
 

 

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 6 

 

від  09 червня  2022 р                                                        Місце проведення:  

с.Новомар’ївка                                               кабінет голови сільської ради 

  

                                                                                               Початок: 09.00 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

виконавчого комітету  Новомар’ївської сільської ради 

 

1. Про затвердження Програми  підтримки самозабезпечення  

Новомар’ївської сільської ради  харчовими продуктами  на  

2022-2024 роки «Сади Перемоги».  

 

Доповідач: Соловйова Г.А. – керуюча справами виконавчого 

комітету Новомар’ївської сільської ради 

 

 

2. Про внесення змін та доповнень до місцевої програми «Сприяння 

територіальної оборони Новомар’ївської сільської ради на 2022-2026 

роки. 

 

                Доповідач: Ткаченко Дмитро Сергійович – начальник 

відділу комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, 

благоустрою, господарського забезпечення та з питань 

цивільного захисту. 

   

 

3. Про затвердження порядку використання паливно-мастильних матеріалів 

та шкільних автобусів в умовах воєнного стану в Новомар’ївській 

сільській раді 

             

Доповідач: Соловйова Г.А. – керуюча справами                                

виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради 

 

 

4. Про затвердження порядку організації харчування підрозділів  

територіальної оборони на базі Новомар’ївського опорного навчального 

закладу та Михайло-Жуківського дошкільного навчального закладу 



 

 

 

Доповідач: Соловйова Г.А. – керуюча справами                        

виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради 

 

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

громади на 2022 рік 

 

                    Доповідач: Слюсаренко Т.П. – начальник фінансового 

відділу.    

 

 

6. Про затвердження програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа на території 

Новомар’ївської сільської ради на 2022-2024 роки.                 

  

Доповідач: Калько О.В. - начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради 

 

7. Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються 

через/та у відділі «Центр надання адміністративних послуг» 

Новомар’ївської сільської ради. 

 

                 Доповідач: Осипенко В.В. – начальник відділу ЦНАП 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради                                         Галина СОЛОВЙОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від    09  червня  2022 року             № 1                                           с. Новомар’ївка  

 

 

 Про затвердження Програми  підтримки  

самозабезпечення  Новомар’ївської сільської  

ради  харчовими продуктами  на  

2022-2024 роки «Сади Перемоги» 

 

Розглянувши проект Програми підтримки самозабезпечення Новомар’ївської сільської ради 

харчовими продуктами на 2022-2024 роки «Сади Перемоги» (далі – Програма), розроблений 

відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», “Про правовий 

режим воєнного стану”,  Новомар’ївська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму підтримки самозабезпечення жителів Новомар’ївської сільської 

ради харчовими продуктами на 2022-2024 роки «Сади Перемоги»   (додається). 

2. Фінансовому відділу Новомар’ївської сільської ради (начальник Слюсаренко Т.П.) 

забезпечити фінансування заходів, необхідних для реалізації Програми. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти 

на головного відповідального виконавця – начальника відділу комунальної власності, 

інфраструктури, ЖКГ, благоустрою, господарського забезпечення та з питань цивільного 

захисту сільської ради Ткаченка Д.С. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника сільського голови 

Глаголенко Н.К.  

 

Сільський голова                                                            Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

 



 

 

1. Назва Програми Програма підтримки самозабезпечення жителів 

Новомар’ївської сільської ради харчовими 

продуктами на 2022-2024 роки «Сади Перемоги» 

2. Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради 

4. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

Програми 

 

5. Головний виконавець Програми Відділ комунальної власності, інфраструктури, 

ЖКГ, благоустрою, господарського забезпечення та 

з питань цивільного захисту 

6. Співвиконавці Програми відділ соціального захисту населення; 

відділ земельних ресурсів та 

природокористування; 

відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму; 

староста Кам’яно-Костуватського старостинського 

округу; 

староста Костуватського старостинського округу; 

староста Ганнівського старостинського округу; 

староста Григорівського старостинського округу; 

директори закладів освіти Новомар’ївської сільської 

ради; 

керівники сільгосппідприємств Новомар’ївської 

сільської ради (за узгодженням); 

землекористувачі  Новомар’ївської сільської ради 

(за узгодженням).  

6. Термін реалізації Програми 2022 – 2024 (3 роки) 

7. Очікуваний результат: Реалізація Програми сприятиме вирощенню 

достатньої кількості необхідного врожаю с/г культур, 

забезпеченню продовольчої безпеки жителів 

Новомар’ївської територіальної громади, 

запобіганню нестачі харчових продуктів у період 

війни та повоєнний період 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма 



 

 

підтримки самозабезпечення Новомар’ївської сільської ради харчовими продуктами на 

2022-2024 роки «Сади Перемоги»  

 

 

І.  Загальні положення  

 

Програма підтримки самозабезпечення харчовими продуктами на 2022 – 2024 роки 

“Сади Перемоги” розроблена у відповідності до  Законів України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, “Про правовий режим воєнного стану”, Бюджетного кодексу 

України, інших нормативно-правових актів та спрямована на забезпечення продовольчої 

безпеки територіальної громади в умовах воєнного та післявоєнного стану. 

 

П. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована  Програма  (обґрунтування 

доцільності розроблення Програми) 

 

В умовах російсько-української війни однією з основних проблем Новомар’ївської 

територіальної громади  (як і більшості громад в Україні)  у 2022 та наступних роках буде 

відсутність достатньої кількості харчових продуктів для жителів громади. Це  пов`язано, 

насамперед із такими факторами, як: ведення бойових дій на значній площі територій, де 

вирощувалась велика кількість продукції рослинництва, руйнування продовольчих складів, 

нищення ферм і птахофабрик; руйнування поставок харчових продуктів як всередині України, 

так і з-за кордону. За оцінками експертів в 2022 році Україна може недоотримати 30-70% 

середньорічного врожаю більшості найважливіших с/г культур, що може спричинити значну 

нестачу продовольства, зокрема, третина українців може мати проблеми в отриманні 

достатньої кількості харчових продуктів в міських, сільських та селищних громадах. 

Аналіз ситуації в Новомар’ївській сільській раді засвідчив, що станом на квітень 2022 року в 

громаді1:  

 кількість населення збільшилась на 500 осіб та становила 5,5 тис. осіб (в 2021р. – 5,0 

тис. осіб), в тому числі ВПО – 0,5 тис. осіб (з них жінки – 282 осіб, чоловіки 59 осіб, 

діти (до 18 років) – 159 осіб (дівчата – 81 осіб, хлопці – 78 осіб).  

 інфраструктура, що забезпечує потреби жителів громади у харчових продуктах 

складається із 18 магазинів та продовольчого ринку смт. Братське, що в 2020-21 роках 

в основному забезпечувала потреби жителів громади. Левова частка продовольчих 

товарів постачалась з Херсонської, Одеської та Миколаївської області. Станом на 

травень 2022 року Херсонська область окупована, з Одеською областю порушено 

автомобільний зв’язок, на території Миколаївської області ведуться військові дії.   

 

 

Виходячи із рекомендованих (та фактичних за 2020 рік) норм споживання, для 

повноцінного забезпечення жителів громади та ВПО загальною чисельністю 5511 осіб на 

2022-2023 рік щорічно потрібно приблизно такий обсяг харчових продуктів: 

 

Назва продукту Од. 

виміру 

Норма 

споживання  

на 1 особу2 

Потреба громади на 

рік 

(Норма споживання 

на 1особу помножена 

на кількість населення 

(N) 

                                                
 

 



 

 

1 2 3 4 

М`ясо кг 53,8  269491 

Молоко і молокопродукти кг 201,9 1112671 

Яйця шт. 278  1532058 

Хлібобулочні вироби, 

макарони, крупи) 

кг 96,6  532363 

Овочі різні у тому числі: кг 164  903804 

Картопля  кг 123 677853 

Цибуля на ріпку кг 11,6 63927,6 

Цибуля зелена кг 2,4 13226,4 

Капуста білоголова кг 29 159819 

Капуста цвітна кг 4,2 23146,2 

Морква кг 9 49599 

Помідори кг 39 214929 

Огірок кг 10 55110 

Буряк столовий кг 10 55110 

Часник кг 0,8 4408,8 

Кабачки і патисони кг 3,2 17635,2 

Редиска і редька кг 3,6 19839,6 

Перець кг 2,8 15430,8 

Баклажан кг 2,8 15430,8 

Фрукти, ягоди кг 56,5 311371,5 

Цукор кг 27,8 153205,8 

Сіль харчова кг 3,65 20115,15 

 

 

Олія кг 12,3 67785,3 

 

Із такого переліку та обсягів харчових продуктів, що потрібні для забезпечення повноцінного 

харчування жителів громади, частина продуктів вироблялась в межах самої громади 

індивідуальними домогосподарствами та підприємцями, частина покривалась за рахунок 

поставок ззовні через мережу торгових закладів.  

Враховуючи умови, що склалися, основними проблемами щодо забезпечення продовольством 

жителів громади та створення продовольчого фонду для реалізації продовольчої продукції за 

її межі є: 

 недостатня кількість основних харчових продуктів, що виробляються у громаді для 

мінімізації ризиків їх постачання у громаду у воєнний та повоєнний період, зокрема за 

видами: картопля, буряк, морква, огірки, помідори, м’ясо свинини, м’ясо яловичини, м’ясо 

птиці, риба, молоко, масло вершкове, яйця, олія, сіль харчова, цукор, крупа гречана, рис, 

крупа ячна, макаронні вироби; 



 

 

 недостатня обізнаність та психологічна неготовність більшості населення щодо 

самозабезпечення харчовими продуктами, сподівання на гарантоване постачання у 

торгівельних мережах;  

 не використання усіх земельних ресурсів, які можуть бути використаними для вирощування 

необхідних продуктів; 

 використання індивідуальними домогосподарствами присадибних ділянок та ділянок для 

ведення особистого селянського господарства для здачі в приховану оренду фермерським 

господарствам та одноосібникам замість використання земель для самозабезпечення 

харчовими продуктами; 

 брак паливно-мастильних матеріалів (ПММ), зокрема дизельного пального, для обробітку 

земель сільгосппідприємствами та землекористувачами; 

 відсутність обладнання для переробки готової продукції сільгосппідприємствами,  та 

індивідуальними домогосподарствами; 

Створення Програми підтримки самозабезпечення харчовими продуктами “Сади 

Перемоги” на 2022 – 2024 роки” зумовлено необхідністю мінімізувати існуючі загрози 

посилення продовольчої кризи в умовах війни та післявоєнної відбудови. Виникає нагальна 

потреба у скоординованій співпраці, злагодженій роботі влади, підприємств, фермерів та 

домогосподарств і громадських організацій задля виконання комплексу весняних польових 

робіт в умовах ресурсного обмеження, вирощення, збору, зберігання, переробки урожаю. Це є 

наша ділянка  справжнього фронту городніх військ України. Ми створимо власні Сади 

Перемоги! 

 

Ш. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми 

 

Розв’язання наявної проблеми забезпечення продовольством жителів громади можливо із 

застосуванням  2-х шляхів.  

Перший варіант – збереження існуючої ситуації («status quo»), тобто збереження основних 

логістичних ланцюжків та створення за необхідності нових для забезпечення постачання 

необхідної продукції для задоволення потреб різних категорій споживачів.  

Другий варіант -  застосування  системного підходу та залучення максимальної кількості 

приватних домогосподарств, соціальних комунальних закладів для вирощування усіх 

необхідних видів продуктів харчування, що  дозволить найбільш повно самозабезпечити 

нормативні потреби у продуктах харчування домогосподарств, ВПО, соціальних комунальних 

закладів (харчування у садочку, школі та ін.). За домовленістю з сільгоспвиробниками 

визначити шляхи забезпечення працевлаштованих робітників продуктами основними 

харчування, в т.ч., що виробляються господарствами. Сільгосппідприємствам розширити в 

разі потреби та за наявності  можливості перелік вирощуваних видів продуктів харчування, а 

саме: вирощування для виробництва м’яса курей, свиней, овець; вирощування для 

внутрішнього споживання цибулі, часнику, томатів, капусти, моркви, буряка. 

 

В основі цього варіанту є діяльність, яка передбачає: 

 проведення інформаційно-просвітницької кампанії; 

 оцінку потреб жителів громади у продуктах харчування; 

 інвентаризацію ресурсів та можливостей забезпечити вирощення, збір, переробку та 

зберігання на території громади продуктів харчування ; 

 покращення координації та чіткого планування проведення польових робіт; активізацію 

всієї територіальної громади, включаючи залучення ВПО; 

 



 

 

Одним з найважливіших питань, яке має бути вирішено, зокрема, є: максимально можливе 

самозабезпечення громади основними харчовими продуктами, які можуть і мають бути 

вирощеними у громаді, вироблення цих продуктів в обсягах, яких би вистачило жителям 

громади (включаючи ВПО). Реалізація цього варіанту сприятиме створенню певного 

місцевого продовольчого резерву та забезпеченню продовольством   Збройних Сил України та 

постачання харчових продуктів в інші громади.  

Кожне селянське домогосподарство, кожна сім’я внутрішньо переміщених осіб, яка 

переселилась у села, кожен заклад  комунальної власності Новомар’ївської сільської ради, а 

також землі фермерів та агровиробників мають бути залучені до процесу самозабезпечення 

харчовими продуктами.  

 

ІV. Мета Програми 

 

Мета Програми – кожне домогосподарство територіальної громади матиме достатню кількість 

харчових продуктів в 2022-2024 роках.  

 

V. Завдання Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

1. Скоординована робота громади для самозабезпечення харчовими продуктами. 

2. Самозабезпечення громади здійснюється на основі реальних даних щодо потреб 

домогосподарств в харчових продуктах та можливостей домогосподарств та громади щодо 

їх вирощення, переробки та зберігання. 

3. Домогосподарства вирощують, збирають, переробляють, зберігають продукцію для 

задоволення потреб в харчуванні та формування місцевого продовольчого резерву, а також 

реалізації надлишків. 

4. Домогосподарства трансформуються в місцеві підприємницькі ініціативи в агросфері. 

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом реалізації заходів в рамках визначених 

завдань.  

 

 

Перелік заходів  

Програми підтримки самозабезпечення харчовими продуктами “Сади Перемоги” на 

2022 – 2024 роки” 

 

№ з/п Найменування заходу Виконавець Термін 

виконання3 

1 2 3 4 

Захід 

1.1. 

Громада має необхідну систему 

управління для організації 

самозабезпечення харчовими 

 квітень-

травень 

2022 

                                                
 



 

 

продуктами 

1.1.1. Створено робочу групу з впровадження 

Програми «Сади Перемоги» 

 червень  

2022 

1.1.2 Забезпечено проведення засідань робочої 

групи з питань планування, координації 

роботи, обліку, звітування та вирішення 

інших поточних питань впровадження 

Програми «Сади Перемоги» 

 щорічно 

Захід 

1.2. 

Належна координація впровадження 

Програми «Сади Перемоги»  

 постійно 

1.2.1. Старости здійснюють координацію 

впровадження Програми «Сади 

Перемоги» у старостатах (залучення 

техніки для оранки тим, хто не в змозі, 

формування мінімально необхідного  

обладнання, тощо) 

 щорічно 

Захід 

2.3. 

 

 

 

Наявна інформація про потреби 

домогосподарств, які  долучаються до 

впровадження програми «Сади 

Перемоги» 

 щорічно 

березень-

травень 

2.3.1. Визначено домогосподарства, які 

потребують підтримки в рамках програми 

«Сади Перемоги» 

 червень 

2022 

 

Захід 

3.1. 

Домогосподарства мають необхідну 

інформацію щодо вирощування 

харчових продуктів 

 червень 

2022 

 

3.1.1. Проведено інформаційно-комунікаційні 

роботи: інформування, донесення 

інформації через різні канали комунікації, 

соціальні мережі, збори громадян (сходи), 

церкву, розповсюдження наочних 

матеріалів 

 постійно 

3.1.2. Поширено досвід, кращі практики  постійно 



 

 

(публікації на веб-сайті, у соціальних 

мережах, створення аматорських відео, 

використання інших каналів комунікації). 

 

 

 

 

 

VI. Очікувані результати  

Реалізація Програми сприятиме вирощенню достатньої кількості необхідного врожаю с/г 

культур, забезпеченню продовольчої безпеки жителів Новомар’ївської територіальної 

громади, запобіганню нестачі харчових продуктів у період війни та повоєнний період. 

 Показники результативності реалізації Програми наведені в Додатку 1. 

 

VII. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми, визначення її 

ефективності 

 

Питання комплексу заходів щодо продовольчої безпеки жителів  Новомар’ївської 

територіальної громади  належать до компетенції голови та його заступників, профільних 

структурних підрозділів.  

Враховуючи важливість даного питання в особливих умовах воєнного стану на теперішньому 

етапі, необхідності повноцінної мобілізації земельних, матеріальних і людських ресурсів буде 

створено робочу групу. ЇЇ основна функція – проведення якісного аналізу потреб та 

можливостей, взаємодія з домогосподарствами, організація інформаційно-просвітницьких та 

дорадчо-консультаційних заходів для забезпечення весняно-польових робіт, збору, збереження 

та переробки вирощеного врожаю. Важливою є співпраця з комунальними 

установами/підприємствами, місцевими фермерами, одноосібниками та підприємцями.  

На керівництво територіальної громади покладається функція координації реалізації цієї 

Програми, взаємодія з центральною владою, обласною і районною військовими 

адміністраціями, зарубіжними партнерами та громадами-побратимами за кордоном і в Україні, 

а також систематичне інформування та звітування перед громадою і партнерами про хід її 

реалізації.  

Визначення ефективності здійснюватиметься на основі отриманих результатів з урахуванням 

організаційних, матеріальних, фінансових та інших витрат та рівня досягнення запланованого. 

 

Керуюча справами виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради                           Галина СОЛОВЙОВА 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
                                                                                                                                                             

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від    09  червня  2022 року             № 2                                           с. Новомар’ївка  

 

 

Про внесення змін та доповнень  

до місцевої програми «Сприяння  

територіальної оборони Новомар’ївської  

сільської ради на 2022-2026 роки. 

 

 

 

Відповідно до пункту 11 статті 9 зі змінами закону України «Про правовий режим 

воєнного стану» (відомості Верховної Ради України , 2015 рік №28 сторінка 1509, стаття 250 

зі змінами), Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

правовий режим воєнного стану», Указу Президента України  від 24 лютого 2022 року 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», розпоряджень голови Миколаївської 

обласної військової адміністрації від 25.02.2022 року №65-р «Про переведення місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій області на функціонування в умовах особливого періоду» та від 26.02.2022 № 69-

р «Про організацію та забезпечення заходів мобілізації на території Миколаївської області», з 

метою виконання заходів мобілізаційного характеру в умовах воєнного стану виконавчий 

комітет вирішив: 

 

1. Внести зміни до додатку 3 «Перелік завдань і заходів місцевої Цільової 

програми сприяння територіальної оборони Новомар’ївської сільської ради на 2022-

2026 роки» Місцевої Цільової програми  сприяння територіальної оборони  

Новомар’ївської сільської ради  на 2022-2026 роки, виклавши його в  новій редакції 

(додається). 

2. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради 

(Пруднікова О.О.) забезпечити фінансування заходів з реалізації Програми з 

дотриманням чинного законодавства за рахунок коштів місцевого бюджету та 

інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством. Остаточний 

обсяг фінансування заходів Програми визначається Новомар’ївською сільською 

радою в межах наявного фінансового ресурсу місцевого бюджету. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

  Сільський голова                                                                  Тамара ФЕСЬКО 



 

 

  

Перелік завдань і заходів  

місцевої Цільової програми  сприяння територіальної оборони  

Новомар’ївської сільської ради   

на 2022-2026 роки 

 

 

№ 
з/п 

Найменування 
завдання 

Найменування 
заходу 

Найме-
нування 

резуль-

тативного 

показника, 

одиніці виміру 

Відповідальн
ий 

виконавець, 

виконавці 

Джерела 
фінансування 

Орієнтовні 
обсяги 

фінансу 

вання 

(вартість), 

тис.грн 

у тому числі за роками Очікуваний результат 

2022 2023 2024 2025 2026  

1. Проведення 

навчань та 
тренувань з 

практичного 

відпрацювання  

навичок 

бойової 

підготовки 

частинами та 

підрозділами 

територіальної 

оборони 

Забезпечення 

перевезення осо-бового 
складу частин та 

підрозді-лів 

територіальної оборони 

для орга-нізації і 

проведення навчань, 

зборів, тренувань 

шляхом надання 

транспор-тних послуг, 

забез-печення матері-

ально – технічними 

засобами,  оплати 

комунальних послуг при 
розміщенні особового 

складу та інших послуг 

при проведенні зборів, 

навчань та тренувань.  

Загальна 

кількість 
проведених 

навчань, 

зборів, 

тренувань 

частин та 

підрозділів 

територіальної 

оборони, 

одиниць,  

та відповідна 

кількість 

учасників 

Новомар’ївс

ька сільська 
рада 

Всього,  

у тому числі: 

В межах 

фінансува
ння 

В межах 

фінансува
ння 

В межах 

фінансу
вання 

В межах 

фінансува
ння 

В межах 

фінансува
ння 

В межах 

фінансуванн
я 

Проведення навчань та тренувань 

частинами та підрозділами 
територіальної оборони 

місцеві 
бюджети;  

В межах 
фінансува

ння 

В межах 
фінансува

ння 

В межах 
фінансу

вання 

В межах 
фінансува

ння 

В межах 
фінансува

ння 

В межах 
фінансуванн

я 

інші джерела 

фінансування  

      

    

2. Матеріально-

технічне 

забезпечення 

заходів 

територіальної 

оборони 

Поліпшення 

матеріально-технічного 

забезпечення частин та 

підрозділів 

територіальної оборони 

матеріально – 

технічними засобами  

Кількість 

частин та 

підрозділів 

територіальної 

оборони, для 

яких придбане 

матеріально-

технічне 
забезпечення, 

одиниць 

Новомар’ївсь

ка сільська 

рада 

Всього,  

у тому числі: 

20,0 В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансуванн

я 

Поліпшення матеріально-

технічного забезпечення частин та 

підрозділів територіальної оборони 

місцеві 

бюджети;  

20,0 В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансуванн

я 

інші джерела 

фінансування 

      



 

 

3. Матеріально-

технічне 

забезпечення 

заходів 

підрозділу 

охорони 

п’ятого відділу 

Вознесенського 
РТЦК та СП 

Поліпшення 

матеріально-технічного 

забезпечення підрозділу 

Кількість 

підрозділів 

територіальної 

оборони, для 

яких придбане 

матеріально-

технічне 

забезпечення, 
одиниць 

Новомар’ївсь

ка сільська 

рада 

Всього,  

у тому числі: 

50,0 В межах 

фінансув

ання 

В 

межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансув

ання 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансуван

ня 

Поліпшення матеріально-

технічного забезпечення підрозділу 

місцеві 

бюджети;  

50,0 В межах 

фінансув

ання 

В 

межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансув

ання 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансуван

ня 

інші джерела 

фінансування 

      

Придбання продуктів 

харчування, оплата 
кейтерингових послуг та 

/або послуг гарячого 

харчування, 

медикаментів, 

лікарських засобів, 

перев’язувальних 

матеріалів, засобів 

радіозв’язку, основних 

засобів, предметів та 

матеріалів для 

підрозділів ТРО, 

добровольчих 
формувань ТРО, сил 

опору, ВПО та 

населення, в тому числі 

створення запасів 

 Новомар’ївсь

ка сільська 
рада 

Всього,  

у тому числі: 

В межах 

фінансуван
ня 

В межах 

фінансув
ання 

В 

межах 
фінансу

вання 

В межах 

фінансув
ання 

В межах 

фінансу
вання 

В межах 

фінансуван
ня 

місцеві 

бюджети;  

В межах 

фінансуван

ня 

В межах 

фінансув

ання 

В 

межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансув

ання 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансуван

ня 

інші джерела 

фінансування 

      

  Забезпечення 

перевезення особового 

складу підрозділу ТРО, 

добровольчих 

 Новомар’ївсь

ка сільська 

рада 

Всього,  

у тому числі: 

В межах 

фінансуван

ня 

В межах 

фінансув

ання 

В 

межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансув

ання 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансуван

ня 

 



 

 

формувань ТРО, сил 

опору, резервістів, 

військових, поліції 

працівників критичної 

інфраструктури до місць 

виконання практичних 

дій та у зворотному 

напрямку, в тому числі 
придбання ПММ 

місцевий 

бюджет;  

В межах 

фінансуван

ня 

В межах 

фінансув

ання 

В 

межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансув

ання 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансуван

ня 

інші джерела 

фінансування 

      

Придбання військового 

спорядження  (касок, 

бронежилетів, 

розгрузочних жилетів, 

обмундирування 

(костюми літні, куртки, 

вітровки захисні, 

черевики з високими 

берцями, плащі-

дощовики, 
розвантажувальні 

системи, індивідуальні 

аптечкипершої 

допомоги), тощо) для 

потреб ТРО 

 Новомар’ївсь

ка сільська 

рада 

Всього,  

у тому числі: 

В межах 

фінансуван

ня 

В межах 

фінансув

ання 

В 

межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансув

ання 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансуван

ня 

місцевий 

бюджет;  

В межах 

фінансуван

ня 

В межах 

фінансув

ання 

В 

межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансув

ання 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансуван

ня 

інші джерела 

фінансування 

      

4. Формування та 

використання 

резерву 

матеріально – 

технічних 
засобів частин 

та підрозділів 

Забезпечення закупівлі, 

обліку, передачі, 

зберігання (за 

необхідністю) та 

використання предметів 
матеріально-технічного 

забезпечення частин та 

Кількість 

частин та 

підрозділів 

територіальної 

оборони, для 
яких 

сформовано 

резерв 

Новомар’ївсь

ка сільська 

рада 

 Виконання заходу не потребує фінансування Формування та використання 

резерву матеріально – технічних 

засобів частин та підрозділів 

територіальної оборони 



 

 

територіальної 

оборони 

підрозділів 

територіальної оборони 

матеріально – 

технічних 

засобів, 

одиниць 

5. Обладнання та 

підтримання у 

належному 

стані пунктів 

постійної 
дислокації 

частин та 

підрозділів 

територіальної 

оборони 

Відновлення, 

обладнання, 

обслуговування, 

модернізація та 

підтримання у 
належному стані 

пунктів постійної 

дислокації частин та 

підрозділів 

територіальної оборони, 

забезпечення 

матеріально – 

технічними засобами та 

наданням послуг.  

Кількість 

обладнаних 

пунктів 

постійної 

дислокації 
частин та 

підрозділів 

територіальної 

оборони, 

одиниць  

Новомар’ївс

ька сільська 

рада 

Всього,  

у тому числі: 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансуванн

я 

Обладнання та підтримання у 

належному стані пунктів постійної 

дислокації частин та підрозділів 

територіальної оборони місцевий 

бюджет;  

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансуванн

я 

інші джерела 
фінансування 

      

Медичний відбір (огляд) 

кандидатів у члени 

добровольчих 

формувань з метою 
видачі медичної довідки 

для отримання дозволу 

(ліцензії) на об’єкт 

дозвільної системи за 

формою 127/0 

 Новомар’ївс

ька сільська 

рада 

Всього,  

у тому числі: 

В межах 

фінансуван

ня 

В межах 

фінансув

ання 

В 

межа

х 

фінан
суван

ня 

В 

межах 

фінанс

ування 

В межах 

фінансуван

ня 

В межах 

фінансува

ння 

місцевий 

бюджет;  

В межах 

фінансуван

ня 

В межах 

фінансув

ання 

В 

межа

х 

фінан

суван

ня 

В 

межах 

фінанс

ування 

В межах 

фінансуван

ня 

В межах 

фінансува

ння 

інші джерела 

фінансування 

      

Придбання предметів та 

матеріалів для 

облаштування об’єктів 

Забезпечення 

обладнання та 

функціонуван

Новомар’ївс

ька сільська 

рада 

Всього,  

у тому числі: 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансуванн

я 



 

 

для підрозділів ТРО, 

добровольчих 

формувань ТРО, сил 

опору у пунктах 

дислокації, блок-постів, 

функціонування 

об’єктів критичної 

інфраструктури, 
захисних споруд, 

вогневих позицій 

ня пунктів 

постійної 

дислокації 

частин та 

підрозділів 

територіальної 

оборони, 

одиниць 

місцевий 

бюджет;  

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансуванн

я 

інші джерела 

фінансування 

      

  Виготовлення бланків 

(посвідчень) 

добровольця ТРО 

  

 

Всього,  

у тому числі: 

В межах 

фінансуван

ня 

В межах 

фінансув

ання 

В 

межа

х 

фінан

суван

ня 

В 

межах 

фінанс

ування 

В межах 

фінансуван

ня 

В межах 

фінансува

ння 

 

місцевий 
бюджет;  

В межах 
фінансуван

ня 

В межах 
фінансув

ання 

В 
межа

х 

фінан

суван

ня 

В 
межах 

фінанс

ування 

В межах 
фінансуван

ня 

В межах 
фінансува

ння 

інші джерела 

фінансування 

      

6. Підтримання у 

постійній 

готовності 
системи 

управління 

територіальною 

обороною 

області 

Забезпечення 

відновлення, 

обладнання, 
обслуговування, 

модернізації пунктів 

управління, 

підтримання їх у 

постійній готовності до 

використання за 

призначенням, 

забезпечення 

необхідними 

матеріально – 

технічними засобами 
шляхом їх закупівлі.  

Обладнання 

пункту 

управління 
штабу зони 

територіальної 

оборони, 

одиниць  

Новомар’ївсь

ка сільська 

рада 
 

Всього,  

у тому числі: 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансуванн

я 

Обладнання пункту управління, 

підтримання його у постійній 

готовності до використання за 
призначенням 

місцеві 

бюджети;  

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансуванн

я 

інші джерела 

фінансування 

      

  



 

 

 Всього по програмі Всього,  

у тому числі: 

 

70 В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансуванн

я 

 

місцеві 

бюджети;  

70 В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансу

вання 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансува

ння 

В межах 

фінансуванн

я 

інші джерела 

фінансування 

      

 

Начальник відділу комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, 

благоустрою, господарського забезпечення та з питань цивільного захисту                                    Дмитро ТКАЧЕНКО 



 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від    09  червня  2022 року             № 3                                           с. Новомар’ївка  

 

 

Про затвердження порядку використання  

паливно-мастильних матеріалів та шкільних  

автобусів в умовах воєнного стану в  

Новомар’ївській сільській раді 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України  від 24 лютого 

2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», розпоряджень голови 

Миколаївської обласної військової адміністрації від 25.02.2022 року №65-р «Про переведення 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій області на функціонування в умовах особливого періоду» та від 26.02.2022 № 69-

р «Про організацію та забезпечення заходів мобілізації на території Миколаївської області», з 

метою виконання заходів мобілізаційного характеру в умовах воєнного стану виконавчий 

комітет вирішив: 

 

1. Затвердити порядок використання паливно-мастильних матеріалів та 

шкільних автобусів в умовах воєнного стану в Новомар’ївській сільській раді (додаток 

1). 

2.  Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новомар’ївської 

сільської ради (Гірієнко С.М.): 

2.1. Дозволити використовувати паливно-мастильні матеріали та 

шкільні автобуси для здійснення заходів мобілізаційного характеру на території 

Новомар’ївської сільської ради. 

3. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради (Пруднікова 

О.О.) забезпечити належний облік, відпуск та списання зазначених матеріально-технічних 

цінностей з урахуванням зміни цільового призначення. 

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

  Сільський голова                                                                  Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 1 

                                                                        до рішення виконавчого комітету                

Новомар’ївського сільської ради 

від 09.06.2022 р. № 3                               

 

 

Порядок використання паливно-мастильних матеріалів 

 та шкільних автобусів в умовах воєнного стану 

 в Новомар’ївській сільській раді  

 

1. Порядок використання паливно-мастильних матеріалів та шкільних 

автобусів в умовах воєнного стану  в Новомар’ївській сільській раді  (далі - Порядок) 

розроблено з метою виконання заходів мобілізаційного характеру у умовах воєнного 

стану. 

2. Порядок розроблено відповідно до Конституції України, законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України  від 24 лютого 

2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України  «Про введення воєнного стану 

в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ. 

3. Метою ефективного використання паливно-мастильних матеріалів та 

шкільних автобусів в умовах воєнного стану є недопущення нераціонального 

використання шкільних автобусів та  економне витрачання паливних ресурсів.  

4. Право дозволу на використання шкільних автобусів та списання паливно-

мастильних матеріалів для перевезення осіб з числа резервістів, мобілізованих, 

призваних до Збройних Сил України, матеріальних засобів, виконання завдань з 

мобілізації надається Новомар’ївському сільському голові. 

5. Не допускається використання шкільних автобусів не за призначенням та витрата  

пального понад установлені норми. 

6. Контроль за використанням шкільних автобусів за призначенням, витратою  

пального, роботою водіїв під час воєнного стану покладається на  водія Новомар’ївської сільської 

ради Козоброда С.В. 

7. Цей порядок діє на строк введення воєнного стану та протягом 30 днів 

після його завершення, визначеного Указом Президента України, за наявності паливно-

мастильних матеріалів.  

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету  

Новомар’ївської сільської ради                                          Галина СОЛОВЙОВА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                                                                             

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від    09  червня  2022 року             № 4                                           с. Новомар’ївка  

 

 

Про затвердження порядку організації 

харчування підрозділів  територіальної  

оборони на базі Новомар’ївського опорного  

навчального закладу та Михайло-Жуківського 

дошкільного навчального закладу  

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України  від 24 лютого 

2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», розпоряджень голови 

Миколаївської обласної військової адміністрації від 25.02.2022 року №65-р «Про переведення 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і 

організацій області на функціонування в умовах особливого періоду» та від 26.02.2022 № 69-

р «Про організацію та забезпечення заходів мобілізації на території Миколаївської області», з 

метою виконання заходів мобілізаційного характеру в умовах воєнного стану виконавчий 

комітет вирішив: 

 

 

1. Затвердити порядок організації харчування підрозділів  територіальної оборони 

на базі Новомар’ївського опорного навчального закладу та Михайло-Жуківського 

дошкільного навчального закладу (додаток 1). 

2. Затвердити, що приміщення Новомар’ївської сільської лікарняної амбулаторії, 

що знаходиться на балансі Новомар’ївської сільської ради, використовується для 

тимчасового проживання осіб підрозділу  територіальної оборони. 

3. Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новомар’ївської 

сільської ради (Гірієнко С.М.): 

3.1. Для організації харчування осіб підрозділів територіальної 

оборони використовувати продукти харчування, наявні в закладах загальної 

середньої та дошкільної освіти сільської ради станом на 26 лютого 2022 року та 

продуктів харчування, наданих у вигляді благодійної допомоги, з інших джерел, 

незаборонених законодавством. 

3.2. Забезпечити передачу продуктів харчування від закладів загальної 

середньої та дошкільної освіти, що фінансуються з бюджету  Новомар’ївської 

сільської ради, до Новомар’ївського опорного навчального закладу та їх 

використання для потреб розміщеного на території громади підрозділу 

територіальної оборони. 

3.3. Доручити керівникам Новомар’ївського опорного навчального 

закладу та Михайло-Жуківського дошкільного навчального закладу 



 

 

організувати тимчасове харчування підрозділів територіальної оборони на базі 

навчальних закладів. 

3.4. Оплату енергоносіїв у Новомар’ївському опорному навчальному 

закладі та Михайло-Жуківського дошкільного навчального закладу, де 

проводиться харчування підрозділів територіальної оборони, здійснювати за 

рахунок видатків, передбачених на утримання закладів,  в межах затвердженого 

кошторису. 

4. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради (Пруднікова 

О.О.) забезпечити належний облік, відпуск та списання зазначених матеріально-технічних 

цінностей з урахуванням зміни цільового призначення. 

 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

  Сільський голова                                                                  Тамара ФЕСЬКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Додаток 1 

                                                                        до рішення виконавчого комітету                

Новомар’ївської сільської ради 

від 09.06.2022 р. №4                               

Порядок організації харчування  

підрозділів  територіальної оборони на базі закладів освіти 

1. Порядок організації харчування підрозділів  територіальної оборони на 

базі закладів освіти, що фінансується з бюджету Новомар’ївської сільської ради 

(далі - Порядок) розроблено з метою виконання заходів мобілізаційного характеру 

у умовах воєнного стану. 

2. Цей Порядок визначає організаційні засади забезпечення харчування осіб 

підрозділів територіальної оборони, які тимчасово розміщуються на базі 

Новомар’ївської сільської ради. 

3. Порядок розроблено відповідно до Конституції України, законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України  від 24 лютого 

2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України  «Про введення 

воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ. 

4. Метою організації харчування є недопущення нераціональних витрат та 

псування продуктів харчування, наявних у закладах освіти громади станом на 26 

лютого 2022 року, терміни реалізації яких  можуть призвести до нераціонального 

використання. 

5. Для організації харчування вказаних осіб використовуються продукти 

харчування, наявні в закладах загальної середньої та дошкільної освіти станом на 

26 лютого 2022 року. 

6. Передача продуктів здійснюється відповідно до Актів прийому-передачі 

продуктів харчування, який підписують керівник закладу освіти та працівник 

харчоблоку, відповідальний за харчування. 

7. Акти прийому-передачі продуктів харчування складаються в трьох 

примірниках: по одному примірнику для кожної із сторін, а також один примірник 

передається до відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 

Новомар’ївської сільської ради для здійснення бухгалтерського обліку продуктів 

харчування. 

8. Установити триразовий режим харчування осіб підрозділів 

територіальної оборони. Меню для харчування осіб підрозділів територіальної 

оборони складається з продуктів, наявних на час складання меню. 

9. Відповідальним особам за облік та списання продуктів харчування  

закладів освіти щоденно складати Акти списання використаних продуктів 

харчування у відповідності до форм меню-вимоги та накопичувальної відомості 

витрачання продуктів харчування. Акти списання використаних продуктів 

щомісячно передавати відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 

сільської ради для проведення їх бухгалтерського обліку. 

10.  Забезпечення  харчування осіб підрозділів територіальної оборони 

можливе за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. Всі продукти 

харчування, надані у вигляді благодійної допомоги, повинні бути взяті на облік та 

списані відповідно до норм харчування. 

11.  Цей порядок діє на строк введення воєнного стану та протягом 30 днів 

після його завершення, визначеного Указом Президента України, за наявності 

продуктів харчування у закладі, де здійснюється харчування осіб підрозділів 

територіальної оборони. 

 

Керуюча справами виконавчого комітету  

Новомар’ївської сільської ради                                   Галина СОЛОВЙОВА 
 



 

 

                                              
                                                                                                                     

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

09 червня 2022 року                             № 5                                    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», виконавчий 

комітет сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету сільської територіальної 

громади : 

1.1. КПКВК 0113210 «організація та проведення громадських робіт»   в сумі 118950 грн; 

1.2. КПКВК 0116030 «організація благоустрою населених пунктів» в сумі 13050 грн. 

 

2. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету: 

2.1.КПКВК 0118220 « заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» 

КЕКВ 2210 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» – 132000 грн для придбання 

паливно-мастильних матеріалів. 

 

5.Додатки № 3,3А,7 до рішення викласти у новій редакції. 

 

     6. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності внести відповідні зміни до розпису 

бюджету. 

   

    7.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  09   червня  2022 року                      № 6                          с. Новомар’ївка  

 

                                                                                                                                  

 

 

 Про затвердження програми забезпечення                            

 житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених                           

 батьківського піклування, осіб з їх числа на  

 території Новомар’ївської сільської ради  

 на 2022-2024 роки 

 

         

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Закону 

України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», Закону України «Про охорону дитинства», 

постанови КМУ від 23.07.2008 року № 682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про 

житловий фонд соціального призначення" та Постанови КМУ від 24.09.2008 р. № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», Закону 

України «Про житловий фонд соціального призначення», з метою  захисту прав  дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування,  осіб з їх числа  на території сільської ради,  сесія 

Новомар’ївської сільської ради, 

ВИРІШИЛА:  

 

1. Затвердити  програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування,  осіб з їх числа  на території  Новомар’ївської сільської ради 

на 2022-2024 роки (далі Програма), що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 

ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, спорту та з 

питань планування та обліку бюджету і фінансів, комкнальної власності та соціально-

економічного розвитку. 

3. Оприлюднити дане рішення у встановлені законом строки на офіційному сайті 

Новомар’ївської сільської ради. 

4. Рішення набирає чинності з дня його прийняття. 

 

 

Сільський голова                                                                     Тамара ФЕСЬКО 



 

 

 Затверджено рішенням виконавчого 

комітету Новомар’ївської сільської ради     

від __09 червня_2022 року № 6____  

 

 

Програма 

забезпечення житлом дітей-сиріт,  

дітей, позбавлених батьківського піклування та  

осіб  з їх числа  

на території Новомар’ївської сільської ради 

на 2022-2024 роки 
 

 

Паспорт Програми 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Служба у справах дітей виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради Вознесенського 

району 

2 Головний розробник Програми Новомар’ївська сільська рада 

3 Співрозробники Програми Фінансовий відділ Новомар’ївської сільської 

ради 

4 Відповідальний виконавець 

Програми 
Комісія сільської ради з питань соціального 

захисту, охорони здоров’я, освіти, культури, 

спорту та з питань планування та обліку 

бюджету і фінансів, комунальної власності та 

соціально-економічного розвитку 

 

5 Термін реалізації Програми 2022 - 2024 роки 

6 Мета Програми Збереження житла, яке на праві приватної 

власності (користування) належить дітям-

сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, забезпечення дітей зазначеної 

категорії та осіб з їх числа, впорядкованим 

житлом після завершення терміну перебування 

в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних 

сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, 

дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також 

після закінчення навчальних закладів. 

7 Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

У межах фінансового ресурсу 

8 

 

Очікувані результати виконання - реалізація житлових прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, та осіб з 

їх числа, на забезпечення житлом після 

завершення терміну перебування в сім'ях 

опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, 

дитячих будинках сімейного типу, дитячих 

закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також після 

закінчення навчальних закладів; 



 

 

- створення належних умов для соціальної 

адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа. 

 

 

1. Загальні положення та визначення проблеми,  

на розв'язання якої спрямована програма 
 

     Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа на території Новомар’ївської сільської ради на 2022 -2024 роки (далі – 

Програма) розроблено на виконання Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 

1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні" з метою реалізації 

державної політики щодо забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, збереження житла, яке на праві приватної власності 

(користування) належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, 

забезпечення дітей зазначеної категорії та осіб з їх числа, впорядкованим житлом  на території 

Новомар’ївської сільської ради після завершення терміну перебування в сім'ях опікунів, 

піклувальників, прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення 

навчальних закладів.  

      Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є: Закони України «Про місцеве 

самоврядування в України», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про охорону 

дитинства», Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» постанови 

Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 року № 682 "Деякі питання реалізації Закону 

України "Про житловий фонд соціального призначення" та від 24.09.2008 № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини». 

    Питання виховання і захисту підростаючого покоління завжди є і буде актуальним, адже 

діти - гарант самозбереження й поступу нації. Одним із критеріїв стану захисту прав дитини 

та її добробуту в державі є кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування. Низка законів України, законодавчих актів Президента України та Уряду України 

закріпили пріоритетність сімейних форм виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

  Одним з показників стану захисту прав дитини та її добробуту в державі є рівень 

забезпеченості житлом та майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

      Не дивлячись на значне збільшення кількості дітей, які проживають у сім'ях опікунів та 

піклувальників, прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, традиційною формою 

влаштування дітей, які з різних причин втрачають можливість виховуватись у біологічній сім'ї 

, залишається їх утримання в закладах, на повному державному забезпеченні. Після виходу з 

державного закладу переважна кількість дітей має проблеми з адаптацією до навколишнього 

соціуму, передусім - це відсутність власного житла. Крім того, деякі діти, які виховуються в 

сімейних формах виховання, також не забезпечені житлом. Вирішення питання забезпечення 

житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, дозволить 

молодим людям реалізувати і інші свої права, оскільки наявність житла - це міцний фундамент 

подальшої долі. 

          Основними причинами відсутності житла у дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування, є: 

-  відсутність житла у батьків на момент позбавлення їх батьківських прав; 

- відсутність постійного місця проживання батьків; 

- інше. 

     Програма передбачає вирішення таких питань:  



 

 

- забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з 

їх числа, які перебувають на квартирному обліку в Новомар’ївській сільській раді; 

- скорочення черги вказаної категорії громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов.    

          Законодавство України гарантує право на позачергове отримання впорядкованого житла 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа.  

 

2. Мета і завдання Програми 

 

     Основні положення Програми спрямовані на вирішення пріоритетних завдань державної 

політики у сфері забезпечення житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа.  

      Мета Програми — збереження житла, яке на праві приватної власності 

(користування) належить дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського 

піклування, забезпечення дітей зазначеної категорії та осіб з їх числа, впорядкованим житлом 

у районі після завершення терміну перебування в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних 

сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, дитячих закладах для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а також після закінчення навчальних закладів. 

     Для реалізації цієї мети необхідно виконати ряд завдань: 

- забезпечення ведення обліку житла дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, яке належить їм на праві приватної власності або користування; 

- приведення у відповідність встановленим санітарним та технічним вимогам жилих 

приміщень, що перебувають у приватній власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, поновлення правовстановлюючих документів на зазначене 

житло; 

- забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та 

осіб з їх числа; 

- надання впорядкованих жилих приміщень дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, та особам з їх числа; 

- проведення постійної методичної та інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо 

захисту прав дітей. 

- взяття дітей-сиріт віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 

років на соціальний квартирний облік або облік громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, у разі придбання соціального житла, житла для такої категорії дітей, 

осіб з їх числа. 

 

Розділ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ  

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

 

Однією із найактуальніших проблем сьогодення є забезпечення громадян України 

житлом. Існує безліч причин, які призводять до погіршення житлової політики в країні в 

цілому та породжують нескінчені черги осіб, які потребують поліпшення житлових умов. 

Водночас особливе занепокоєння викликають випадки, коли під загрозою залишитися 

на вулиці опиняється одна із найбільш вразливих категорій осіб, таких як діти-сироти та діти, 

позбавлені батьківського піклування. Тому ця Програма направлена саме на вирішення 

проблемних питань, пов’язаних із захистом житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа. 

 

 

Розділ 4. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

 

Основними завданнями Програми є: 



 

 

забезпечення обліку та збереження житла, яке належить дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, на праві приватної власності чи користування; 

забезпечення захисту житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з їх числа; 

методична та інформаційно-роз’яснювальна робота з питань захисту житлових прав 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. 

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 2. 

 

 

Розділ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Виконання Програми дасть можливість: 

поліпшити  стан захисту житлових прав дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, а також осіб з їх числа; 

впорядкувати перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на соціальному 

квартирному обліку або на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

(тобто на квартирному обліку), у разі придбання соціального житла, житла для дітей, надання 

грошової компенсації на придбання житла; 

сформувати сільський загальний список дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа з урахуванням дати взяття на квартирний облік.  

вивчити потребу у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа упорядкованим житлом; 

забезпечити право на отримання житла або грошової компенсації дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком від 16 до 23 років у порядку 

черговості взяття на квартирний облік (за наявності кількох осіб з однаковою датою взяття на 

облік перевага надається дитині старшого віку), у тому числі особам, які досягли 23-річного 

віку протягом поточного бюджетного року;     

забезпечити придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових 

будинках та з вторинного ринку за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів; 

забезпечити придбання житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, 

юридичних осіб, та земельних ділянок, на яких вони розміщені;  

проведення реконструкції (ремонту) житла; 

сформувати житловий фонд соціального житла за рахунок вільних житлових 

приміщень, що знаходяться у власності  громади, та вжити заходів з передачі їх у користування 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа  з метою 

вирішення подальшого забезпечення житлом. 

При цьому квартири та житлові будинки, що підлягають викупу, повинні відповідати 

затвердженим побутовим нормам житла щодо їх площі і планування. 

 

Розділ 6. РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ  

ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 

 

Реалізація заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків, передбачених у 

державному та  місцевому бюджету на відповідну мету, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 

 

Розділ 7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

 

Контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює служба у справах дітей 

виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради 

Хід виконання даної Програми заслуховувати щорічно на засіданнях виконавчого 

комітету сільської ради.  
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ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ  

Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених  

батьківського піклування, осіб з їх числа на території Новомар’ївської сільської ради на 

2022-2024 роки 

 

№ 

 з/п 
Зміст заходу Відповідальні виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансового 

забезпечення 

(тис. гривень) * 

Всього 

У тому  числі  за  роками  

 

2022 
 

1 2 3 4 5 6 
1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ЖИТЛА, ЯКЕ НАЛЕЖИТЬ ДІТЯМ-СИРОТАМ ТА ДІТЯМ, ПОЗБАВЛЕНИМ 

БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, НА ПРАВІ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ЧИ КОРИСТУВАННЯ 

1.1. Виявлення і збереження житла та майна дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 

1.1.1. Проведення первинного 

обстеження житла, в якому 

проживала дитина, яка залишилася 

сиротою або без батьківського 

піклування 

  

 

 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської 

ради 

Братський цент соціальних 

служб Братської селищної 

ради 

Виконання заходу не потребує фінансування 

1.2. Формування житлового реєстру дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 



 

 

1 2 3 4 5 6 
1.2.1. Забезпечення ведення 

персоніфікованого обліку житла, 

яке належить дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського 

піклування, на праві приватної 

власності чи користування 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської 

ради 

Виконання заходу не потребує фінансування 

1.3. Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

1.3.1 Забезпечення збереження житла за  

дитиною-сиротою або дитиною, 

позбавленою батьківського 

піклування, та  призначення 

опікуна над житлом 

Виконавчий комітет 

сільської ради ; служба у 

справах дітей виконавчого 

комітету Новомар’ївської 

сільської ради 

 

Виконання заходу не потребує фінансування 

1.3.2                                                                                                                                          Проведення роботи щодо 

збереження житла за тимчасово 

відсутніми дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими 

батьківського піклування: 

здійснення контролю за  

технічним і санітарним станом 

житла, закріпленого за дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування; 

передача в оренду житла, яке 

належить дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського 

піклування,  на праві приватної  

власності із зарахуванням  коштів 

на особистий рахунок дитини 

 

Виконавчий комітет 

сільської ради ; служба у 

справах дітей виконавчого 

комітету Новомар’ївської 

сільської ради 

 

Виконання заходу не потребує фінансування 

 

 

 

2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ЖИТЛОВИХ ТА МАЙНОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО 

ПІКЛУВАННЯ, ТА ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА 

2.1. Визначення потреби у забезпеченні  житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

 батьківського піклування, а також осіб з їх числа 



 

 

1 2 3 4 5 6 
2.1.1. Здійснення моніторингу щодо 

потреби у житлі дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, після повернення їх із 

інтернатних та учбових закладів, 

від піклувальників, прийомних 

сімей та дитячих будинків 

сімейного типу 

Виконавчий комітет 

сільської ради ; служба у 

справах дітей виконавчого 

комітету Новомар’ївської 

сільської ради 

 

Виконання заходу не потребує фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Захист житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

2.2.1. Проведення роботи щодо взяття на 

квартирний облік за місцем 

походження дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування (починаючи з 16 

років), та осіб із їх числа, які 

потребують поліпшення житлових 

умов 

 

Виконавчий комітет 

сільської ради ; служба у 

справах дітей виконавчого 

комітету Новомар’ївської 

сільської ради 

 

Виконання заходу не потребує фінансування 

 

 

 

2.2.2. Організація роботи з вирішення 

питання щодо приватизації житла 

на ім’я дитини-сироти чи дитини, 

позбавленої батьківського 

піклування, якщо право 

користування житлом є тільки у 

дитини 

Виконавчий комітет 

сільської ради ; служба у 

справах дітей виконавчого 

комітету Новомар’ївської 

сільської ради 

 

Виконання заходу не потребує фінансування 

2.2.3. Організація роботи щодо 

прийняття спадщини дітьми-

сиротами та дітьми, позбавленими 

батьківського піклування 

 

служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської 

ради 

 

  

Виконання заходу не потребує фінансування 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Забезпечення житлом осіб з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування 



 

 

1 2 3 4 5 6 
2.3.1. Надання жилих приміщень 

комунальної власності  громади 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим 

батьківського піклування,  та  

особам з їх числа, які перебувають 

на соціальному квартирному 

обліку і повертаються до місця 

свого постійного проживання 

після закінчення інтернатних 

закладів, від 

опікунів/піклувальників, 

прийомних сімей та дитячих 

будинків сімейного типу 

 

Виконавчий комітет 

сільської ради служба у 

справах дітей виконавчого 

комітету Новомар’ївської 

сільської ради 

 

Виконання заходу не потребує фінансування 

 

2.3.2. Придбання житла для дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа 

 

 

 

 

 

 Місцевий 

бюджет, 

після 

отримання 

державної 

субвенції  

У межах наявного фінансового 

ресурсу 

 

 

 

2.4. Поліпшення умов проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

2.4.1. Вжиття заходів щодо проведення 

капітального ремонту житла 

комунальної власності 

територіальної громади, яке 

надане дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського 

піклування, та особам з їх числа, 

що перебували на соціальному 

квартирному обліку 

Виконавчий комітет 

сільської ради 

Місцевий 

бюджет 

 

У межах наявного фінансового 

ресурсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт, дітей,  

позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

2.5.1. Сприяння дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського 

піклування, та особам з їх числа у 

вирішенні питання щодо їх  

реєстрації за місцем проживання 

Братський цент 

соціальних служб 

Братської селищної ради 

Виконання заходу не потребує фінансування 

 

3. МЕТОДИЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНА РОБОТА З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ЖИТЛОВИХ ПРАВ ДІТЕЙ-СИРІТ, ДІТЕЙ, 

ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ТА ОСІБ З ЇХ ЧИСЛА 



 

 

1 2 3 4 5 6 

3.1. Забезпечення правової обізнаності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

3.1.1. Проведення роботи з 

виготовлення довідкових 

матеріалів щодо забезпечення 

захисту житлових та майнових 

прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, та осіб з їх числа, а 

саме: 

буклетів,  

пам’яток, 

інформаційного стенду. 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської 

ради 

Місцевий 

бюджет 

 

 

У межах наявного фінансового 

ресурсу 

 

 

3.2. Надання методичної допомоги опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям щодо захисту  

житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа 

3.2.1. Проведення роз'яснювальної 

роботи серед опікунів, 

піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів 

стосовно дотримання чинного 

законодавства в частині захисту 

житлових і майнових прав дітей-

сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та осіб з 

їх числа 

Служба у справах дітей 

виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської 

ради 

Братський центр 

соціальних служб 

Братської селищної ради 

Виконання заходу не потребує фінансування 

 
 

Начальник служби у справах дітей 

виконавчого комітету Новомар’ївської 

сільської ради                                                                                                         Альона КАЛЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 09.06.2022 року                     № 7                           с. Новомар’ївка 

 

Про внесення змін до переліку 

адміністративних послуг, які надаються 

через/та у відділі «Центр надання адміністративних 

послуг» Новомар’ївської сільської ради 

  

        Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про адміністративні послуги», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 

2021 р. № 969-р Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 

травня 2014 р. № 523, Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2022 року № 265 

«Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів 

територіальних громад» та з метою покращення якості надання адміністративних послуг  

виконавчий комітет сільської ради 

В И Р І Ш И В: 

  

1. Внести зміни у рішення виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради від 

20.12.2021 року № 2 «Про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які 

надаються через/та у відділі «Центр надання адміністративних послуг» 

Новомар’ївської сільської ради», а саме до розділу «Реєстрація/зняття з реєстрації місця 

проживання /перебування осіб»: 

- 00038 «Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування 

особи» змінити на назву послуги «Видача витягу з реєстру територіальної громади». 

- 00037 «Зняття з реєстрації місця проживання» змінити на назву послуги «Зняття із 

задекларованого/зареєстрованого місця проживання»  

- 00039 «Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання» виключити з 

переліку послуг. 

Додати послугу у розділі «Послуги соціального характеру», а саме: 

-00169 «Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи» та 

затвердити в новій редакції, що додається.  

2. Відділу «Центр надання адміністративних послуг» Новомар’ївської сільської ради 

розробити та затвердити інформаційні та технологічні картки згідно із затвердженим 

переліком послуг. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

регламенту, законності, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції. 

   

 Сільський голова                                                               Тамара ФЕСЬКО 



 

 

Додаток  

до рішення  

Новомар’ївської сільської  ради  

від 09.06.2022 № 7 

  

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються через/та у відділі 

«Центр надання адміністративних послуг» Новомар’ївської сільської ради 

№ з/п 
Код 

послуги 

Глобальний 

номер 

Назва адміністративної послуги 

01. Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб 

1. 01-01 00034 Реєстрація місця проживання особи 

2. 01-02 00037 Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця 

проживання  

3. 01-03 01217 Реєстрація місця проживання малолітньої дитини 

4. 01-04 01054 Зняття з реєстрації місце проживання малолітньої дитини 

5. 01-05                                                                       00038 Видача витягу з реєстру територіальної громади 

6. 01-06 00040 Реєстрація місця перебування особи 

7. 01-07 00029 Внесення до паспорта громадянина України відомостей про 

зміну нумерації будинків, перейменування вулиць 

(проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), 

населених пунктів, адміністративно-територіальних 

одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої 

02. Служба у справах дітей виконавчого комітету сільської ради 

8. 02-01 02105 Видача посвідчення опікуна (піклувальника) над 

малолітньою (неповнолітньою) дитиною 

9. 02-02 01683 Надання дозволу на продаж, купівлю, обмін, здійснення 

правочинів щодо рухомого і нерухомого майна, право 

користування або власності яким мають діти 

10. 02-03 01838 Висновок про можливість передачі дитини для подальшого 

виховання батькові, матері 

11. 02-04  Влаштування дітей до державних закладів 

12. 02-05  Направлення для влаштування дітей, які залишились без 

батьківського піклування, в притулки, центри соціально-

психологічної реабілітації для дітей 

13. 02-06 

 

 
Висновок про доцільність повернення дитини батькам 

14. 02-07  Рішення про призначення опіки (піклування) над м/л (н/л) 

дитиною 

15. 

 

 

02-08 

 

 

 
Реєстрація народження підкинутої чи знайденої дитини 

 

16. 

 

 

 

02-09 

 

 

 

 Видача дозволу на визначення способів участі у вихованні 

дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає 

окремо 

 

17. 02-10 02088 Надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, 

позбавленої батьківського піклування 

 

03. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно* 

18. 03-01 00041 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 



 

 

19. 03-02 00042 Державна реєстрація інших (відмінних від права 

власності)  речових прав на нерухоме майно 

20. 03-03 00048 Державна реєстрація обтяжень речових прав на  нерухоме 

майно 

21. 03-04 00049 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 

22. 03-05 00046 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно  

23. 03-06 00043 Скасування запису Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування 

рішення державного реєстратора (за судовим рішенням) 

24. 03-07 00047 Надання  інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

04. Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

25. 04-01 00050 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім 

громадського формування та релігійної організації) 

26. 04-02 00054 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну 

особу (крім громадського формування та релігійної 

організації),  що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів юридичної особи (крім громадського 

формування та релігійної організації) 

27. 04-03 00052 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну 

особу (крім громадського формування та релігійної 

організації), зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості 

про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

28. 04-04 00056 Державна реєстрація переходу юридичної особи з 

модельного статуту на діяльність на підставі власного 

установчого документа (крім громадського формування та 

релігійної організації) 

29. 04-05 00057 Державна реєстрація переходу юридичної особи на 

діяльність на підставі модельного статуту (крім 

громадського формування та релігійної організації) 

30. 04-06 00094 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної 

особи (крім громадського формування та релігійної 

організації) 

31. 04-07 00097 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації (крім громадського формування та 

релігійної організації) 

32. 04-08 00100 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 

результаті її реорганізації (крім громадського формування 

та релігійної організації) 

33. 04-09 00073 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної 

особи (крім громадського формування та релігійної 

організації) 

34. 04-10 00083 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення юридичної особи (крім громадського 

формування та релігійної організації) 



 

 

35. 04-11 00234 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських 

формувань 

36. 04-12 01179 Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — 

підприємців та громадських формувань 

37. 04-13 00107 Державна реєстрація припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням 

38. 04-14 00683 Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного 

власника юридичної особи 

39. 04-15 00058 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи 

(крім громадського формування та релігійної організації) 

40. 04-16 00087 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування та 

релігійної організації) 

41. 04-17 00090 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи (крім громадського формування 

та релігійної організації) 

42. 04-18 00092 Державна реєстрація припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування та релігійної організації) 

43. 04-19 00106 Державна реєстрація фізичної особи —підприємця 

44. 04-20 00109 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну 

особу — підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, 

відомості про яку не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 

громадських формувань 

45. 04-21 00108 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу 

— підприємця, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 

громадських формувань 

05. Послуги соціального характеру 

46. 05-01 00121 Установлення статусу, видача посвідчень батькам 

багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї 

47. 05-02 00144 Призначення державної допомоги при народженні дитини 

48. 05-03 00143 Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та 

пологами жінкам, які не застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

49. 05-04 00149 Призначення державної допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування 

50. 05-05 00150 Призначення державної допомоги на дітей одиноким 

матерям 

51. 05-06 00147 Призначення державної допомоги при усиновленні дитини 

52. 05-07 00151 Призначення державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 

53. 05-08 00152 Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю 

з дитинства та дітьми з інвалідністю 

54. 05-09 00133 Призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

55. 05-10 00135 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 



 

 

56. 05-11 00154 Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки 

яких ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи 

перебування невідоме 

57. 05-12 00096 Призначення державної соціальної допомоги особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю 

58. 05-13 00099 Призначення державної соціальної допомоги на догляд 

59. 05-14 00103 Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом 

з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної 

комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за нею 

60. 05-15 00104 Призначення щомісячної адресної грошової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг 

61. 05-16 00112 Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги 

особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 

62. 05-17 00230 Установлення статусу, видача посвідчень особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(відповідно до визначених категорій) 

63. 05-18 00220 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортного закладу і назад особам з 

інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них 

особам 

64. 05-19 00221 Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю 

замість санаторно-курортної путівки 

65. 05-20 00222 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортного закладу (відділення спінального 

профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з 

інвалідністю I та II групи з наслідками травм і 

захворюваннями хребта та спинного мозку 

66. 05-21 00171 Призначення одноразової компенсації батькам померлого 

учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою 

67. 05-22 01191 Призначення одноразової компенсації дружинам 

(чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих 

громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою, участю в ліквідації наслідків інших ядерних 

аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із 

застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів 

та здійсненні на них регламентних робіт 

68. 05-23 00172 Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили 

годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою 

69. 05-24 00155 Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива 

70. 05-25 00157 Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного 

палива і скрапленого газу 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170782.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170782.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170782.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170782.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170782.html


 

 

71. 05-26 00141 Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, 

які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу 

72. 05-27 00169 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи 

 

 

06. Питання місцевого значення 

73. 06-01 00153 Прийняття рішення про присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомого майна 

74. 06-02 01297 Видача довідок-характеристик на громадян 

75. 06-03 01382 Надання інформації, що підтверджує відсутність 

(наявність) земельної ділянки на території населеного 

пункту юридичним особам 

76. 06-04 00201 Видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у 

житловому приміщенні/будинку осіб для оформлення 

субсидії 

77. 06-05 01844 Видача довідки про фактичне місце проживання 

78. 06-06 01306 Довідка про перейменування вулиць 

79. 06-07 01213 Надання виписки із по господарської книги   

80. 06-08 01245 Видача довідки про останнє місце проживання спадкодавця 

(довідка для оформлення спадщини) 

81. 06-09 01437 Довідка про власника домогосподарства 

82. 06-10  Розгорнута довідка про склад сім’ї для соціальних виплат 

83. 06-11 01494 Видача довідки про склад сім’ї та пічне опалення і 

наявність газової установки до управління соціального 

захисту населення 

 

84. 06-12 00182 Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

85. 06-13 01435 Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування 

86. 06-14 01928 Видача довідки про ведення спільного господарства на 

момент смерті одного з них 

87. 06-15 00244 Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних 

ділянок 

88. 06-16 01434 Надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим 

від пожежі або стихійного лиха 

89. 06-17 00265 Видача довідки про наявність особистого селянського 

господарства  

90. 06-18 00203 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та 

передача в оренду земельної ділянки 

Примiтка: 

*- послуги будуть надаватись з моменту наявності відповідного сертифікату у посадових осіб 

сільської ради та доступу до реєстрів. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                              Тамара ФЕСЬКО 

 



с.Новомар'ївка Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 09.06.2022р

(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

53194188.92 53194188.92 31293236.00 4024000.00 0.00 3189100.00 3035000.00 154100.00 0.00 0.00 3035000.00 56383288.92

0110000
Новомар'ївська сільська рада Вознесенського 
району Миколаївської області

53194188.92 53194188.92 31293236.00 4024000.00 0.00 3189100.00 3035000.00 154100.00 0.00 0.00 3035000.00 56383288.92

0110100 0100 Державне управління 9748698.00 9748698.00 7575368.00 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

9748698.00 9748698.00 7575368.00 156748.00 0.00 11800.00 11800.00 0.00 0.00 9760498.00

0111000 1000 Освіта 35761318.57 35761318.57 22875303.00 3486317.00 122414.90 0.00 122414.90 0.00 0.00 0.00 35883733.47
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

1090495.12 1090495.12 3000000.00 3000000.00 3000000.00 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 428200.00 428200.00 428200.00

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

69000.00 69000.00 69000.00

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 670298.00 670298.00 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 530983.00 530983.00 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 482224.35 482224.35 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 126783.35 126783.35 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 4231453.00 4231453.00 4231453.00



0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету 4231453.00 4231453.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4231453.00

3700000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 
ради

1156200.00 1056200.00 835800.00 1156200.00

3710000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 
ради

1056200.00 1056200.00 835800.00 1056200.00

3710100 100 Державне управління 1056200.00 1056200.00 835800.00 1056200.00

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

1056200.00 1056200.00 835800.00 1056200.00

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

X X X 54350388.92 54250388.92 32129036.00 4024000.00 0.00 3189100.00 3035000.00 154100.00 0.00 0.00 3035000.00 57539488.92

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Додаток 3а
до рішення виконавчого комітету

від 09.06.2022р 

(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
3210 організація та проведення громадських робіт -118950.00 -118950.00 -118950.00
6030 організація благоустрою населених пунктів -13050.00 -13050.00 -13050.00

8220 заходи та роботи з мобілізаційної підгот овки
місцевого значення

132000.00

132000.00

132000.00
Всього: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ТПКВК Головний розпорядник коштів РАЗОМ

Начальник фінансового відділу

Загальний фонд Спеціальний фонд

ОБСЯГИ
додаткових асигнувань та перерозподіл їх по сільському бюджету

на 2022 рік

Тетяна СЛЮСАРЕНКО



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 №3

від 09.06.2022р "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 365773.00 330773.00 44500.00 35000.00
0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів організація благоустрою населених пунктів громади 365773.00 330773.00 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 1461894.00 1461894.00

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 69000.00
69000.00

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 похилого 

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 137168.45 126783.35 10385.10

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони придбання необхідних матеріалів для потреб територіальної оборони 137168.45 126783.35 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 255441.00 255441.00

0118220 8220 0380 заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 
значення заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 255441.00 255441.00

Всього 6711236.45 6656351.35 54885.10 35000.00

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.

2


	НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
	НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА (1)
	НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА (2)
	ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
	Про внесення змін до переліку
	адміністративних послуг, які надаються
	через/та у відділі «Центр надання адміністративних
	послуг» Новомар’ївської сільської ради
	Примiтка:
	*- послуги будуть надаватись з моменту наявності відповідного сертифікату у посадових осіб сільської ради та доступу до реєстрів.

	дод.5 
	дод7 програми

