
 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 2 

 

від  19 січня  2022 р                                                        Місце проведення:  
с.Новомар’ївка                                               кабінет голови сільської ради 
  
                                                                                               Початок: 10.00 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

виконавчого комітету  Новомар’ївської сільської ради 
 

 
 

1. Про стан медичного обслуговування на території Новомар’ївської сільської ради. 
Доповідач: Кузіна О.О. – головний лікар КНП «Братський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Братської селищної ради 

Миколаївської області. 

Співдоповідачі: старости старостинських округів згідно закріплених 

територій. 

2. Про розгляд пропозиції члена молодіжної ради при Миколаївській ОДА Коваленка 
Артура. 

 Доповідач:  Соловйова Г.А. – керуюча справами виконавчого 

комітету  Новомар’ївської сільської ради.  

 

3. Про визначення переліку заходів по підготовці до Дня Соборності України по 
Новомар’ївській сільській  раді. 

                                 Доповідач: Маєр О.В. – заступник голови з питань діяльності ради  

4. Про стан технологічної та пожежної безпеки на території Новомар’ївської сільської ради. 

 Доповідач: Ткаченко Д.С. – начальник відділу комунальної власності, 

інфраструктури, ЖКГ, благоустрою, господарського забезпечення та з 

питань цивільного захисту 

 

5. Про звіти старост старостинських округів щодо проведеної роботи за 2021 рік на території 
округів 

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

Новомар’ївської сільської ради. 

 
 



 
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 19 січня  2022 року                     № 1                          с Новомар’ївка 
  
Про стан медичного обслуговування   
населення Новомар’ївської сільської 
ради  
  

         Керуючись підпунктами 1, 2, 3 статті 32, пунктом 1 статті 11, підпунктом три пункту 3 
статті 42, статтею 53, пунктом 6 статті 59, пунктом 1 статті 73 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", заслухавши та обговоривши інформацію про стан медичного 
обслуговування населення на території Новомар’ївської  сільської ради, виконавчий комітет 
сільської ради   
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Інформацію головного лікаря Комунального некомерційного підприємства «Братський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» Братської селищної ради Кузіної О.О. щодо 
стану медичного обслуговування населення на території Новомар’ївської сільської 
територіальної громади прийняти до відома. 
 
2. Рекомендувати головному лікарю Комунального некомерційного підприємства 
«Братський центр первинної медико-санітарної допомоги» Братської селищної ради Кузіній 
О.О, працівникам закладів охорони здоров'я, які функціонують на території сільської ради: 
      2.1. посилити особистий контроль за станом медичного обслуговування населення, 
звернувши при цьому особливу увагу на учасників війни та бойових дій, ліквідаторів 
Чорнобильської катастрофи, інвалідів всіх категорій, дітей першого року життя;  
      2.2. продовжувати проведення роз’яснювальної санітарно-освітньої роботи серед 
населення щодо поширення коронавірусної інфекції 2019-nCoV;  
      2.3. постійно працювати над: 
- контролем відсотку охоплення вакцинацією населення громади, проводити роботу з 

відмовниками; 
- збільшенням кількості виписаних електронних рецептів по Програмі «Доступні ліки» 

хворим на гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, бронхіальну астму. 
      2.4. активізувати проведення роз’яснювальної санітарно-освітньої роботи серед 
населення по профілактиці захворюваності з метою виявлення громадян, які хворіють 
небезпечними хворобами і надання їм посильної медикаментоз- ної допомоги;  
      2.5. суворо стежити за дотриманням трудової та виконавської дисципліни серед 
працівників закладів охорони здоров'я, режиму роботи медисних працівників на територіях 
обслуговування; 
      2.6 зобов’язати медичних працівників укласти договори з закладами освіти на 
обслуговування. 
 



3. Рекомендувати керівникам закладів освіти, які функціонують на території сільської ради, 
забезпечувати створення належних умов для зміцнення фізич- ного, психічного та соціального 
благополуччя дітей та підлітків. Посилити контроль за виконанням у закладах освіти Законів 
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про 
захист населення від інфекційних хвороб». 
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Олену МАЄР. 
 
 
            Сільський голова                                           Тамара ФЕСЬКО 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                              
                                                                                                 

УКРАЇНА 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 

Від 19 січня  2022 року                      № 2                                 с.Новомар’ївка 
 

 
Про розгляд пропозиції члена 
молодіжної ради при Миколаївській 
ОДА Коваленка  Артура 
 

 
      Розглянувши пропозицію члена молодіжної ради при Миколаївській ОДА Коваленка  
Артура та керуючись вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,    
         виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради вирішив: 

1. Враховуючи активну життєву позицію члена молодіжної ради при Миколаївській 
ОДА Коваленка Артура та його бажання брати активну участь в вирішенні питань 
громади, запропонувати йому вирішити порушене в зверненні питання за рахунок 
організації благодійного ярмарку, аукціону та інших форм отримання благодійної 
допомоги, що не заборонена законом. 

2. Педагогічному колективу Новомар’ївського ОНЗ ЗСО І-ІІІ ступеню Новомар’ївської 
сільської ради надати Коваленку Артуру посильну допомогу з організаційних питань 
та проконтролювати правомірність обраних форм отримання благодійної допомоги. 

3. За наявності фінансування  начальнику відділу комунальної власності, 
інфраструктури, ЖКГ, благоустрою, господарського забезпечення та з питань 
цивільного захисту Ткаченку Д.С., забезпечити встановлення географічних назв сіл на 
території Новомар’ївської сільської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Ткаченка Д.С. начальника 
відділу комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою, господарського 
забезпечення та з питань цивільного захисту. 

 
 
 
Сільський голова                                            Тамара ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 



                                                                                                 

 
У К Р А Ї Н А 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 Від 19 січня  2022 року                     № 3 
   с Новомар’ївка 
  
Про   визначення    переліку    заходів 
по   підготовці   до   Дня   Соборності   
України на території Новомар’ївської 
сільської                                         ради  
  

       Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про правовий 
статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті», з метою 
консолідації суспільства навколо ідеї єдності держави, виховання у громадян почуття 
патріотизму та гордості за героїчне минуле і сьогодення українського народу, виконавчий 
комітет Новомар’ївської сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити План заходів про відзначення на території Новомар’ївської  сільської 
територіальної громади у 2022 році Дня Соборності України (додається). 

2. Рекомендувати відповідальним за виконання Плану заходів забезпечити 
його виконання  за умови дотримання протиепідемічних заходів. 

     3. Відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Новомар’ївської сільської ради 
подати сільському голові узагальнену інформацію про виконання Плану заходів до 28.01.2022 
року. 

     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Олену МАЄР. 
  

 
 
Сільський голова                                                             Тамара ФЕСЬКО 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                        

                                                                        рішенням виконавчого комітету 
                                                                        Новомар’ївської сільської ради  

                                                                        від 19.01.2022 року № 3 
 
 
 

План заходів 
з відзначення Дня Соборності України на території 

 Новомар’ївської сільської ради. 
 
1.Забезпечення проведення урочистих заходів з нагоди Дня Соборності України, зустрічей з 
військовослужбовцями, які брали участь в Антитерористичній операції та Операції 
об’єднаних сил на Сході України, членами їх сімей. 
19-22.01.2022 року           керівники закладів загальної середньої освіти  
                                            сільської ради 
 
                                             
2.Забезпечення проведення за участі керівництва та депутатів громади покладання квітів до 
пам’ятників та пам’ятних знаків діячам, які зробили вагомий внесок в розбудову Української 
держави , жителям громади , які загинули під час Антитерористичної операції та Операції 
об’єднаних сил на Сході України, героям Небесної Сотні. 
21.01.2022 року                старости, керівники закладів культури та 
                                           загальної середньої освіти  
                                           Новомар’ївської сільської ради 
 
3.Забезпечення розміщення в приміщеннях Новомар’ївської громади, закладах освіти та 
культури стендів із фотографіями жителів громади, які загинули у боротьбі за свободу та 
незалежність України під час Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на 
Сході України. 
Січень 2022 року              керівники закладів культури та 
                                           загальної середньої освіти  
                                           Новомар’ївської сільської ради 
 
 
4.Забезпечення проведення в клубних, бібліотечних та музейних закладах інформаційно-
просвітницьких заходів, присвячених боротьбі за свободу та незалежність України в ХХ 
столітті, за часів Революції Гідності , проведення Антитерористичної операції та Операції 
об’єднаних сил на Сході України. 
Січень 2022 року              керівники закладів ЗЗСО, бібліотекарі. 
 
5.Забезпечення проведення у закладах освіти уроків мужності за участі ветеранів 
Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил, інформаційно-просвітницьких 
заходів, присвячених боротьбі Українського народу за єдину, соборну, демократичну 
державу. 
Січень 2022 року              керівники закладів загальної середньої освіти  
                                           Новомар’ївської сільської ради 
 
 
6.Сприяти проведенню патріотичних молодіжних заходів, флеш-мобів, благодійних 
ярмарок, спортивних змагань на честь захисників України. 
Січень 2022 року               старости, керівники закладів культури та 



                                            загальної середньої освіти  
                                            Новомар’ївської сільської ради 
 
8.Організувати широке розміщення Державних Прапорів України на будівлях органів 
місцевого самоврядування , закладів освіти , культури та медицини , організацій, 
підприємств усіх форм власності з нагоди Дня Соборності України. 
19-22.01.2022 року                      старости, керівники закладів освіти ,  
                                                      культури , працівники медичних закладів 
  
9.Організувати нові та оновити діючі виставки архівних документів та матеріалів у музейних 
кімнатах ЗЗСО та бібліотеках громади, які відображають трагічні події в житті Українського 
народу, присвячені боротьбі за свободу та незалежність під час Української революції 1917-
1921 років. 
Січень 2022 року                        бібліотекарі, керівники ЗЗСО 
 
10.Звернутися до релігійних організацій громади із пропозицією провести вранці 22.01.2022 
року молебен за Соборну Україну. 
Січень 2022 року                          старости 
 
11.Сприяти широкому висвітленню на веб-сайті Новомар’ївської громади заходів з нагоди 
Дня Соборності України. 
Січень 2022 року               начальник загального відділу сільської ради 
                                             Світлана СМОЛЯР. 
 
 
Керуюча справами                                                              Галина СОЛОВЙОВА  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
                                                                                    

УКРАЇНА 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

19 січня 2022 року                                      № 4                         с.Новомар’ївка 
 
Про стан пожежної безпеки на 
території Новомар’ївської сільської 
ради 

З метою посилення пожежної безпеки в населених пунктах сільської ради для 
попередження пожеж, загибелі та травмування людей на них, збереження матеріальних 
цінностей, майна різних форм власності від пожеж, відповідно до Законів України «Про 
цивільну оборону України», «Про пожежну безпеку», Правил пожежної безпеки в Україні», 
затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 
року, Кодексу цивільного захисту, керуючись ст.38, ст. 40, ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ : 

1. Депутатам сільської ради проводити широку роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті, про недопущення 
захаращення територій домоволодінь сміттям та горючими матеріалами, про недопущення 
випалювання сухої трави, сміття. 

 
2. Рекомендувати відділу соціального захисту населення сільської ради проводити 

інформаційні бесіди серед пристарілих, одиноких, інвалідів та неблагополучних сімей щодо 
дотримання ними правил пожежної безпеки. 

 
3. Рекомендувати керівникам навчальних закладів громади, підприємств та організацій 

різних форм власності забезпечити об’єкти первинними засобами пожежогасіння та 
проводити протипожежні інструктажі з працівниками, з відповідними відмітками в журналах 
згідно графіків. 

 
4. Відділу комунальної власності, інфраструктури, житлово-комунального 

господарства, благоустрою, господарського забезпечення та з питань цивільного захисту 
населення, старостам Новомар’ївської сільської територіальної громади систематично 
проводити роботу з інформування населення щодо правил поводження під час відпочинку в 
природних екосистемах, дотримання пожежної безпеки, та дій у разі виникнення НС 
техногенного та природного характерів. 

 



5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу 
комунальної власності, інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою, 
господарського забезпечення та з питань цивільного захисту населення. 

 
 
Сільський голова                                                   Тамара ФЕСЬКО 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                              
                                                                                    

УКРАЇНА 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

19 січня 2022 року                                      № 5                         с.Новомар’ївка 
 
 
 
Про звіти старост старостинських  
округів щодо проведеної роботи за  
2021 рік на території округів 
 
 
Керуючись ст. 40, п.2 ст.54¹ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Старостам старостинських округів: Бондаренку О.М., Козакевич А.А., Шведу В.І. 
прозвітувати про свою роботу за 2021рік на відкритій зустрічі з громадянами на закріплених 
територіях в термін до 01.04.2022 року з відповідним фіксуванням у протоколах зустрічей.  
 
2. В термін до 15.04.2022 року старостам старостинських округів: Бондаренку О.М., 
Козакевич А.А., Шведу В.І. надати на розгляд виконавчого комітету звіт про проведену 
роботу за 2021 рік. 
   
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника сільського 
голови Глаголенко Н.К. 
 
 
Сільський голова        Тамара ФЕСЬКО    
 


