
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

виконавчого комітету  Новомар’ївської сільської ради  
 

16 грудня 2019 року                                              Початок: 14.00 
                                                                         сесійний зал сільської ради       
                                    
 

1. Про визначення переліку об’єктів та видів робіт для осіб, на яких 
   судом накладено адміністративне стягнення у вигляді платних суспільно 
   корисних робіт відповідно до ст. 31-1 Кодексу України про  
   адміністративні порушення.  

                                    Доповідач: Глаголенко Н.К. – перший заступник  сільсь- 
          кого голови.                                            

                                                                                                                                            
2. Про вирішення питання по затвердженню технічної документації із 

землеустрою по заяві жителя с.Костувате Павлиніва О.О.  
                         Доповідачі: Бондаренко О.М. - в.о. старости 
Костуватського старостинського округу; 
                                                    Мірошніченко О.В.   -  представник 
заявника, приватний адвокат.                                                                   

 
3. Про надання матеріальної допомоги на лікування жителю с. Миролюбівка 

Куріну А.І. 
                               Доповідач: Асцатурян К.К.- соціальний працівник територіа- 
          льного центру обслуговування.                                     

 
4. Про впорядкування адресного господарства в селі Миролюбівка. 
                             Доповідач: Гридін О.В. – начальник відділу земельних  

          відносин,  комунальної  власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та  
          господарського забезпечення. 

 
     5. Про впорядкування адресного господарства в селі Новомар’ївка. 
                            Доповідач: Соловйова Г.А. – керуюча справами виконавчого  
      комітету Новомар’ївської сільської ради.       
 
     6. Про надання матеріальної допомоги на поховання Вороніна Л.Г. депутату  
         Кам’яно-Костуватського старостинського округу Сініцину Ю.М. 
                            Доповідач: Козакевич А.А. – в.о. старости     Кам’яно- 
         Костуватського старостинського округу.    
 
     7. Про  сільський бюджет  Новомар’ївської сільської ради на  
          2020 рік  та прогнозні показники на 2021 рік. 
                         Доповідач: Слюсаренко Т.П.- начальник відділу фінансів ,                       
            бухгалтерського обліку та звітності.                               



                                      
8. Різне. 

8.1. Про затвердження графіка ремонту пожежних водоймищ, 
закріплених за Новомар’ївською сільською радою. 

8.2. Про узгодження категорії дітей на вручення подарунків до 
Різдвяних свят та затвердження списків дітей на поїздку до м. 
Миколаїв на святкові заходи до Дня Святого Миколая. 

8.3. Про стан передачі об’єктів комунальної власності зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ Братського району 
Миколаївської області у комунальну власність територіальної 
громади Новомар’ївської сільської ради.      

 
 
 
 

Початок роботи виконавчого комітету – 14.00 
Виступаючим – до 3-х хв. 
Обговорення – до 2-х хв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 Від 16 грудня 2019 року                      №1 
 с.Новомар’ївка 
 

Про визначення переліку об’єктів 
та видів робіт для осіб, на яких  
судом накладено адміністративне  
стягнення у вигляді платних суспільно 
корисних робіт відповідно до ст. 31-1 
Кодексу України про адміністративні 
порушення.  
 

На виконання листа Братського районного сектору філії Державної установи 
«Центр пробації» в Миколаївській області від 02.12.2019р. №29/14/1158-19, 
керуючись Законом України від 07 грудня 2017 року №2234-VIII «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту 
права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку 
примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», керуючись ст. 38 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
Новомар’ївської сільської ради  
 
ВИРІШИВ: 

1. Затвердити наступний перелік об’єктів та видів оплачуваних робіт на 
території Новомар’ївської  сільської ради на яких зможуть виконувати 
стягнення у виді суспільно корисних робіт особи, які перебувають на 
обліку у Братському районному секторі філії Державної установи «Центр 
пробації» в Миколаївській області: 
1.1. Об’єкти: 

- сільське кладовище; 
- вулиці населеного пункту; 
- сільське сміттєзвалище; 
- установи комунальної власності сільської ради : адмінбудівлі, 
будівлі сільських клубів та прилегла територія. 

           1.2. Види оплачуваних суспільно корисних робіт: 
                   - ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 



                   - благоустрій території населеного пункту; 
                   - прочистка канав, кюветів, містків; 
                   - некваліфіковані роботи; 
                   - заготовка, розпиловка та коління дров; 
                   - допоміжні будівельні роботи в установах комунальної власності               
                     сільської ради: адмінбудівлі, будівлі сільських клубів та прилегла  
                    територія. 

2. Даний перелік об’єктів та видів оплачуваних робіт погодити з Братським 
районним сектором філії Державної установи  «Центр пробації» в 
Миколаївській області. 

3. Суспільні корисні роботи правопорушникам виконувати не більше як 
вісім годин на день (неповнолітнім – дві години). 

4. Керівникам об’єктів, на яких будуть відбувати стягнення 
правопорушники, видавати розпорядження/наказ про початок відбування  
порушником суспільно корисних робіт. 
4.1. Ознайомлювати порушників під підпис з правилами техніки 

безпеки і вести контроль за виконанням визначених робіт. 
4.2. Своєчасно повідомляти Братський районний сектор філії Державної 

установи «Центр пробації» в Миколаївській області про ухилення 
порушників від відбування адміністративного стягнення у виді 
суспільно корисних робіт, а також переведення їх на інше місце 
роботи, появу на роботі у нетверезому стані, у стані наркотичного 
або токсичного сп’яніння, порушення громадського порядку. 

4.3. Вести облік відпрацьованих годин та щомісячно інформувати 
Братський районний сектор філії Державної установи «Центр 
пробації» в Миколаївській області про кількість відпрацьованих 
годин і їх ставлення до праці. 

5.  Головному бухгалтеру об’єктів, на яких буде відбувати стягнення  
правопорушник, здійснювати нарахування плати порушнику за 
виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний 
рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення 
заборгованості зі сплати аліментів. 

6. Секретарю виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради копію 
даного рішення направити до Братського районного сектору філії 
Державної установи «Центр пробації» в Миколаївській області для 
погодження переліку об’єктів та видів оплачуваних суспільно корисних 
робіт.       

 
Сільський голова                                                         Т.ФЕСЬКО 
 
 
 



 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 Від 16 грудня  2019 року                     № 2 
   с Новомар’ївка 
 
 
 
Про вирішення питання по 
затвердженню технічної  
документації із землеустрою  
по заяві жителя с. Костувате  
Павлиніва О.О. 
 
 
Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 12,118, 121, 186 Земельного кодексу України 
та у зв’язку із введенням в дію з 1 січня 2015 року вимог частин 3 та 4 ст.24, 
пунктів 6 і 6-1 Прикінцевих положень Закону України  «Про  регулювання 
містобудівної діяльності», розглянувши технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва і 
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд по вул. 
Набережній,15 та заяву Павлинів Олександра Орестовича, виконавчий комітет  
сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Винести питання по затвердженню технічної документації громадянину 
Павлинів Олександру Орестовичу із землеустрою  щодо встановлення 
земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) по вул. 
Набережній,15 с. Костувате Братського району  Миколаївської області , 
на розгляд сесії. 

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 
Сільський голова                                                 Т.ФЕСЬКО 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 Від 16 грудня  2019 року                     № 3 
   с Новомар’ївка 
 
Про надання матеріальної 
допомоги на лікування 
жителя с. Миролюбівка Куріна А.І. 



 
            Керуючись п.1 ч.( а) ст.34 закону України « Про місцеве самоврядування 
в Україні» та відповідно до Порядку надання одноразової матеріальної 
допомоги громадянам, передбаченої заходами Програми соціального захисту 
населення « Турбота» Новомар’ївської сільської ради на 2019-2020 роки, 
затвердженої рішенням сільської ради 20.08.2019 року № 2, заслухавши 
інформацію соціального працівника територіального центру соціального 
обслуговування Асцатурян К.К., розглянувши заяву жителя с.Миролюбівка 
Куріна А.І. про виділення йому матеріальної допомоги на лікування, та 
враховуючи необхідний пакет документів, виконком сільської ради 
 
 ВИРІШИВ: 
 
      1. Надати Куріну А.І. матеріальну допомогу в розмірі   3000,00 (три тисячі 
грн. 00 коп.), у зв’язку із потребою в лікуванні. 
 
      2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально- 
економічного розвитку громади та інвестицій. 
 
Сільський голова                                                                                     Т.ФЕСЬКО 

 
 

 
 

 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 Від 16 грудня  2019 року                     № 4 
   с Новомар’ївка 
 
Про впорядкування адресного 
господарства в селі Миролюбівка 
 

Відповідно до підпункту «б» пункту 10 статті 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію  Гридіна О.В. – 



начальника відділу земельних відносин,  комунальної  власності, 
інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення. 

     та розглянувши заяву Чорного Володимира Олександровича про                  
     впорядкування поштової адреси житлового будинку в селі Миролюбівка,              
     виконком  сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. У зв’язку з упорядкуванням адресного господарства будинку в селі 
Миролюбівка Братського району Миколаївської області, розташованому 
по вулиці Космонавтів, в якому проживав Кобилінський Володимир 
Адамович, присвоїти номер 9 (дев’ять). 

2. Рекомендувати громадянину Кобилінському Володимиру Адамовичу 
звернутися в КП Вознесенське МБТІ для виготовлення технічної 
документації на житловий будинок. 

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Сільський голова                                                                                  Т.ФЕСЬКО 

 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 Від 16 грудня  2019 року                     № 5 
   с Новомар’ївка 
 
Про впорядкування адресного 
господарства в селі Новомар’ївка 
 
Відповідно до підпункту «б» пункту 10 статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію керуючої справами 
виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради  про впорядкування 
поштової адреси  будівлі середньої загальноосвітньої школи в селі 
Новомар’ївка, виконком сільської ради 



 
ВИРІШИВ: 
 

1. У зв’язку з упорядкуванням адресного господарства будівлі середньої 
загальноосвітньої школи в селі Новомар’ївка Братського району 
Миколаївської області, розташованій  по провулку Шкільний, в якому, 
знаходиться приміщення школи присвоїти номер 8(вісім). 

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою 
 
 

Сільський голова                                                                                  Т.ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 Від 16 грудня  2019 року                     № 6 
   с Новомар’ївка 
 
Про надання матеріальної допомоги  
на поховання Вороніна Л.Г. депутату  
Кам’яно-Костуватського  
старостинського округу Сініцину Ю.М. 
 
 
            Керуючись п.1 ч.( а) ст.34 закону України « Про місцеве самоврядування 
в Україні», заслухавши інформацію  Козакевич А.А. – в.о. старости     Кам’яно- 
Костуватського старостинського округу та враховуючи необхідний пакет 
документів, виконком сільської ради 
 



ВИРІШИВ: 
 
      1 Надати Сініцину Ю.М. матеріальну допомогу в розмірі 2000,00 (дві тисячі 
грн. 00 коп.), у зв’язку із покриттям затрат на поховання Вороніна Л.Г.  
      2 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально- 
економічного розвитку громади та інвестицій. 
 

 
 

Сільський голова                                                                                  Т.ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 

 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
 Від 16 грудня 2019 року                      №7 
 
 
 
Про уточнення  показників   
сільського бюджету Новомар’ївської  
сільської ради на 2019 рік  
 
 

   Відповідно до  пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статей 78, 91 Бюджетного кодексу України, 
заслухавши інформацію начальника відділу фінансів,бухгалтерського обліку та 
звітності Слюсаренко Т.П. щодо необхідності уточнення показників сільського  
бюджету Новомар’ївської сільської ради на 2019 рік,  виконавчий комітет 
Новомар’ївської сільської ради  



 

ВИРІШИВ: 
 

           1. Взяти до відома інформацію начальника відділу 
фінансів,бухгалтерського обліку та звітності щодо необхідності уточнення 
показників сільського бюджету Новомар’ївської сільської ради на 2019 рік.            
           2. Внести зміни у доходну частину загального фонду сільського 
бюджету:             
           2.1.  Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України збільшити 
обсяг доходів загального фонду бюджету по єдиному податку з 
сільськогосподарських товаровиробників,у яких частка сільськогосподарського 
товаровиробництва за попередній звітний рік дорівнює або перевищує 75 
відсотків за КБКД 18050500 в сумі 199994 гривень,по земельному податку з 
фізичних осіб за КБКД 18010700 в сумі 100006 гривень,по орендній платі з 
фізичних осіб за КБКД 18010900 в сумі 34735 гривень. 
 
          3. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського 
бюджету на  2019 рік в сумі  8066341 гривня, спеціального фонду сільського 
бюджету в сумі  1012400 гривень (додаток 1). 
 
           4.Визначити дефіцит сільського бюджету в сумі 858789 
гривень.джерелами покриття якого визначити: 
           - залучення вільного залишку коштів станом на 01.01.2019 року в сумі 
870889 гривень; 
           - кошти передані із загального фонду сільського бюджету до 
спеціального в сумі 12100 гривень.   
 
           5. Внести зміни у видаткову частину загального фонду сільського 

бюджету (додаток 3а):             

           5.1. Зменшити видатки загального фонду сільського бюджету головному 
розпоряднику  коштів: 
          5.1.1. ТПКВК 0117130 «здійснення заходів із землеустрою» в сумі 4238 
гривень. 
          5.1.2.ТПКВК 0116013 «забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарства» в сумі 5029 гривень. 
          5.1.3. ТПКВК  0113133 «інші заходи та заклади молодіжної політики» в 
сумі 19100 гривень. 
         5.1.4.ТПКВК 011162 «інші програми та заходи в сфері освіти» в сумі 
17585 гривень. 
         5.1.5.ТПКВК 0111010 «надання дошкільної освіти» в сумі 42000 гривень.   
          5.2. Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету головному 
розпоряднику  коштів Новомар’ївська сільська рада: 



          5.2.1. за ТПКВК 0110150 «організаційне,інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності рад» в сумі 394052 гривні. 
          5.2.2.за ТПКВК 0116030 «організація благоустрою населених пунктів» 
в сумі 23900 гривень. 
       
           6. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду сільського 
бюджету на  2019 рік  у сумі 8925130 гривень, уточнений обсяг видатків 
спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік  у сумі  1115400 гривень, у 
тому числі бюджет розвитку в сумі 12100 гривень (додаток 3).   

7. Затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів згідно з 
додатком 5 до цього рішення. 

8. Затвердити уточнений розподіл витрат сільського бюджету на 
реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 3787403 гривень згідно з 
додатком 7 до цього рішення. 

 

          9.  Додатки 1, 2, 3а, 3, 5, 7  до цього рішення є його невід’ємною 
частиною. 
          10. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну 
комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, економічного 
розвитку громади та інвестицій. 
 
Сільський голова                                                   Т.ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


