200.00 433200.00 433200.00

0113020 3020 1060
забезпечення побутовим вугіллям окремих 
категорій громадян

6000.00 6000.00 6000.00

0113035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті

130100.00 130100.00 130100.00

0113050 3050 1070
пільгове медичне обслуговування осіб,які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

600.00 600.00 600.00

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2022 рік

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету/ відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку

РАЗОМ
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Спеціальний фонд



0113090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій та 
осіб з інвалідністю внаслідок війни

3870.00 3870.00 3870.00

0113133 3133 1040 Інші заходи  та заклади молодіжної політики 60000.00 60000.00 60000.00

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій інвалідам, 
фізичним особам,які надають соціальні 
послуги громадянам похилого віку,особам з 
інвалідністю,дітям з інвалідністю,хворим,які не 
здатні до самообслуговування і потребують 
сторонньої допомоги

20000.00 20000.00 20000.00

0113171 3171 1010

компенсаційні виплати особам з інвалідністю 
на бензин,ремонт,технічне обслуговування 
автомобілів,мотоколясок і на транспортне 
обслуговування 

2800.00 2800.00 2800.00

0113191 3191 1030
Інші видатки на соціальний захист ветеранів 
війни та праці " в т.ч. 

135830.00 135830.00 135830.00

надання матеріальної допомоги сім'ям 
загиблих та померлих учасників бойових дій на 
території інших країн,особам з інвалідністю 
внаслідок війни на території інших країн

22330.00 22330.00 22330.00

надання матеріальної допомоги сім'ям 
загиблих та померлих учасників АТО/ООС на 
сході України,сім'ям осіб,які загинули або 
померли внаслідок поранень,каліцтва,контузії 
чи інших ушкоджень здоров'я,одержаних під 
час участі у Революції Гідності

40000.00 40000.00 40000.00

надання щомісячної матеріальної допомоги 
дітям військовослужбовців ЗСУ та інших 
військових формувань,у тому числі 
добровольчих,які загинули,пропали безвісті 
або померли внаслідоу поранення ,контузії чи 
каліцтва,одержанихпри виконанні службових 
обов'язків на тимчасово окупованій території 
АР Крим,м.Севастополя,під час участі в 
АТО/ООС на сході України

24000.00 24000.00 24000.00

матеріальна допомога учасникам війни в 
Афганістані, учасникам АТО

49500.00 49500.00 49500.00

0113242 3242 1090
інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

74000.00 74000.00 74000.00

надання адресної допомоги особам,які 
перебувають у складних життєвих обставинах

69000.00 69000.00 69000.00

0114000 4000 Культура і мистецтво 1205386.00 1205386.00 842565.00 111410.00 1205386.00
0114030 4030 0824 забезпечення діяльності бібліотек 354643.00 354643.00 269716.00 6000.00 354643.00

0114060 4060 0828
забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури,клубів,центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

850743.00 850743.00 572849.00 105410.00 850743.00

0116000 6000 Житлово-комунальне господарство 665298.00 665298.00 0.00 269525.00 683348.00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарствапа

139315.00 139315.00 119315.00 139315.00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів 525983.00 525983.00 150210.00 35000.00 35000.00 35000.00 544033.00
0117000 7000 Економічна діяльність 666611.00 666611.00 666611.00
0117130 7130 0421 здійснення заходів із землеустрою 40000.00 40000.00 40000.00

0117540 7540 0460
реалізація заходів , спрямованих на 
підвищення доступності широкосмугового 
доступу до інтернету в сільській місцевості

626611.00 626611.00 626611.00

0118000 8000 Інша діяльність 412224.35 412224.35 0.00 0.00 47.00 9500.00 0.00 19885.10 0.00 0.00 0.00 179500.00

0118110 8110 0320
заходи із запобігання та піквідації  
надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

100000.00 100000.00 100000.00

0118240 8240 0380 заходи та роботи з територіальної оборони 56783.35 56783.35 10385.10 10385.10 137168.45

0118220 8220 0380
заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

255441.00 255441.00 123441.00

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

9500.00 9500.00 9500.00

0119000 9000 Міжбюджетні трансферти 4301453.00 4301453.00 4301453.00



0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету 4301453.00 4301453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4301453.00

0119800 9800 0180
субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

70000.00 70000.00

3700000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 
ради

1396284.00 1296284.00 1032590.00 1396284.00

3710000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 
ради

1296284.00 1296284.00 1032590.00 1296284.00

3710100 100 Державне управління 1296284.00 1296284.00 1032590.00 1296284.00

3710160 О160 0111
Керівництво і управлінняу відповідній сфері у 
містах(м.Києві),селищних,селах,територіальних 
громадах

1296284.00 1296284.00 1032590.00 1296284.00

3718000 8000 Інша діяльність 100000.00 100000.00
3718710 8710 О133 резервний фонд місцевого бюджету 100000.00 100000.00

X X X 56462472.92 56362472.92 33065826.00 4024000.00 0.00 2189100.00 2035000.00 154100.00 0.00 0.00 2035000.00 58651572.92

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Додаток 3а
до рішення виконавчого комітету

від 06.10.2022р 

(грн.)

Всього
залишки
освітньої
субвенції

залишки
субвенції
місцевим
бюджетам

Перерозподіл 
коштів

Вільний 
залишок 
бюджетних 
коштів на 
01.01.2022р

Всього

Субвенція з 
місцевого 
бюджету 
місцевим 
бюджетам на 
закупівлю 
засобів 
навчання та 
обладнання 
для 
навчальних 
кабінетів 
початкової 
школи 
(бюджет 

Вільний 
залишок 
бюджетних 
коштів на 
01.01.2022р

Передача 
коштів із 
загального 
фонду 
бюджету до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11

8240 заходи та роботи з територіальної оборони

-70000.00 -70000.00 -70000.00

9800
субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів

70000.00 70000.00 70000.00
Всього: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Загальний фонд Спеціальний фонд

ОБСЯГИ
додаткових асигнувань та перерозподіл їх по сільському бюджету

на 2022 рік

Тетяна СЛЮСАРЕНКО

ТПКВК Головний розпорядник коштів РАЗОМ

Начальник фінансового відділу



Додаток 5                                                                                                                     
                                      до рішення сільської ради від 
26.09.2022 №1 "Про внесення змін до сільського 
бюджету на 2022 рік"

(грн)
Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 
трансферту  

1 2 3

41020100 2919500

99000000000 2919500

41033900 20365100
99000000000 20165100

41053900 3870

14100000000 3870

41053900 600

14100000000 600

41053900 2800

14100000000 2800

41053900 12000

14100000000 обласний бюджет Миколаївської області 12000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на
відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання
щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань,у тому
числі добровільних,які загинули,пропали безвісті або померли внаслідок поранення,контузії чи
каліцтва,одержаних при виконанні службових обов'язків та тимчасово окупованій території АР
Крим,м.Севастополя,під час участі в АТО/ООС на сході України)

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи
щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з
інвалідністю І та ІІ групи))

Обласний бюджет Миколаївської області

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік бюджету Новомар'ївської територіальної громади

Код Класифікації 
доходу 

бюджету/Код 
бюджету

Усього

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

                             І. Трансферти до загального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове
медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Державний бюджет

Державний бюджет

Базова дотація

1



14100000000 обласний бюджет Миколаївської лбласті 294300

41040200
дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової
дотації з державного бюджету

294300

14100000000 обласний бюджет Миколаївської області 193900

41040500

дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального
періоду за комунальні послуги та енергоносії,які споживаються
установами,організаціями,підприємствами,що утримуються за рахунок відповідних
місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

193900

14100000000 12000

41053900 22330

14100000000 22330

41053900 40000

14100000000 40000

Х 23854400

Х 23854400

Х

Обласний бюджет Миколаївської області

спеціальний фонд

загальний фонд

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

             (грн)

Обласний бюджет Миколаївської області

                             ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання
матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім"ям осіб, які
загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров"я, одержаних під
час участі у Революції Гідності)

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання
матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам
з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

2



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету -отримувача міжбюджетного 
трансферту Усього

1 2 3 4

14543000000 Братська селищна територіальна громада

0119770 0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 
територіальної громади на утримання трудового архіву) 61500

145430000000 Братська селищна територіальна громада 61500

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 
територіальної громади на утримання соціальних працівників та соціальних робітників 
територіального центру соціального ослуговування, відшкодування вартості утримання  
громадян будинку престарілих)

751663

14543000000 Братська селищна територіальна громада 751663

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 
територіальної громади на забезпечення видатками на розрахунки за енергоносії КНП 
"Братська ЦРЛ")

1478587

14543000000
Братська селищна територіальна громада 1478587

14543000000 Братська селищна територіальна громада
260000

0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 
територіальної громади на утримання відділу у справах сім'ї і молоді) 260000

0119770 0119770

інші субвенції з місцевого бюджету на забезпечення видатками на оплату 
праці,розрахунки за електричну енергію,природний газ,безкоштовні рецепти КНП 
"Братський ЦПМСД",заробітна плата медперсоналу,придбання виробів 
мед.призначення

1402938

14543000000 Братська селищна територіальна громада 1402938

14529000000 Вознесенська міська рада 50000

0119770 0119770 інші субвенції з місцевого бюджету (центр психологічної реабілітації дітей) 50000

14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 150000

0119770 0119770
інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з бюджету Новомар'ївської сільської 
територіальної громади районному бюджету Вознесенського району на забезпечення 
окремих видатків районної ради,спрямованих на виконання їх повноважень)

150000

                             І. Трансферти із загального фонду бюджету

3



14528000000 бюджет Арбузинської селищної територіальної громади 52131

0119770 0119770 інші субвенції з місцевого бюджету (центр комплексної реабілітації для дітей з 
інвалідністю) 52131

14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 12254

0119770 інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з бюджету Новомар'ївської СТГ на 
обслуговування системи оповіщення) 12254

14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 12380

0119770 0119770

інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з бюджету Новомар'ївської сільської 
територіальної громади районному бюджету Вознесенського району на здіснення 
окремих видатків місцевих бюджетів)

12380

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 4231453

загальний фонд 4231453

спеціальний фонд

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.

                             IІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

4



грн.

1 2 3 4 5 6 7
1414000000000 Районний бюджет 329660 277,140 52520
1430550800000 Миролюбівська сільська рада 220,000 220000

Всього: 329660 277,140 52520 220,000 220000

Секретар: В.А. Мезник

Усього

Трансферти іншим бюджетам
Інші субвенції з місцевого 
бюджету селищної та сільських 
рад 

загального 
фонду

субвенції з місцевого бюджету  на:

Усього

Додаток № 5
до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 1

"Про сільський бюджет Миролюбівської сільської ради на 2019 рік"

найменування трансферту

На утримання дошкільних навчальних 
закладів 

загального фонду

На утримання закладів 
культури

Показники міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом Братського району та сільським 
бюджетом Миролюбівської сільської ради на 2019 рік

Код
Найменування бюджету - одержувача 

/надавача міжбюджетного 
трансферту/  

Трансферти з інших місцевих бюджетів

1



Додаток  7
                       до рішення виконкому Новомар'ївської сільської ради №1

від 26.09.2022р "Про  внесення змін до бюджету на 2022 рік"

(грн.)

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

0100000 Новомар'ївська сільська рада Братського району 
Миколаївської області

0110000 Новомар'ївська сільська рада Братського району 
Миколаївської області

Програма соціально-економічного  розвитку села  на 2022-2024 роки 22.12.2021 №5 360773.00 325773.00 44500.00 35000.00
0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів організація благоустрою населених пунктів громади 360773.00 325773.00 35000.00 35000.00

Програма "Питна вода" на 2020 - 2023 роки 18.12.19 №2 139315.00 139315.00

0116013 6013 0620 забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

забезпечення діяльності водопровідної мережі 139315.00 139315.00

Програма охорони навколишнього середовища на 2021 - 2025 роки 30.06.2021 №1 9500.00 9500.00

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 9500.00 9500.00
Сільська програма вуличного освітлення  на 2022-2025 роки 22.12.2021 №7 200210.00 200210.00  

0116030 6030 0620 органцізація благоустрою населених пунктів
оплата електроенергії зовнішнього освітлення,придбання електротоварів для вуличного 
освітлення 

200210.00
200210.00

 Програма розвитку освіти Новомар'ївської сільської ради на 2019-2023 роки 20.08.2019 №3 1810.00 1810.00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського
піклування,яким випоавнилося 18 років

1810.00
1810.00

Програма "Шкільний автобус" на 2021-2023  роки 18.12.2020№4 1258600.00 1258600.00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості 

1258600.00
1258600.00

" Програма "Здоров'я нації" 18.12.2020 №10 2881525.00 2881525.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на виплату заробітної плати працівникам ФАПів (ЦПМСД) 1013166.00 1013166.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам видачу безкоштовних рецептів (ЦПМСД)-120000 грн,придб.мед.виробів-30000грн 150000.00 150000.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам оплата комунальних послуг ФАПів (ЦПМСД) 239772.00 239772.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам оплата енергоносіїв ЦРЛ -1321833 грн,продукти харчування-106754 грн,встан.сигнал-50000грн 1478587.00 1478587.00
Програма розвитку захисту "Турбота" на 2021-2023 роки 18.12.2020 №3 1466894.00 1466894.00

0113035 3035 1070 на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим 
категоріям громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян 130100.00 130100.00

0113242 3242 1090 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

матеріальна допомога громадянам,які опинились в скрутному становищі 74000.00
74000.00

0113191
3191 1030 інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ( 

доп.Афганцям,уч.АТО/ООС)
49500.00

49500.00

0113020 3020 1060 забезпечення побутовим вугіллям забезпечення інвалідів твердим паливом 6000.00 6000.00

0113160 3160 1010 надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним
особам,які надають соціальні послуги громадянам 

надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку,інвалідам,дітям-інвалідапм,хворим,які не здатні до 

20000.00 20000.00

0113191 3191 1030 інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (доп.дітям загиблих 
учасників АТО)

12000.00 12000.00

0119770
9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам ( терцентр соц.обслуг.) утримання мешканців с/ради у відділенні стаціонарного догляду-312000 грн, з/пл 

соцпрац.-439663 грн
751663.00

751663.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам відшкодування витрат центру психологічної реабілітації дітей 102131.00 102131.00
0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на заробітну плату відділу сім'ї і молоді Братського району 260000.00 260000.00

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми

Уточнений  розподіл витрат сільського бюджету Новомар'ївської сільської ради на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2022 році

Загальний 
фонд

Код 
ТПКВ
КМБ 

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

Усього

Спеціальний фонд

1



усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитуванн
я місцевих 
бюджетів

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний 
фонд

Код 
ТПКВ
КМБ 

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

Усього

Спеціальний фонд

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам виплата заробітної плати працівникам районного архіву 61500.00 61500.00

Місцева цільова програма сприяння територіальній 
обороні на 2022-2026 роки Місцева цільова програма сприяння територіальній обороні на 2022-2026 роки 16.02.2022 №7 67168.45 56783.55 10385.10

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони придбання необхідних матеріалів для потреб територіальної оборони 67168.45 56783.55 10385.10

Місцева цільова програма сприяння оборонній 
мобілізаційній  готовності на 2021-2025 роки

Місцева цільова програма сприяння оборонній мобілізаційній  готовності на 2021-
2025 роки

30.12.2020 №8 325441.00 325441.00

0118220 8220 0380 заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 
значення заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 325441.00 325441.00

Всього 6711236.45 6656351.55 54885.10 35000.00

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.

2
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