
 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

№  16 

 

від  20 жовтня  2022 року                                                Місце проведення:  

с.Новомар’ївка                                                              сесійна зала сільської ради 

                                                                                               Початок: 09:30 
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

виконавчого комітету  Новомар’ївської сільської ради 

 

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

громади на 2022 рік. 

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

 

2. Про розгляд звернення підполковника поліції, начальника відділення № 1 

Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській 

області Олександра Марченка про придбання опалювальних печей 

«Булер’ян» в кількості 2 (двох) штук.  

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

 

3. Про встановлення опіки над дитиною, позбавленою батьківського піклування, 

Смоленюк Оленою Андріївною, 19.04.2021 р.н. 

                            Доповідач: Калько Альона Володимирівна – начальник 

служби у справах дітей Новомар’ївської сільської ради. 

 

4.  Про захисні споруди цивільного захисту (ПРУ) Новомар’ївської сільської 

ради. 

Доповідач: Ткаченко Дмитро Сергійович – начальник відділу 

земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, 

благоустрою та господарського забезпечення.  

 

5. Про затвердження Положення про сільську комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Новомар’ївської сільської 

ради. 



Доповідач: Ткаченко Дмитро Сергійович – начальник відділу 

земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, 

благоустрою та господарського забезпечення.  

 

6. Про видачу гуманітарної допомоги та державної підтримки населенню 

громади. 

Доповідач: Маєр Олена Володимирівна – заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради. 

 

7. Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкту 

будівництва. 

Доповідач: Соловйова Г.А. - керуюча справами виконавчого 

комітету Новомар’ївської сільської ради. 

    

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської ради                                         Галина СОЛОВЙОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

20 жовтня 2022 року                             №  1                                   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», враховуючи 

клопотання ПП «Редакція газети «Перемога» від 19.10.22 № 15, звернення 

начальника 10 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Миколаївській області  від 

19.10.22 № 31.01/198, заслухавши інформацію начальника фінансового відділу 

Слюсаренко Т.П. щодо необхідності внесення змін до бюджету громади на 2022 

рік, виконавчий комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового відділу щодо 

внесення змін до бюджету громади на 2022 рік. 

2. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського 

бюджету на  2022 рік в сумі  51281493  гривень, cпеціального фонду 

сільського бюджету в сумі  154100 гривень (додаток 1).  

3. Визначити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі    

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

            - залучення вільних залишків коштів ,що склалися   на початок року 

в сумі 7215979,92 гривень в тому числі: 

             - загального фонду сільського бюджету – 2455491 гривень; 

              



            - освітньої субвенції – 4090495.12 гривень; 

            - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до 

Інтернету в сільській місцевості – 626611 гривень; 

            - субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами  – 43382,80 гривень; 

            - передача з загального фонду до спеціального фонду   в сумі 2035000 

гривень ( видатки розвитку).         

  4. Затвердити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі    

2035000 гривень, джерелом покриття якого є: 

           - передача з загального фонду до спеціального фонду в сумі 2035000  

            гривень (видатки розвитку); 

          5.Зменшити видатки загального фонду сільського бюджету по : 

КПКВК 0111010 «надання дошкільної освіти » на суму  441200 грн.  

КПКВК 0111021 «надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» - на суму 595700 грн. 

КПКВК 0116030 «організація благоустрою населених пунктів» - 70000 грн; 

КПКВК 0114030 «забезпечення  діяльності бібліотек» - 18000 грн. 

        6. Збільшити видатки загального фонду бюджету сільської територіальної 

громади по : 

КПКВК 0111010 «надання дошкільної освіти» на суму 434200 грн; 

КПКВК 0111021 надання загальної середньої освіти закладами загальної    

середньої освіти» - на суму 595700 грн.   

КПКВК 4030 «забезпечення діяльності бібліотек» - 7000 грн; 

КПКВК 0114060 «забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 61000 грн; 

КПКВК 0119800 «субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 20000 грн; 

КПКВК 0110150 «організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» - 7000 грн. 

        7. Затвердити уточнений обсяг видатків сільського бюджету в сумі 

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

фонд – 2189100 грн. 

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

розпису асигнувань сільського бюджету. 

       9. 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 

20 жовтня 2022 року                             №  2                                   с.Новомар’ївка 

 

Про розгляд звернення підполковника  

поліції, начальника відділення № 1  

Вознесенського районного управління  

поліції ГУНП в Миколаївській області  

Олександра Марченка про придбання  

опалювальних печей «Булер’ян»  

в кількості 2 (двох) штук. 

 

 

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

місцеве самоврядування  в Україні» (зі змінами), Указом Президента України 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», враховуючи звернення  

звернення підполковника поліції, начальника відділення № 1 Вознесенського 

районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області Олександра 

Марченка, виконавчий комітет  

 

ВИРІШИВ: 

1. З метою раціонального використання матеріальних ресурсів в 

умовах військового стану та враховуючи звернення підполковника 

поліції, начальника відділення № 1 Вознесенського районного управління 

поліції ГУНП в Миколаївській області Олександра Марченка, винести на 

розгляд чергової сесії питання про безоплатну передачу в тимчасове 

користування  опалювальної печі «Булер’ян» балансовою вартістю 

6500,00 (шість тисяч п’ятсот грн. 00 коп.) гривень. 

2. Контроль за виконанням даного 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 

  

 

20 жовтня 2022 року                    №  3                                    с. Новомар’ївка   

 

Про встановлення опіки над дитиною, 

позбавленою батьківського піклування, 

Смоленюк Оленою Андріївною, 19.04.2021 р.н. 

 

Відповідно статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  статей 1, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», статей 59, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, 

статей 243, 244 Сімейного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» заслухавши інформацію 

начальника служби у справах дітей виконавчого комітету Новомар’ївської 

сільської ради Калько А.В. та враховуючи рекомендації комісії з питань захисту 

прав дитини, виконавчий комітет сільської ради 

  

В И Р І Ш И В: 

 

1. Встановити опіку над дитиною, позбавленою батьківського піклування 

Смоленюк Оленою Андріївною, 19.04.2021  року народження. 

Мати дитини, громадянка Смоленюк Катерина Миколаївна, 18 лютого 1980 року 

народження паспорт громадянина України унікальний номер запису в Єдиному 

державному демографічному реєстрі 19800218-08964, орган, що видав 4820 від 

12.03.2021 року, згідно рішення Братського районного суду Миколаївської 

області від 30 червня 2022 р. справа №471/904/21 провадження №2/471/19/22 

малолітня Смоленюк Олена Андріївна, 19.04.2021 р.н. відібрана у матері 

Смоленюк Катерини Миколаївни, 18.02.1981 р.н. без позбавлення останньої 

батьківських прав. 

      Батько дитини, записаний згідно частини першої статті 135 Сімейного 

кодексу України витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 

про народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини 

першої статті 135 Сімейного кодексу України №00030742313 від 14 травня 2021 

року виданий Братським відділом державної реєстрації актів цивільного стану  у 



Вознесенському районі  Миколаївській області Південного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції (м. Одеса). 

2. Призначити опікуном дитини, гр. Атамась Валентину Іванівну, 19 

липня  1969 року народження, яка проживає вул. Пушкіна, 44, смт. 

Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області.  

     3.Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                          Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

20 жовтня 2022 року                             №  4                                  с. Новомар’ївка 

  

Про захисні споруди цивільного  

захисту (ПРУ) Новомар’ївської  

сільської ради. 

 

                 Відповідно до Кодексу цивільного захисту України,  Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Плану основних заходів цивільного 

захисту на 2022 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 28.12.2021 року №1742-р, Указу Президента України №64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні», заслухавши та обговоривши 

інформацію про організацію цивільного захисту на території Новомар’ївської 

сільської  начальника відділу земельних відносин, комунальної власності, 

інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення Ткаченка 

Дмитра Сергійовича,  виконавчий комітет сільської ради  

   

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію Ткаченко Д.С. взяти до відома (додається). 

2. Балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту провести 

роботу щодо усунення недоліків виявлених під час перевірки. 

3. Начальнику відділу комунальної власності, інфраструктури, 

господарського забезпечення та з питань цивільного захисту населення 

Ткаченку Д.С. відповідно до наказу МВС від 09.07.2018 № 579 “Про 

затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних 

споруд цивільного захисту”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 30 липня 2018 р. за № 879/32331, підготувати документи та 

матеріали для подальшого зняття з обліку захисних споруд цивільного 

захисту №52598, №52593, №52594 які неможливо використовувати для 

укриття населення та направити до Вознесенської райдержадміністрації 

для їх виключення з фонду захисних споруд цивільного захисту за 

погодженням з ДСНС. 

 

Сільський голова                                             Тамара ФЕСЬКО 



 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

20 жовтня 2022 року                             №  5                                  с. Новомар’ївка 

 

Про затвердження Положення сільської 

комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій 

Новомар’ївської сільської ради 

Відповідно до частини третьої статті 36 Закону України «Про правові 

засади цивільного захисту», постанови Кабінету Міністрів України від 

17.06.2015 року № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну 

та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 

ситуацій», пункту 2 розпорядження начальника обласної військової 

адміністрації від 05.10.2022 року № 346-р «Про внесення змін до розпорядження 

голови облдержадміністрації від 01 вересня 2015 року №261-р «Про 

затвердження посадового складу регіональної комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Миколаївській 

облдержадміністрації  та Положення про цю комісію » та з метою своєчасного 

проведення робіт, пов'язаних з запобіганням і реагуванням на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру, виконавчий комітет сільської 

ради 

ВИРІШИВ: 

          1. Затвердити Положення про сільську комісію з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  Новомар’ївської сільської ради 

(додаток 1). 

 

          2. Визнати таким, що втратив чинність пункт 2 рішення виконавчого 

комітету Новомар’ївської сільської ради №4 від 20 грудня 2021 року «Про 

створення сільської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій». 

 



 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Глаголенко Н.К. 

 

 

Сільський голова                                                                 Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету 20 жовтня 2022 р. № 5 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про сільську комісію з питань техногенно-економічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій 

1. Сільська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій, скорочена назва (ТЕБ та НС) є постійно діючим 

органом, який координує діяльність підприємств, організацій та установ 

пов'язану з безпекою та захистом населення і території, реагування на 

надзвичайні ситуації природного і техногенного походження. 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами 

України, а також указами Президента України і постановами Верховної 

Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів 

України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Державної 

комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій, цим Положенням, а також рішеннями регіональної комісії. 

3. Основними завданнями комісії на території Новомар'ївської 

сільської ради є координація діяльності підприємств, установ та 

організацій, пов’язаної із: 

 функціонуванням територіальної підсистеми єдиної 

системи цивільного захисту; 

 здійсненням оповіщення органів управління та сил 

цивільного захисту, а також населення про виникнення надзвичайної 

ситуації та інформування його про дії в умовах такої ситуації; 

 залученням сил цивільного захисту до проведення 

аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, надання гуманітарної допомоги; 

 забезпеченням реалізації вимог техногенної та пожежної 

безпеки; 

 навчанням населення діям у надзвичайній ситуації; 

 визначенням меж зони надзвичайної ситуації; 

 здійсненням постійного прогнозування зони можливого 

поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків; 

 організацією робіт із локалізації і ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, залучення для цього необхідних сил і засобів; 

 організацією та здійсненням: 

 заходів щодо життєзабезпечення населення, що 

постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

- заходів з евакуації (у разі потреби); 



 радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та 

медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної 

ситуації; 

 вжиттям заходів до забезпечення готовності 

територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту до дій в умовах надзвичайної ситуації та в особливий період; 

 здійсненням безперервного контролю за розвитком 

надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і 

прилеглих до них територіях; 

 інформуванням органів управління цивільного захисту 

та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що 

здійснюються; 

Забезпеченням: 

 санітарного та епідемічного благополуччя населення;  

 організацією та керівництвом за проведенням робіт з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій місцевого рівня; 

 встановленням кількісних та якісних показників 

виведення з ладу транспортних засобів, промислових, громадських і 

житлових будинків та споруд, комунальних і енергетичних мереж, 

засобів зв’язку, магістральних газо-, нафто- або інших 

трубопроводів, залізничних вузлів, мостів, шляхопроводів тощо; 

 визначення шляхів та способів вирішення проблемних 

питань, що виникають під час: функціонування територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її ланок; 

Здійсненням заходів: 

- щодо соціального захисту населення, що постраждало внаслідок 

виникнення надзвичайної ситуації; 

- щодо медичного та біологічного захисту населення у разі виникнення 

надзвичайної ситуації; 

- порушення умов належного функціонування об’єктів інфраструктури 

та безпеки життєдіяльності населення, зокрема у сферах національної безпеки і 

оборони, енергетики, фінансів, соціального захисту, охорони здоров’я та 

навколишнього природного середовища; 

- підвищення ефективності діяльності підприємств, установ та 

організацій під час реагування на надзвичайну ситуацію. 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

1) у режимі повсякденної діяльності: 

- здійснює координацію діяльності підприємств, організацій та установ 

незалежно від форм власності щодо до виконання цільових програм, здійснення 

заходів у сфері цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки; 



- здійснює заходи щодо забезпечення захисту населення, сталого 

функціонування господарських об’єктів, зменшення можливих матеріальних 

втрат та збереження національної культурної спадщини у разі виникнення 

надзвичайної ситуації; 

- бере участь у розгляді питань щодо утворення або припинення 

діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, 

що використовують небезпечні технології (хімічні, радіаційні тощо); 

- сприяє проведенню гідрометеорологічних спостережень і прогнозів, 

розвитку державної системи моніторингу навколишнього природного 

середовища, системи цивільного захисту, форм контролю за функціонуванням 

потенційно небезпечних об’єктів; 

- координує здійснення заходів щодо профілактики та локалізації 

інфекційних захворювань, а також запобігання виникненню випадків масових 

харчових отруєнь населення. 

2) у режимі підвищеної готовності: 

- здійснює заходи щодо активізації роботи з проведення спостереження 

та контролю за станом навколишнього природного середовища, перебігом 

епідемій і спалахами інфекційних захворювань, масовими харчовими 

отруєннями населення, обстановкою на потенційно небезпечних об’єктах і 

прилеглих до них територіях, прогнозування можливості виникнення 

надзвичайної ситуації та її масштабів; 

- організовує розроблення плану комплексних заходів щодо захисту 

населення і територій у разі виникнення надзвичайної ситуації, забезпечення 

сталого функціонування господарських об’єктів; 

-забезпечує координацію заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайної ситуації місцевого рівня; 

- готує пропозиції щодо визначення джерел і порядку фінансування 

заходів реагування на надзвичайну ситуацію; 

- координує заходи щодо створення резерву засобів індивідуального 

захисту та матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайної 

ситуації та ліквідації її наслідків, визначає обсяги і порядок використання таких 

резервів; 

- забезпечує стабільне виробництво, передачу, постачання і 

використання енергоносіїв під час виникнення надзвичайної ситуації 

підприємствами, установами та організаціями паливно-енергетичного 

комплексу; 

3) у режимі надзвичайної ситуації: 

- забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів 

управління, сил та засобів територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту, а також громадських організацій щодо надання допомоги 

населенню, що постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 



- організовує роботу з локалізації або ліквідації надзвичайної ситуації 

регіонального та місцевого рівня; 

- залучає до виконання робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

необхідні рятувальні, транспортні, будівельні, медичні та інші формування з 

використанням наявних матеріально-технічних, продовольчих та інших ресурсів 

і запасів; 

- вживає заходів, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та 

інших невідкладних робіт у небезпечних районах; 

- забезпечує здійснення заходів щодо соціального захисту населення, що 

постраждало внаслідок виникнення надзвичайної ситуації; 

- встановлює межі зони, на якій виникла надзвичайна ситуація, та 

організовує визначення розміру шкоди, заподіяної суб’єктам господарювання і 

населенню внаслідок виникнення надзвичайної ситуації та місцевого рівня; 

- організовує здійснення постійного контролю за станом навколишнього 

природного середовища на території, що зазнала впливу надзвичайної ситуації, 

обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях; 

- приймає рішення щодо попередньої класифікації надзвичайної ситуації 

за видом, класифікаційними ознаками та рівнем, забезпечує своєчасне подання 

до ДСНС зазначених матеріалів; 

- вивчає обставини, що склалися, та подає органові, який її утворив, 

інформацію про вжиті заходи, причини виникнення та результати ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації, а також пропозиції щодо подальших дій із 

запобігання її розвитку; 

4) у режимі надзвичайного стану: 

- забезпечує координацію, організацію робіт та взаємодію органів 

управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту з урахуванням особливостей, що визначаються згідно з 

вимогами Законів України Про правовий режим воєнного стану”, «Про правовий 

режим надзвичайного етану», а також інших нормативно- правових актів; 

- здійснює заходи, необхідні для відвернення загрози та забезпечення 

безпеки і здоров'я громадян, забезпечення функціонування підприємств, 

організацій та установ незалежно від форм власності; 

- проводить моніторинг стану виконання підприємств, організацій та 

установ незалежно від форм власності покладених на них завдань; 

          -    здійснює взаємодію з регіональним штабом з питань, пов’язаних із 

соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. 

      5. Комісія має право: 

- залучати у разі потреби в установленому законодавством порядку до 

ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого та об’єктового рівня сили і 

засоби сільської ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного 



захисту; 

- заслуховувати інформацію керівників підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності, розташованих на території 

Новомар’ївської сільської ради, з питань, що належать до їх компетенції, і давати 

їм відповідні доручення; 

- одержувати від керівників підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності, розташованих на території Новомар’ївської 

сільської територіальної громади, матеріали і документи, необхідні для 

вирішення питань, що належать до її компетенції; 

- залучати до участі у своїй роботі представників підприємств, установ та 

організацій, розташованих на території Новомар’ївської сільської територіальної 

громади, (за погодженням з їх керівниками); 

- розглядати матеріали розслідувань про причини і наслідки виникнення 

надзвичайної ситуації та вносити пропозиції щодо притягнення до 

адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб, винних у її 

виникненні. 

6.     Головою комісії є голова Новомар’ївської сільської ради. 

7. Роботою комісії керує її голова, а за відсутності голови - за його 

дорученням перший заступник та за відсутності першого заступника - заступник 

голови. 

      8. Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності - перший заступник 

голови. Посадовий склад комісії затверджується органом, який її утворив, на 

основі пропозицій, підприємств, установ та організацій, розташованих на 

території Новомар’ївської сільської ради. 

      9.    Персональний склад комісії затверджується головою комісії. 

      10.    Голова комісії організовує її роботу за допомогою секретаріату. 

      11.    Голова комісії має право: 

- залучати до роботи із запобігання виникненню надзвичайної ситуації 

або ліквідації її наслідків будь-які транспортні, рятувальні, відбудовні, медичні 

та інші сили і засоби відповідно до законодавства; 

- приймати в межах повноважень комісії рішення щодо реагування на 

надзвичайну ситуацію; 

- вносити пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які 

зробили вагомий внесок у запобігання виникненню надзвичайної ситуації, 

ліквідацію її наслідків; 

- делегувати на період ліквідації наслідків надзвичайної ситуації свої 

повноваження заступникам голови комісії. 

     12.    Комісія проводить засідання на постійній основі. 

     13.   Рішення комісії приймаються колегіально більш як двома третинами 

складу комісії. Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, 

прийняті комісією, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що 



додається до протоколу засідання. 

     14.    Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується головою 

та відповідальним секретарем комісії. 

     15.    Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для 

виконання підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм 

власності, розташованими на території Новомар’ївської сільської ради. 

     16. За членами комісії на час виконання завдань зберігається заробітна плата 

за основним місцем роботи. 

     17. Комісія має бланк із зображенням Державного Герба України і своїм 

найменуванням. 

     18.  Голова комісії може прийняти рішення про проведення засідання комісії 

в режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного 

забезпечення, зокрема через Інтернет (далі - онлайн-засідання комісії). В онлайн-

засіданні комісії беруть участь члени комісії, а також інші особи, які визначені її 

головою. 

      19. Онлайн-засідання комісії можуть проводитися у невідкладних випадках, 

пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідацією їх 

наслідків, а також з питань, пов’язаних з виникненням загрози життю та/або 

здоров’ю населення. 

      20. Підготовка та проведення онлайн-засідання комісії здійснюється 

секретаріатом комісії за допомогою відповідних структурних підрозділів 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

      21. Секретаріат комісії забезпечує інформування членів комісії та інших 

визначених головуючим осіб, які будуть брати участь в онлайн-засіданні комісії, 

про дату і час проведення засідання та надсилає їм проект порядку денного. 

Організаційно-технічне забезпечення проведення онлайн-засідання комісії 

покладається на заступника сільського голови з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації. 

Результати онлайн-засідання комісії оформлюються протоколом, який 

підписується головуючим та відповідальним секретарем комісії. 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                          Галина СОЛОВЙОВА 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

20 жовтня 2022 року                             №  6                                  с. Новомар’ївка 

 

Про видачу гуманітарної допомоги 

та державної підтримки населенню 

Новомар’ївської сільської ради. 

 

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

місцеве самоврядування  в Україні» (зі змінами), Указом Президента України 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», виконавчий комітет 

Новомар’ївської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

1. Надати державну підтримку та гуманітарну допомогу наступним  

категоріям населення Новомар’ївської сільської ради: 

1) Жителі громади віком від 60 до 74 років включно; 

2) Багатодітні та малозабезпечені сім’ї; 

3) Сім’ям, що виховують прийомних дітей та дитячим будинкам 

сімейного типу; 

4) Матерям – одиначкам; 

5) Працівникам бюджетних установ громади; 

6) Жителям громади віком 75 років та більше; 

7) Сім’ям військовослужбовців. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради МАЄР О.В. 

 

  

Сільський голова                                                               Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 



 

 

 
 

УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

  Від  20 жовтня 2022 року                    № 7              с.Новомар’ївка 

 

Про затвердження зведеного кошторисного 

розрахунку вартості об’єкту будівництва 

 

Розглянувши зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкту будівництва, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року 

№560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і 

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

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

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

 

ВИРІШИВ: 

 

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

а саме: 

- поточний ремонт системи опалення Ганнівського ліцею Новомар’ївської 

сільської ради ( заходи, пов’язані з підготовкою до опалювального сезону), що 

розташований за адресою: вул. Шкільна,8 с. Ганнівка Вознесенського району 

Миколаївської області на загальну кошторисну вартість 168994,00 (сто шістдесят 

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

2. Контроль за виконанням даного рішення лишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова                                                              Тамара ФЕСЬКО 
 

 



с.Новомар'ївка Додаток 3
до рішення виконавчого комітету
від 20.10.2022р

(грн.)

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

0100000
Новомар'ївська сільська рада Вознесенського 
району Миколаївської області

55066188.92 55066188.92 32047236.00 5053900.00 0.00 2189100.00 2035000.00 154100.00 0.00 0.00 2035000.00 57255288.92

0110000
Новомар'ївська сільська рада Вознесенського 
району Миколаївської області

55066188.92 55066188.92 32047236.00 5053900.00 0.00 2189100.00 2035000.00 154100.00 0.00 0.00 2035000.00 57255288.92

0110100 0100 Державне управління 10627698.00 10627698.00 8315368.00 156748.00 11800.00 11800.00 10639498.00

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

10627698.00 10627698.00 8315368.00 156748.00 0.00 11800.00 11800.00 0.00 0.00 10639498.00

0111000 1000 Освіта 36754318.57 36754318.57 22875303.00 4516217.00 2122414.90 2000000.00 122414.90 0.00 0.00 2000000.00 38876733.47
0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 6413668.85 6413668.85 3746649.00 1263098.00 0.00 2122414.90 122414.90 0.00 0.00 8536083.75

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

8194877.80 8194877.80 3526975.00 3233207.00 8194877.80

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

294300.00 294300.00 294300.00 294300.00

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

193900.00 193900.00 193900.00 193900.00

0111031 1031 0921
надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

18328600.00 18328600.00 14658917.00 18328600.00

0111061 1061 0921
надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

2090495.12 2090495.12 2000000.00 2000000.00 2000000.00 4090495.12

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

546325.00 546325.00 407653.00 19912.00 546325.00

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

0111210 1210 0990

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

43382.80 43382.80 43382.80

0113000 3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 433200.00 433200.00 433200.00

0113020 3020 1060
забезпечення побутовим вугіллям окремих 
категорій громадян

6000.00 6000.00 6000.00

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

130100.00 130100.00 130100.00

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

600.00 600.00 600.00

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2022 рік

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

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

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку

РАЗОМ
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Спеціальний фонд



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

3870.00 3870.00 3870.00

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

0113160 3160 1010

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

20000.00 20000.00 20000.00

0113171 3171 1010

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

2800.00 2800.00 2800.00

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

135830.00 135830.00 135830.00

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

22330.00 22330.00 22330.00

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

40000.00 40000.00 40000.00

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

24000.00 24000.00 24000.00

матеріальна допомога учасникам війни в 
Афганістані, учасникам АТО

49500.00 49500.00 49500.00

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

74000.00 74000.00 74000.00

надання адресної допомоги особам,які 
перебувають у складних життєвих обставинах

69000.00 69000.00 69000.00

0114000 4000 Культура і мистецтво 1255386.00 1255386.00 856565.00 111410.00 1255386.00
0114030 4030 0824 забезпечення діяльності бібліотек 343643.00 343643.00 251716.00 6000.00 343643.00

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

911743.00 911743.00 604849.00 105410.00 911743.00

0116000 6000 Житлово-комунальне господарство 595298.00 595298.00 0.00 269525.00 35000.00 35000.00 630298.00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарствапа

139315.00 139315.00 119315.00 139315.00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів 455983.00 455983.00 150210.00 35000.00 35000.00 35000.00 490983.00
0117000 7000 Економічна діяльність 666611.00 666611.00 666611.00
0117130 7130 0421 здійснення заходів із землеустрою 40000.00 40000.00 40000.00

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

626611.00 626611.00 626611.00

0118000 8000 Інша діяльність 412224.35 412224.35 0.00 0.00 47.00 19885.10 0.00 19885.10 0.00 0.00 0.00 432109.45

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

100000.00 100000.00 100000.00

0118240 8240 0380 заходи та роботи з територіальної оборони 56783.35 56783.35 10385.10 10385.10 67168.45

0118220 8220 0380
заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

255441.00 255441.00 255441.00

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 
фондів

9500.00 9500.00 9500.00

0119000 9000 Міжбюджетні трансферти 4321453.00 4321453.00 4321453.00



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

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

90000.00 90000.00 90000.00

3700000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 
ради

1396284.00 1296284.00 1032590.00 1396284.00

3710000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 
ради

1296284.00 1296284.00 1032590.00 1296284.00

3710100 100 Державне управління 1296284.00 1296284.00 1032590.00 1296284.00

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

1296284.00 1296284.00 1032590.00 1296284.00

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

X X X 56462472.92 56362472.92 33079826.00 5053900.00 0.00 2189100.00 2035000.00 154100.00 0.00 0.00 2035000.00 58651572.92

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



Додаток 5                                                                                                                     
                                      до рішення сільської ради від 
20.10.2022 №1 "Про внесення змін до сільського 
бюджету на 2022 рік"

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

1 2 3

41020100 2919500

99000000000 2919500

41033900 18328600
99000000000 18328600

41053900 3870

14100000000 3870

41053900 600

14100000000 600

41053900 2800

14100000000 2800

41053900 12000

14100000000 обласний бюджет Миколаївської області 12000

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

Обласний бюджет Миколаївської області

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

Обласний бюджет Миколаївської області

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

Обласний бюджет Миколаївської області

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік бюджету Новомар'ївської територіальної громади

Код Класифікації 
доходу 

бюджету/Код 
бюджету

Усього

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

                             І. Трансферти до загального фонду бюджету

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

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Державний бюджет

Державний бюджет

Базова дотація

1



14100000000 обласний бюджет Миколаївської лбласті 294300

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

294300

14100000000 обласний бюджет Миколаївської області 193900

41040500

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

193900

14100000000 12000

41053900 22330

14100000000 22330

41053900 40000

14100000000 40000

Х 21817900

Х 21871900

Х

Обласний бюджет Миколаївської області

спеціальний фонд

загальний фонд

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

             (грн)

Обласний бюджет Миколаївської області

                             ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

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

Обласний бюджет Миколаївської області

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

2



Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету -отримувача міжбюджетного 
трансферту Усього

1 2 3 4

14543000000 Братська селищна територіальна громада

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

145430000000 Братська селищна територіальна громада 61500

0119770 0119770

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

751663

14543000000 Братська селищна територіальна громада 751663

0119770 0119770

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

1478587

14543000000
Братська селищна територіальна громада 1478587

14543000000 Братська селищна територіальна громада
260000

0119770

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

0119770 0119770

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

1402938

14543000000 Братська селищна територіальна громада 1402938

14529000000 Вознесенська міська рада 50000

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

14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 150000

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

150000

                             І. Трансферти із загального фонду бюджету

3



14528000000 бюджет Арбузинської селищної територіальної громади 52131

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

14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 12254

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

9900000000 0119800 Державний бюджет 70000

0119800 субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (п'ятий відділ Вознесенського РТЦК та СП) 70000

9900000000 Державний бюджет 20000

0119800 субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-
економічного розвитку регіонів (10 ДПРЧ 4 ДПРЗ ГУ ДСНС) 20000

14307200000 Районний бюджет Вознесенського району 12380

0119770 0119770

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

12380

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 4321453

загальний фонд 4321453

спеціальний фонд

                             IІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

4



Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.

5



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 виконкому Новомар'ївської сільської ради №2

від 17.10.2022р "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 290773.00 255773.00 44500.00 35000.00
0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів організація благоустрою населених пунктів громади 290773.00 255773.00 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 1135159.00 1135159.00

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

1135159.00
1135159.00

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

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

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

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

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

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

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

матеріальна допомога громадянам,які опинились в скрутному становищі 74000.00
74000.00

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

доп.Афганцям,уч.АТО/ООС)
49500.00

49500.00

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

0113160 3160 1010 надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які
надають соціальні послуги громадянам 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 67168.45 56783.35 10385.10

0118240 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони придбання необхідних матеріалів для потреб територіальної оборони 67168.45 56783.35 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 325441.00 325441.00

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

Всього 6517795.45 6462910.35 54885.10 35000.00

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.
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