
 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

№  18 

 

від  16 листопада  2022 року                                                Місце проведення:  
с.Новомар’ївка                                                              сесійна зала сільської ради 
                                                                                               Початок: 10:00 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

виконавчого комітету  Новомар’ївської сільської ради 
 

1. Про утворення добровільної пожежної команди Новомар’ївської сільської 
ради.  

Доповідач: ТКАЧЕНКО Д.С. - начальник відділу земельних 
відносин, комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, 
благоустрою, господарського забезпечення  та з питань 
цивільного захисту. 

2. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості послуг з 
благоустрою. 

 Доповідач: СОЛОВЙОВА Г.А. – керуюча справами виконавчого           
комітету. 

3. Про проведення заходів з нагоди Дня Святого Миколая та Новорічних і 
Різдвяних свят у Новомар’ївській сільській раді. 

Доповідач: МАЄР О.В. – заступник голови з питань діяльності 
виконавчих органів влади. 

4. Про внесення змін до проєкту сільського бюджету Новомар’ївської сільської 
територіальної громади на 2023 рік. 
 Доповідач: СЛЮСАРЕНКО Т.П. - начальник фінансового 

відділу. 
 

 
Керуюча справами виконавчого комітету 
Новомар’ївської сільської ради                                Галина СОЛОВЙОВА 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

  Від  16 листопада 2022 року                         № 1                                  с.Новомар’ївка 
 
 
Про утворення добровільної пожежної 

команди Новомар’ївської сільської ради  
                                                                     

З метою організації заходів із запобігання виникнення пожеж та їх гасіння, надання 
допомоги у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та небезпечних подій, ефективної 
роботи з організації та забезпечення пожежної безпеки на території Новомар’ївської 
сільської ради, керуючись вимогами статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування" 
та статті 62 Кодексу цивільного захисту України, враховуючи рекомендації Вознесенського 
РУ ГУ ДСНС України у Миколаївській області, виконавчий комітет Новомар’ївської 
сільської ради: 

ВИРІШИВ: 

1. Створити добровільну пожежну команду Новомар’ївської сільської ради. 
2. Затвердити Положення про добровільну пожежну команду Новомар’ївської сільської 

ради (додаток 1). 
3. Затвердити структуру, загальну чисельність та схему оповіщення штатних одиниць 

добровільної пожежної команди (додаток 2). 
4. Визначити місцем розташування добровільної пожежної команди будівлю 

Новомар’ївської сільської ради за адресою с.Новомар’ївка, вул. Данила Галицького, 
24. 

5. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення місцевої пожежної охорони 
здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених 
законодавством. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови 
ГЛАГОЛЕНКО Н.К. 

 

 Сільський голова                                                              Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 



Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету Новомар’ївської 
сільської ради від 16.11.2022 № 1 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про добровільну пожежну команду Новомар’ївської сільської ради 

 

I. Загальні положення 
1.1. Добровільну пожежну охорону (далі – ДПО) на території Новомар’ївської сільської 

ради забезпечує добровільна пожежна команда  І категорій (далі – ДПК), місце знаходження: 
вул. Данила Галицького, буд.24, с. Новомар’ївка Вознесенського району Миколаївської 
області; 

Засновником ДПК є Новомар’ївська сільська рада. 
1.2. ДПО у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно 
до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, цим Положенням, 
нормативно-правовими актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також 
рішеннями Новомар’ївської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями  
голови Новомар’ївської сільської ради. 

1.3. У питаннях організації несення служби, гасіння пожеж, проведення аварійно-
рятувальних робіт, експлуатації пожежно-, аварійно-рятувальної техніки та оснащення, 
безпеки праці під час гасіння пожеж ДПО керується нормативно-правовими актами, 
передбаченими для підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. 

1.4. ДПК утворюється з числа громадян, які постійно проживають у населених пунктах 
Новомар’ївської сільської ради, а також з числа працівників підприємств, установ та 
організацій, які розташовані на території Новомар’ївської сільської ради. 

1.5. Структуру ДПК, а також посадові інструкції їх членів затверджує сільська рада за 
пропозицією сільського голови відповідно до покладених на ДПК завдань. 

1.6. ДПК входить до системи забезпечення пожежної безпеки Вознесенського району 
та у разі необхідності може залучатись до гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (далі - НС), проведення 
пожежно-, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у разі виникнення НС на 
території Новомар’ївської сільської ради. 

1.7. ДПК виконує покладені на неї завдання в межах, визначених згідно з рішенням 
сільської ради. 

1.8. Контроль за діяльністю ДПК здійснюють виконавчий комітет Новомар’ївської 
сільської ради та Головне управління ДСНС України у Миколаївській області, через районне 
управління. 

1.10. За рішенням Новомар’ївської сільської ради ДПК має право набувати статусу 
юридичної особи у встановленому законодавством порядку. 

1.11. Залучати членів ДПК та її пожежну техніку до виконання завдань, не 
передбачених законодавством, у тому числі цим Положенням, заборонено. 

1.12. ДПК  може мати власний гімн, знак та прапор, спеціальний одяг та знаки 
розрізнення, положення про застосування та використання яких затверджується сільською 
радою відповідно до вимог законодавства. 

1.13. Керівник ДПК у місячний строк з дня утворення інформує про її утворення 
Вознесенське районне управління Головного управління ДСНС України у Миколаївській 
області з метою внесення її до Реєстру. 

1.14. У разі ліквідації ДПК сільська рада у тижневий строк з дня прийняття такого 
рішення інформує Вознесенське районне управління Головного управління ДСНС України у 
Миколаївській області. 

ІІ. Основні завдання та функції 



2.1. Основними завданнями ДПО є забезпечення пожежної безпеки, запобігання 
виникненню пожеж та випадків загибелі і травмування людей на них, гасіння пожеж, 
рятування людей, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних 
ситуацій. 

2.2. ДПО відповідно до покладених на неї завдань: 
1) проводить заходи із запобігання виникненню пожеж; 
2) контролює дотримання вимог пожежної безпеки в населених пунктах 

Новомар’ївської сільської ради; 
3) спільно з 10 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Миколаївській області може 

залучатись до гасіння пожеж, проведення евакуації людей та матеріальних цінностей, 
залучатитись до заходів спрямованих на мінімізацію або ліквідацію наслідків пожеж; 

4) вживає заходів для постійного підтримання своєї готовності до виконання 
покладених на неї функцій; 

5) інформує 10 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Миколаївській області про факти 
виникнення пожеж і порушення вимог пожежної безпеки; 

6) вживає заходів для широкого інформування громадськості про причини виникнення 
пожеж та їх небезпеку, порядок дій у разі виникнення пожежі;  

7) проводить роботу, спрямовану на формування у громадян свідомого ставлення до 
необхідності дотримання вимог пожежної безпеки, залучення їх до активної співпраці у 
заходах із запобігання виникненню пожеж, здійснення відбору серед них осіб, що виявляють 
бажання стати членами ДПО; 

8) вносить Новомар’ївській сільській раді пропозиції щодо забезпечення пожежної 
безпеки; 

9) бере участь: 
 разом з 10 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Миколаївській області, відділом освіти, 

молоді, спорту, культури та туризму Новомар’ївської сільської ради, у заходах з утворення 
та організації роботи дружини юних пожежних; 

 у проведенні перевірок джерел протипожежного водопостачання, розташованих на 
території сільської ради; 

 у проведенні тактичних навчань на об'єктах підвищеної небезпеки, розташованих на 
території сільської ради. 

ІІІ. Вимоги до осіб, які виявили бажання стати членами ДПК  
3.1. Членом ДПК на добровільних засадах може бути особа, яка досягла 21-річного віку 

і здатна за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на неї обов'язки. 
3.2. Особи, які виявили бажання стати членами ДПК, подають на ім'я керівника ДПК, 

письмову заяву. 
3.3. Зарахування до членів та виключення з членів ДПК, подальші зміни її складу тощо 

здійснюються Новомар’ївською сільською радою. 
3.4. Підставою для виключення з членів ДПК є: 
заява про виключення за власним бажанням; 
невиконання своїх обов'язків; 
стан здоров'я, що не дозволяє брати участь у діяльності ДПК. 
3.5. Особи, прийняті в члени ДПК, реєструються в Реєстрі членів ДПК, який ведеться 

керівником ДПК. 
3.6. Члену ДПК видається довідка про занесення його до Реєстру для пред'явлення на 

постійному місці роботи або навчання. 
3.7. При виключенні особи з числа членів ДПК до Реєстру вноситься позначка "Вибув" 

та направляється інформація про вибуття за постійним місцем роботи або навчання. 
ІV. Права і обов'язки членів ДПК 
4.1. Члени ДПК мають право: 
4.1.1. під час гасіння пожеж – на безперешкодний доступ до всіх виробничих та інших 

приміщень, будівель і територій, а також на вжиття будь-яких заходів з метою рятування 
людей, ліквідації пожежі та запобігання поширенню вогню, виконання робіт, пов'язаних із 
ліквідацією наслідків НС та гасінням пожежі; 



4.1.2. одержувати при виконанні робіт із гасіння пожеж відомості про наявність у 
будівлях та приміщеннях людей, вибухових та вибухо-пожежонебезпечних матеріалів, а 
також іншу необхідну інформацію; 

4.1.3. на вимогу керівника ДПК для гасіння пожежі: 
 суб'єкти господарювання зобов’язані надавати безоплатно в його розпорядження 

вогнегасні речовини, техніку, пально-мастильні матеріали, обладнання, засоби зв’язку, а 
під час пожежі, що триває понад три години, – харчування, приміщення для відпочинку і 
реабілітації осіб, залучених до гасіння пожежі; 

 посадові особи об'єктів, на яких виконуються заходи з гасіння пожежі або проведення 
аварійно-рятувальних робіт зобов’язані припинити дії, які перешкоджають членам ДПК 
виконувати поставлені завдання; 

  особи, які перебувають у зоні НС або поблизу місця пожежі, зобов’язані дотримуватися 
правил, запроваджених установленими заходами безпеки; 

4.1.5. проводити під час гасіння пожеж та надання допомоги у ліквідації наслідків НС 
документування, фото,- та відеозйомку і звукозапис. 

4.2. Члени ДПК зобов'язані: 
 здійснювати заходи із запобігання виникненню пожеж; 
 мати спеціальні знання в обсязі, необхідному для виконання покладених обов'язків у 

складі ДПК; 
 знати розміщення джерел протипожежного водопостачання в населених пунктах, 

первинних засобів пожежогасіння та інших технічних засобів, правила застосування та 
вміти використовувати їх при гасінні пожеж; 

 знати способи оповіщення населення про пожежу; 
 проводити агітаційно-роз'яснювальну роботу з метою недопущення виникнення пожеж та 

загибелі людей на них; 
 дотримуватися вимог законодавства, дисципліни, охорони праці, дбайливо ставитися до 

майна ДПК; 
 сповіщати 10 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Миколаївській області при виникненні 

пожежі; 
 знати свої обов'язки, взаємодіяти 10 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Миколаївській 

області під час гасіння пожежі; 
 виконувати розпорядження керівника ДПК та його заступників; 
 виконувати інші покладені на них обов'язки. 

V. Керівництво ДПК 
5.1. ДПК очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади 

рішенням виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради. 
5.2. Керівник ДПК може мати заступника, який призначається на посаду і звільняється 

з посади рішенням виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради за поданням 
керівника ДПК. 

5.3. У разі відсутності керівника ДПК обов'язки виконує його заступник. 
5.4. Керівник ДПК здійснює керівництво її діяльністю та несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на неї завдань. 
5.5. Керівник ДПК розробляє та за погодженням з районним управлінням Головного 

управління ДСНС України у Миколаївській області подає на затвердження Новомар’ївської 
сільської ради: 
 порядок залучення членів ДПК до чергувань і профілактичної роботи у вільний від роботи 

час; 
 табель оперативного розрахунку ДПК; 
 схему та спосіб оповіщення членів ДПК та населення про пожежу; 
 перелік територій (об'єктів, будинків і споруд, приміщень тощо), де здійснюються заходи 

із запобігання пожежам; 
 функціональні обов'язки членів ДПК; 



 перелік майна, пожежно-рятувальної техніки, спорядження, оснащення, засобів зв'язку 
тощо; 

 порядок проведення теоретичних і практичних занять. 
5.6. Керівник ДПК зобов'язаний: 

 вживати профілактичних заходів із запобігання виникненню пожеж; 
 проводити заняття з членами ДПК і перевіряти їх рівень готовності до дій за 

призначенням; 
 інформувати Новомар’ївську сільську раду у разі виявлення порушень правил пожежної 

безпеки; 
 розробляти і вести необхідну документацію; 
 планувати і організовувати роботу, розробляти заходи для реалізації поточних завдань, 

функцій і обов'язків членів ДПК; 
 визначати порядок оповіщення і збору членів ДПК; 
 здійснювати контроль за діяльністю членів ДПК; 
 знати порядок організації гасіння пожеж, застосування наявної пожежно-рятувальної 

техніки, первинних засобів пожежогасіння, розміщення джерел протипожежного 
водопостачання (водоймищ, гідрантів тощо); 

 приймати наявну пожежно-рятувальну техніку, оснащення, засоби зв'язку і стежити за їх 
справністю; 

 вести Реєстр членів ДПК; 
 виконувати інші обов'язки пов’язані із забезпеченням пожежної безпеки, покладені на 

нього сільською  радою. 
VI. Порядок організації заходів із запобігання виникненню пожеж та їх гасіння 

добровільною пожежною командою 
6.1. Обсяг і повноваження ДПК стосовно здійснення заходів щодо запобігання 

пожежам у населених пунктах та на підприємствах, в установах і організаціях визначаються 
Новомар’ївською сільською радою із урахуванням конкретних умов діяльності ДПК за 
погодженням з Вознесенським районним управлінням Головного управління ДСНС України 
у Миколаївській області. 

6.2. В ДПК ведеться така документація: 
 реєстр членів ДПК; 
 графік чергувань членів ДПК; 
 журнал та розклад занять із членами ДПК; 
 журнал обліку профілактичної і роз'яснювальної роботи; 
 журнал перевірок стану організації діяльності та несення служби ДПК; 
 журнал реєстрації цілодобового чергування членів ДПК; 
 журнал обліку протоколів про адміністративні правопорушення; 
 журнал обліку виїздів на гасіння пожеж. 

6.3. Керівник ДПК та його заступник, члени ДПК повинні пройти спеціальну 
підготовку на базі навчального закладу, що пройшов атестацію на право надання освітніх 
послуг за відповідними професіями. 

Керівник ДПК та його заступник, водії пожежних автомобілів, члени ДПК повинні 
пройти за попереднім погодженням з Новомар’ївською сільською радою та згідно з планом-
графіком стажування у пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби 
цивільного захисту. 

6.4. Підготовка членів ДПК проводиться керівником відповідно до навчальних 
програм, які погоджуються з Головним управлінням ДСНС України у Миколаївській області. 

Для підготовки членів ДПК можуть залучатися фахівці районного управління 
Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. 

6.5. Члени ДПК під час виконання покладених на них завдань підпорядковуються 
тільки керівнику ДПК або його заступнику, а при виконанні робіт із гасіння пожеж – керівнику 
гасіння пожежі. 



VII. Матеріально–технічне забезпечення, соціальний захист та заохочення членів 

ДПК 
7.1. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення ДПО здійснюється за рахунок 

коштів суб’єктів господарювання, а також членських внесків, пожертвувань юридичних та 
фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством. 

7.2. Приміщення, засоби зв’язку, пожежна техніка, інше майно, а також кошти, що в 
установленому порядку надходять від юридичних та фізичних осіб (благодійна допомога, 
членські внески, плата за надання послуг тощо) для забезпечення діяльності ДПО, підлягають 
обліку та використанню згідно із законодавством. 

7.3. Придбання пожежної техніки, пожежно-технічного обладнання, засобів 
індивідуального захисту та спорядження, зв'язку й іншого устаткування, проведення 
технічного обслуговування та ремонту здійснюється за рахунок коштів суб’єктів 
господарювання, а також членських внесків, пожертвувань юридичних та фізичних осіб, 
інших джерел, не заборонених законодавством. 

7.6. Членам ДПК, які відповідно до своїх обов'язків долучаються до гасіння пожеж та 
надання допомоги у ліквідації наслідків НС, надається медична допомога та медико-
психологічна реабілітація згідно з чинним законодавством. 

 
 

Голова Новомар’ївської  
сільської ради                                                                                    Тамара ФЕСЬКО 
        
ПОГОДЖЕНО 
Начальник Головного управління 
ДСНС України у ____________ області 
полковник служби цивільного захисту 
 
______________ __________________ 

(підпис)      (П.І.Б.) 
 

"___" _______________ 2022__ року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2  

 

Структура, загальна чисельність штатних одиниць добровільної пожежної команди 
Новомар’ївської сільської ради 

 

№п/п Назва посади Кількість штатних посад 
 Начальник 1 
 Пожежні – добровольці на добровільних засадах 4 

 

 

 

Схема оповіщення членів ДПК 

Керівник ДПК 

 

Усенко В.А. 
 

 

Куделін Олександр Володимирович 
0972846593 

 

Івін Володимир Станіславович 
0986304403 

Момченко Володимир Володимирович 
0663734917 

 

Гаврилюк Ігор Васильович 
0688047647 

 

Начальник відділу земельних відносин,                                                                                                              
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  16 листопада 2022 року                    № 2 
 с.Новомар’ївка 
 
Про затвердження зведеного кошторисного 
розрахунку вартості послуг з благоустрою. 
 
Розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкту будівництва, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №560 «Про затвердження 
Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи та визнання такими, 
що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», керуючись статтями 31, 
40, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості послуг з благоустрою, а саме: 
- поточний ремонт (виправлення профілю покриття) дороги від с. Михайло-Жукове до  с. 
Григорівка Вознесенського району Миколаївської області на загальну кошторисну вартість 
158663,00 (сто п’ятдесят вісім тисяч шістсот шістдесят грн 00 коп.) гривень, що додається.  
2. Контроль за виконанням даного рішення лишаю за собою. 
 
 
 
Сільський голова                                                              Тамара ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УКРАЇНА 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

  Від  16 листопада 2022 року                    № 3 
 с.Новомар’ївка 
 
Про   проведення    заходів  з  нагоди  
Дня   Святого Миколая,    новорічних 
і   Різдвяних   свят у  Новомар’ївській  
сільській                                          раді 
  

         Заслухавши інформацію заступника  сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олени Маєр про необхідність  погодження заходів з 
нагоди святкування Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят на 
території Новомар’ївської сільської  ради, керуючись статтею  26 Закону України 
«Про місцеве  самоврядування в Україні»,   враховуючи запровадження 
військового стану на території України та необхідність економії електроенергії, 
виконавчий комітет Новомар’ївської сілької ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Провести на території Новомар’ївської сільської ради заходи з 
нагоди Дня Святого Миколая, Новорічних та Різдвяних свят: 

- облаштувати на старостинських округах сільської ради резиденції Святого 
Миколая та організувати вручення новорічних подарунків дітям; 
     - встановити на площах біля будинків культури, біля адмінбудівель, закладів 
освіти, тощо новорічні ялинки, категорично заборонивши використання 
новорічної іллюмінації  з метою економії електроенергії в денний час та під час 
комендантської години; 
       
2. Доручити начальнику відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму  
сільської ради Світлані Гірієнко, старостам старостинських округів громади 
(Козакевич А.А., Шведу В.І., Бондаренку О.М., Булаткіній С.Ю.) організувати 
проведення культурно-масових заходів до Дня Святого Миколая, Новорічних та 
Різдвяних свят на території  Новомар’ївської сільської ради відповідно до 
затверджених заходів. 
3. Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новомар’ївської сільської 
ради ознайомити жителів Новомар’ївськеої сільської територіальної громади із 
програмою святкування через офіційний вебсайт сільської ради, соціальні 



мережі та шляхом розміщення оголошень у спеціально відведених місцях 
населених пунктів. 
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника  сільського 
голови з основних питань діяльності ради Олену Маєр.   
 

 

Сільський голова                                                                     Тамара  ФЕСЬКО 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
                                                                                    

УКРАЇНА 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

16 листопада 2022 року                             №  4                        с.Новомар’ївка 
  
 
 
Про внесення змін до проєкту 
бюджету Новомар’ївської сільської 
територіальної громади на 2023 рік 
 
                                      14539000000 
                                     (код бюджету) 
 
                 Керуючись статтею 26 Закону України від 21.05.1997р. №280/97 – ВР 
«Про місцеве самоврядування  в Україні» (зі змінами), Бюджетним кодексом 
України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами) Указом Президента України 
№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» , постановою Кабінету 
Міністрів України № 252 від 11.03.2022 року «Деякі питання формування та 
виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», заслухавши 
інформацію начальника фінансового відділу Слюсаренко Т.П. щодо 
необхідності внесення змін до проєкту бюджету громади на 2023 рік, 
виконавчий комітет сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового відділу щодо 
внесення змін до проєкту бюджету громади на 2023 рік. 

2. Згідно листа Міністерства фінансів № 051110-14-6/25906 від 04.11.2022 
«Про показники міжбюджетних відносин та складання проєктів 
місцевих бюджетів на 2023 рік» та листа департаменту фінансів 
облдержадміністрації №042-23/1372 від 14.11.2022р «Про доведення 
показників міжбюджетних трансфертів на 2023 рік» збільшити дохідну  
та видаткову частини загального фонду проєкту сільського бюджету на 
2023 рік на суму 5180149 гривень. 

3. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського 
бюджету на  2023 рік в сумі  35203350  гривень, cпеціального фонду 
сільського бюджету в сумі  26800 гривень (додаток 1).  



3. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду сільського 
бюджету в сумі  35203350 гривень,спеціального  фонду  26800 гривень (додаток 
3).                
 
       4. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності внести відповідні до 
розпису асигнувань сільського бюджету. 
       5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 
фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Пруднікову О.О. 
 
 
Сільський голова                                                  Тамара ФЕСЬКО 



1,4539E+10

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  29 171 301,00 15 000,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
15 684 313,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 15 684 313,00 0,00 0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

9 670 705,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

4 079 861,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

1 933 747,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  93 280,00 0,00 0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

93 280,00

18000000 Місцеві податки 13 368 608,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 6 461 901,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

250 000,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

391 500,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 375 000,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 689 520,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 3 932 981,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 769 600,00

18011100 транспортний податок 53 300,00

18050000 Єдиний податок  6 906 707,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 220 000,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 843 500,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків` 

5 843 207,00

19000000 Інші податки та збори 0,00 0,00 0,00 0,00

19090000

Податки і збори, не віднесені до інших 

категорій, та кошти, що передаються 

(отримуються) відповідно до бюджетного 

законодавства

15 000,00 0,00 15 000,00 0,00

19010100

Екологічний податок,який справляється за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в 

атмосферне повітря двоокису вуглецю)

11 700,00 0,00

ПРОГНОЗ ДОХОДІВ

місцевого бюджету на 2023 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього 2022

спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет розвитку



19010300

надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об'єктах,крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини

3 300,00

20000000 Неподаткові надходження  25 100,00 0,00 0,00

21080000 інші надходження 1 500,00 0,00 0,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1 500,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
23 600,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 23 100,00 0,00 0,00

22010300

адміністративний збір за проведення 

державної реєстраціїюридичних осіб,фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань

21 000,00

22012500
Плата за надання інших адміністративних 

послуг
2 100,00

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном  

0,00 0,00 0,00 0,00

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності 

0,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  500,00 0,00 0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  

500,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  0,00 0,00 0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 

11 800,00 0,00 11 800,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
0,00 0,00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ,що 

здійснюється відповідно до Закону України 

"Про оренду державного та комунального 

майна"

11 800,00 11 800,00

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)
29 194 901,00 26 800,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  6 008 449,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  0,00 0,00

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам
5 922 500,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 5 922 500,00

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
0,00 0,00 0,00

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
0,00 0,00 0,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
0,00 0,00 0,00 0,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я 

за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

0,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
85 949,00 85 949,00 0,00 0,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська 

школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

0,00 0,00 0,00



41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах за рахунок відповідної 

субвенц

0,00 0,00 0,00

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

0,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 85 949,00 85 949,00

X Разом доходів 35 203 350,00 26 800,00 0,00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



с.Новомар'ївка Додаток 3

до рішення Новомар'ївської сільської ради

"Про проєкт бюджету Новомар'ївської територіальної громади на 2022 рік"

від 07.11.2022 р № 

(грн.)

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

0100000
Новомар'ївська сільська рада Братського 

району Миколаївської області
35203350,00 34110356,00 19391361,00 3306562,00 0,00 26800,00 0,00 26800,00 0,00 0,00 0,00 35230150,00

0110000
Новомар'ївська сільська рада Братського 

району Миколаївської області
35203350,00 34110356,00 18698186,00 3306562,00 0,00 26800,00 0,00 26800,00 0,00 0,00 0,00 35230150,00

0110100 0100 Державне управління 12376568,00 11383574,00 8987555,00 178881,00 11800,00 11800,00 10880498,00

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

12376568,00 12376568,00 9593630,00 225863,00 0,00 11800,00 11800,00 0,00 0,00 12388368,00

0111000 1000 Освіта 13203830,00 13203830,00 7747206,00 2769853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13203830,00

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 5661150,00 5661150,00 3820774,00 887127,00 0,00 0,00 0,00 5661150,00

0111021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти 

ззакладами загальної середньої освітиа 

рахунок коштів місцевого бюджету,з них:

5674188,00 5674188,00 2964658,00 1980384,00 5674188,00

0111031 1031 0921
надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
0,00

0111070 1070 0960

надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти,заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

540223,00 540223,00 415496,00 23318,00 540223,00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти 1328269,00 1328269,00 546278,00 1328269,00

0113000 3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 591311,00 591311,00 591311,00

0113020 3020 1060
забезпечення побутовим вугіллям окремих 

категорій громадян
14000,00 14000,00 14000,00

0113035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті

127600,00 127600,00 127600,00

0113050 3050 1070

пільгове медичне обслуговування осіб,які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

2400,00 2400,00 2400,00

0113090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни
4186,00 4186,00 4186,00

0113133 3133 1040 Інші заходи  та заклади молодіжної політики 50000,00 50000,00 50000,00

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

50000,00 50000,00 50000,00

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. 
160063,00 160063,00 160063,00

надання матеріальної допомоги сім'ям 

загиблих та померлих учасників бойових дій 

на території інших країн,особам з інвалідністю 

внаслідок війни на території інших країн

52063,00 52063,00 52063,00

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



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

одноразова матеріальна допомога учасникам 

АТО
44000,00 44000,00 44000,00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 106262,00 106262,00 87100,00 106262,00

0113242 3242 1090
інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
74000,00 74000,00 74000,00

надання адресної допомоги особам,які 

перебувають у складних життєвих обставинах
60000,00 60000,00 60000,00

матеріальна допомога учасникам війни в 

Афганістані, ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС,учасникам АТО

14000,00 14000,00 14000,00

0114000 4000 Культура і мистецтво 1208231,00 1208231,00 901949,00 97853,00 1208231,00

0114030 4030 0824 забезпечення діяльності бібліотек 302031,00 302031,00 234548,00 10882,00 302031,00

0114060 4060 0828

забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури,клубів,центрів дозвілля та інших 

клубних закладів

906200,00 906200,00 667401,00 86971,00 906200,00

0116000 6000 Житлово-комунальне господарство 1253975,00 1253975,00 0,00 259975,00 981495,00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарствапа
145820,00 145820,00 145820,00 145820,00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів 1108155,00 1108155,00 114155,00 1108155,00

0118000 8000 Інша діяльність 100000,00 100000,00 0,00 0,00 47,00 15000,00 0,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 100000,00

0118110 8110 0320

заходи із запобігання та піквідації  

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

100000,00 100000,00 100000,00

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів
15000,00 15000,00 15000,00

0119000 9000 Міжбюджетні трансферти 5052984,00 5052984,00 5052984,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету 5052984,00 5052984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5052984,00

370000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 

ради
1316451,00 1316451,00 1061476,00 1316451,00

371000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 

ради
1316451,00 1316451,00 1061476,00 1316451,00

3710100 100 Державне управління 1316451,00 1316451,00 1061476,00 1316451,00

37010160 О160 0111

Керівництво і управлінняу відповідній сфері у 

містах(м.Києві),селищних,селах,територіальни

х громадах

1316451,00 1316451,00 1061476,00 1316451,00

3718000 8000 Інша діяльність 100000,00 103600,00

371810 8710 О133 резервний фонд місцевого бюджету 100000,00 103600,00

X X X 35203350,00 34110356,00 18698186,00 3474520,00 0,00 26800,00 0,00 26800,00 0,00 0,00 35230150,00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



Додаток 5                                                                                                                     

до рішення  від 07.11.2022 №1 "Про проєкт сільського 

бюджету на 2023 рік"

(грн)
Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 

трансферту  

1 2 3

41020100 5922500

99000000000 5922500

41033900

99000000000

41053900 4186

14100000000 4186

41053900 2400

14100000000 2400

41053900 2800

14100000000 2800

41053900 12000

14100000000 12000

41053900 24563

14100000000 24563

41053900 40000

14100000000 40000

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування

витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

Обласний бюджет Миколаївської області

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання

щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань,у тому

числі добровільних,які загинули,пропали безвісті або померли внаслідок поранення,контузії чи

каліцтва,одержаних при виконанні службових обов'язків та тимчасово окупованій території АР

Крим,м.Севастополя,під час участі в АТО/ООС на сході України)

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи

щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне

обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з

інвалідністю І та ІІ групи))

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання

матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім"ям осіб, які

загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров"я, одержаних під

час участі у Революції Гідності)

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання

матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам

з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік бюджету Новомар'ївської територіальної громади

Код Класифікації 

доходу 

бюджету/Код 

бюджету

Усього

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

                             І. Трансферти до загального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Державний бюджет

Державний бюджет

Базова дотація

1



Х 6008449

Х 6008449

Х

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету/ 

Код бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету -отримувача міжбюджетного 

трансферту
Усього

1 2 3 4

14543000000 Братська селищна територіальна громада

0119770 0119770
Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на утримання трудового архіву)
64284

145430000000 Братська селищна територіальна громада 64284

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на утримання соціальних працівників та соціальних робітників 

територіального центру соціального ослуговування, відшкодування вартості утримання  

громадян будинку престарілих,з/плата відділ сім'ї і молоді)

1273835

14543000000 Братська селищна територіальна громада 1273835

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на забезпечення видатками на розрахунки за енергоносії КНП 

"Братська ЦРЛ")

1996544

14543000000 Братська селищна територіальна громада 1996544

0119770 0119770

інші субвенції з місцевого бюджету на забезпечення видатками на оплату праці 

прац.ФАПів,розрахунки за електричну енергію,природний газ,безкоштовні рецепти 

КНП "Братський ЦПМСД"

1595337

14543000000 Братська селищна територіальна громада 1595337

14528000000 Бюджет Арбузинської селищної територіальної громади 92940

0119770 інші субвенції з місцевого бюджету (центр психологічної реабілітації дітей) 92940

14307200000 Вознесенська районна ВДА 15770

0119770 0119770 інші субвенції з місцевого бюджету (на утримання УСЗН) 15770

                             І. Трансферти із загального фонду бюджету

спеціальний фонд

загальний фонд

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
                                                                                                                                                                                                        

(грн)

                             ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

2



14307200000 Бюджет Вознесенського району 14274

0119770

інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з бюджету Новомар'ївської СТГ на 

обслуговування системи оповіщення) 14274

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 5052984

загальний фонд 5052984

спеціальний фонд

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.

                             IІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

3



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

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

Усього

Трансферти іншим бюджетам

Інші субвенції з місцевого 

бюджету селищної та сільських 

рад 

загального 

фонду

субвенції з місцевого бюджету  на:

Усього

1



Додаток  7

                       до рішення Новомар'ївської сільської ради №1

від 16.11.2022р "Про внесення змін до  проєкту сільського 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 2019-2023 роки 18.12.2019 №1 2247754,00 2232754,00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів організація благоустрою населених пунктів громади 1108155,00 1108155,00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства

забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 145820,00
145820,00

3210 1050 організація  та проведення громадських робіт організація  та проведення громадських робіт
106262,00

106262,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам утримання районного трудового архіву 64284,00 64284,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на заробітну плату відділу сім'ї і молоді Братського району 370000,00 370000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на виплату заробітної плати соціальному працівнику 438233,00 438233,00

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 15000,00 15000,00

Сільська програма вуличного освітлення 18.12.2020 114155,00 114155,00

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

вуличного освітлення 

114155,00
114155,00

 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 2019-2021 роки 1326459,00 1326459,00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості 

1326459,00
1326459,00

" Пролграма "Здоров'я нації" на 2015-2020 роки 20.08.2019 №6 3190674,00 3190674,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам
в т.ч.на виплату заробітної плати працівникам ФАПів

1194267,00 1194267,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам
видачу безкоштовних рецептів

120000,00 120000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам
оплата комунальних послуг ФАПів

281070,00 281070,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам оплата енергоносіїв ЦРЛ 1595337,00 1595337,00

Програма розвитку захисту "Турбота" на 2019-2022 роки 955642,00 955642,00

0113035 3035 1070
на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим 

категоріям громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян
127600,00 127600,00

0113242 3242 1090
інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

матеріальна допомога громадянам,які опинились в скрутному становищі 60000,00
60000,00

0113191
3191 1030

інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ( 

доп.Афганцям,Чорнобильцям,уч.АТО/ООС)

85500,00
85500,00

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 2021 році

Загальний 

фонд

Код 

ТПКВ

КМБ 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Спеціальний фонд

2



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

0113020 3020 1060 забезпечення побутовим вугіллям забезпечення інвалідів твердим паливом 14000,00 14000,00

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 

50000,00 50000,00

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)
60000,00 60000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам утримання мешканців с/ради у відділенні стаціонарного догляду 465602,00 465602,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам відшкодування витрат центру психологічної реабілітації дітей 92940,00 92940,00

УСЬОГО 7836494,00 7821494,00 9500,00 0,00

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.
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