
 

 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

№ 9 

 

від  08 серпня  2022 р                                                        Місце проведення:  

с. Новомар’ївка                                               кабінет голови сільської ради 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

виконавчого комітету  Новомар’ївської сільської ради 
     

1. Про хід виконання місцевого бюджету Новомар’ївської сільської ради за 

період з 01.01.2022 по 01.08. 2022 року. 

Доповідач:  – Слюсаренко Т.П., начальник фінансового 

відділу.    

2. Про організацію харчування в закладах освіти Новомар’ївської сільської 

ради в умовах воєнного стану при змішаній формі навчання. 

Доповідач:  – Гірієнко С.М., начальник відділу освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму Новомар’ївської 

сільської ради 

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

нерухомого майна ( житлового будинку). 

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

4. Про заходи до Дня Молоді в Україні, до Дня Прапора та 31 річниці Дня 

Незалежності України. 

                 Доповідач: - Маєр О.В., заступник сільського голови з питань             

діяльності виконавчих органів ради. 

5. Про зміну цільового призначення асигнувань ( 14539000000 код 

бюджету). 

                    Доповідач:  – Слюсаренко Т.П., начальник фінансового відділу.   

6. Різне. 

 

Керуюча справами виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради                                         Галина СОЛОВЙОВА 

 

 

 

 



                                         
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                     ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від   08 серпня   2021 року                      № 1                                    с. Новомар’ївка                                                                                                                       

 

Про хід виконання місцевого бюджету  

Новомар’ївської сільської ради за  

період з 01.01.2022 по 01.07. 2022 року. 

 

Заслухавши інформацію фінансового відділу Новомар’ївської сільської ради про  

підсумки виконання місцевого бюджету Новомар’ївської сільської ради за   7 

місяців 2022 року, керуючись статтями 78, 80 Бюджетного кодексу України, 

пунктом 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визнати роботу по стягненню податків недостатньою. Виконання плану 

по старостинським округам: 

Костуватський с/о – 1527933,46 (87,4% ) 

Григорівський с/о – 2504249,15 ( 92,5 %) 

Ганнівський с/о – 1601589,84  (  69,5%) 

Миролюбівський с/о – 3068365,45 ( 78,9 %) 

2. Старостам старостинських округів (Бондаренко О.М., Швед В.І., 

Козакевич А.А.) та начальник відділу земельних ресурсів та 

природокористування (Погасій В.П.) активізувати роботу по стягненню 

податків: земельного, єдиного, ПДФО за результатами декларування. 

3. Землевпорядникам по закріпленим територіям провести аудит 

самозайнятих земель та надати інформацію до відділу земельних 

ресурсів та природокористування до 01.09.2022 року.  

4. Котроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                      Тамара ФЕСЬКО 

 

 



                                              
                                                                                                                     

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 08 серпня  2022 року                      № 2                                 с.Новомар’ївка 

 

Про організацію харчування  

в закладах освіти Новомар’ївської  

сільської ради в умовах воєнного 

стану при змішаній формі навчання 

 

 

Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про місцеве самоврядування», 

виконком сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Вважати недоцільним організацію харчування в закладах освіти 

Новомар’ївської сільської ради у зв’язку із запровадженням скороченого 

(до 12 ,00 години) навчального дня. 

2. Директорам закладів освіти забезпечити проведення навчального процесу 

відповідно до умов воєнного стану при змішаній формі навчання.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Маєр 

Олену Володимирівну. 

 

 

Сільський голова                                                              Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

                     ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від   08 серпня   2021 року                      № 3                                    с. Новомар’ївка                                                                                                                       
 

Про впорядкування нумерації та  

присвоєння поштової  адреси об’єкту  

нерухомого майна (житловий будинок) 

гр. Заставської Л.Г. 

 

Розглянувши заяву громадянки Заставської Л.Г., з метою впорядкування 

нумерації об’єктів нерухомості на території Новомар’ївської сільської ради, 

створення умов володіння, користування та розпорядження цими об’єктами їх 

власниками, керуючисть 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. Впорядкувати нумерацію та присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого 

майна житлового будинку, що знаходиться у користуванні громадянки  

Заставської Любов Геннадіївни: 
 

- Україна, Миколаївська область, Вознесенський район, село 

Новомар’ївка,  вулиця Мельнична, будинок № 4. 

 

2.   Громадянці Заставській Л.Г. 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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
У К Р А Ї Н А 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 08 серпня  2022 року                     №4 

   с Новомар’ївка 
 

Про     затвердження     плану     заходів  

з підготовки та відзначення Дня молоді, 

Дня    Державного      Прапора  України  

та        Дня        незалежності       України  

в Новомар’ївській сільській раді у 2022 році 

 

Відповідно до Законів України «Про правовий режим воєнного стану», 

«Про затвердження Указу Президента України «Про продовження дії воєнного 

стану в Україні», керуючись статтею 32, пунктом 3 частини четвертої статті 42, 

частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», беручи до уваги лист Міністерства молоді та спорту України від 

05.08.2022 №3902.3.3 «Про відзначення Дня молоді в Україні у 2022 році», 

виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити план заходів з підготовки та відзначення Дня молоді, Дня 

Державного Прапора України та Дня незалежності України в Новомар’ївській 

сільській раді у 2022 році (надалі - План заходів), що додається.  

 

2. Старостам старостинських округів, посадовим особам виконавчих 

органів сільської ради та іншим відповідальним виконавцям Плану заходів: 

 1) забезпечити  безумовне його виконання з дотриманням вимог Законів 

України «Про правовий режим воєнного стану», «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження дії воєнного стану в Україні»; 

 

2)  інформувати відділ освіти, молоді,  спорту, культури та туризму  

Новомар’ївської сільської ради про його виконання до 26 серпня 2022 року.  

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Олену МАЄР. 

 

 

Сільський голова                                                                        Тамара ФЕСЬКО 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

08.08.2022  № 4 
 

  

ПЛАН 
заходів з підготовки та відзначення Дня Молоді, Дня Прапора України та 

Дня незалежності України на території Новомар’ївської сільської ради 
 

1. Забезпечити створення та розміщення відеоролика відповідно до 

головних тем відзначення Дня молоді у 2022 році в Україні. 

 

          11 серпня 2022 року                     Відділ освіти, молоді, спорту, культури 

                                                                 та туризму сільської ради, старости, 

                                                                 директори БК,ЗЗСО, бібліотекарі  

 

2. Забезпечити урочисте підняття Державного Прапора України 

на центральній садибі та  старостинських округах громади.  

 

23 серпня 2022 року   10-00 год              

населені пункти громади 

Відділ освіти, молоді, спорту, культури 

та туризму сільської ради, старости  

 

 

3. Вжити додаткових заходів для забезпечення благоустрою 

населених пунктів, упорядкування місць поховання загиблих 

захисників суверенітету, цілісності та незалежності України, 

пам’ятників. 

 

до 20 серпня 2022 року    Відділ комунальної власності, інфра- 

структури, ЖКГ, благоустрою та 

господарського забезпечення сільської 

ради, старости  
 

 

4. Забезпечити з нагоди Дня незалежності України:  

 

1) проведення церемонії покладання квітів у населених пунктах 

Новомар’ївської сільської ради до пам’ятників і пам’ятних знаків, місць 

поховань загиблих учасників операції Об’єднаних сил, антитерористичної 

операції, повномасштабного вторгнення Російської Федерації  в Україну та 

хвилини мовчання. 

 
24 серпня 2022 року 

 
 

 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та   
туризму сільської ради, старости  
 

 2) організацію тематичної виставки квітів «Букет Незалежності»; 

     3) майстер-класів з ліплення та приготування вареників «Варенички мої»; 

     4) виготовлення фотозони «Гастрономічна карта України»; 

     5) оформлення виставки українського ужиткового посуду; 



     6) організацію концертних та ігрових програм. 

  
24 серпня 2022 року 

 
 

 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та   
туризму сільської ради, старости, директори 
БК, ЗЗСО, бібліотекарі  
 

 

 

 

5. Забезпечити анонсування та  висвітлення заходів з підготовки 

та відзначення Дня молоді, Дня Державного Прапора України та Дня 

незалежності України на офіційному вебсайті сільської ради, у 

соціальних мережах, засобах масової інформації. 

 

14-24 серпня 2022р. Загальний відділ  сільської ради 

 

 

 

Керуюча справами                                                              Галина СОЛОВЙОВА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              
                                                                                                                     

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

08 серпня 2022 року                             №  5                                   с.Новомар’ївка 

  

 

 

Про зміну цільового 

призначення асигнувань 

 

                                      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», виконавчий комітет 

сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. В зв’язку з необхідністю ремонту тепломереж, електромереж навчальних 

закладів громади та придбання будівельних матеріалів для ремонту 

приміщень шкіл, направити залишки коштів освітньої субвенції, що 

складають станом на 01 січня 2022 року 1090495,12 грн на оплату послуг та 

матеріалів.  

   2. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності провести відповідні 

розрахунки з постачальниками та надавачами послуг. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Пруднікову О.О. 

 

Сільський голова                                                  Тамара ФЕСЬКО
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