
 
У К Р А Ї Н А 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Порядок денний 

 
Від 20 липня 2020 року                      №  5                               Місце проведення:                                 
                                                                                                     Новомар‘ївська сільська рада 
 
 

 
1. Про присвоєння поштової адреси нежитловому приміщенню гаража, який розташований за          

межами населеного пункту по вул. Перемоги, 32 
                                                      Доповідач: Козакевич А.А. – в.о. старости  Кам’яно- 

                                                                Костуватського старостинського округа 
 
2. Про хід виконання рішень виконкому №2 від 24.07.19р., № 4 від 15.05.20р щодо  

дотримання правил благоустрою та заходів по знищенню карантинних бур’янів на  
території населених пунктів Новомар’ївської сільської ради жителями та керівниками 
підзвітних установ, підприємств та організацій, незалежно від форм власності та 
підпорядкування. 

                                    Доповідач: Фесько Т.М. – сільський голова 
                                    Співдоповідач: Гридін О.В.- начальник відділу земельних відносин,                 

комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ та благоустрою 
   
3. Про затвердження заходів щодо відзначення Державних свят- Дня Прапора та Дня 

Незалежності в старостинських округах та центральній садибі Новомар’ївської 
сільської ради об’єднаної  територіальної громади. 
                                Доповідач: Гірієнко С.М.- начальник відділу освіти, молоді, спорту,  
                                культури та туризму 
  

4. Про виконання сільського бюджету за перше півріччя 2020 року. 
                                 Доповідач:  Слюсаренко Т.П. – начальник відділу фінансів, 
                                 бухгалтерського обліку та звітності. 

                                        Співдоповідач: Погасій В.П.- головний спеціаліст відділу 
земельних відносин,   комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ 
та благоустрою 

     
5. Про затвердження протоколу засідань комісії з питань реалізації програм придбання 

житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування особам з їх числа та 
громадянам, які до досягнення ними повноліття мали статус дитини-сироти або дитини, 
позбавленої батьківського піклування.  
                                    Доповідач: Фесько Т.М. – сільський голова 

 
 

 
                               Початок роботи виконавчого комітету – 13.00 

Виступаючим – до 3-х хв. 

Обговорення – до 2-х хв. 
 



                                                                                                                   

 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

 від 20 липня  2020 року                     № 1                             с. Новомар’ївка 

 

Про  присвоєння поштової 

адреси будівлі гаража (боксу) 

 

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» (із змінами) від 01.07 2004 року № 1952-ІV, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12 2015 року № 1127 «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та 

розглянувши заяву гр. Ткаченко Анатолія Володимировича, що проживає в               

с. Кам’яно-Костувате по вул.Виноградна,1 про присвоєння поштової адреси 

нежитловому приміщенню гаража, який розташований за межами населеного 

пункту по вул. Перемоги, 32 , керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської  ради 

         В И Р І Ш И В : 

1. Присвоїти поштову адресу гаражу (боксу), що належить Ткаченко 

Анатолію Володимировичу:  село Кам’яно-Костувате вулиця Перемоги,   

№ 32  Братського району  Миколаївської області. 
 

      2. Рекомендувати Ткаченко А.В. привести у відповідність з цим рішенням 

технічну та правоустановчу документацію на об’єкт нерухомого майна. 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну комісію з 

питань житлово-комунального господарства, земельних відносин, будівництва, 

транспорту. 

 

 

 Сільський голова                                                           Т.ФЕСЬКО 



                                                       

 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 
РІШЕННЯ 

 

 від 20 липня 2020 року                             № 2                   с. Новомар’ївка 

 

Про хід виконання рішень виконкому  

№2 від 24.07.19р., № 4 від 15.05.20р щодо  

дотримання правил благоустрою та заходів 

по знищенню карантинних бур’янів на   

території населених пунктів Новомар’ївської  

сільської ради жителями та керівниками  

підзвітних установ, підприємств та організацій, 

незалежно від форм власності та підпорядкування. 

 

Відповідно до підпункту 2 пункту «А» частини першої статті 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію 

сільського голови Новомар’ївської сільської ради   Т.М. Фесько, виконком 

сільської ради 

 

  ВИРІШИВ : 

1. Інформацію голови сільської ради Т.М. Фесько взяти до відома. 

2. Визнати роботу відділу земельних відносин, комунальної власності, 

інфраструктури, ЖКГ та благоустрою (начальник О.В. Гридін) по 

виконанню рішень виконкому №2 від 24.07.19р., № 4 від 15.05.20р щодо  

дотримання правил благоустрою та заходів по знищенню карантинних 

бур’янів на  території населених пунктів Новомар’ївської сільської ради 

жителями та керівниками підзвітних установ, підприємств та 

організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування 

задовільно, зважаючи на те, що: 

2.1. Відсутній контроль стану забур’янення карантинними бур’янами 

земельних ділянок, узбіч доріг, парків, кладовищ, дворів, вулиць. 

Робота по знищенню бур’янів та обкосу парків, кладовищ, земельних 

ділянок, узбіч доріг ведеться несистемно.  

2.2. За період з 24.07.19 року по теперішній час не здійснювалась на 

належному рівні робота з порушниками – відсутні письмові 

попередження порушникам, до адміністративної відповідальності  

порушники не притягувалися . 



2.3. З боку відділу знижено контроль за станом використання земельних 

ділянок землекористувачами. 

3. Зобов’язати начальника відділу земельних відносин, комунальної 

власності, інфраструктури, ЖКГ та благоустрою усунути виявлені 

недоліки, а саме: 

3.1. Провести зустрічі з землекористувачами та зобов’язати їх здійснити 

обкоси земельних ділянок, що належать їм на правах власності чи 

аренди. 

3.2. Направити порушникам листи з вказівкою термінів усунення 

порушень, у разі невиконання порушників запрошувати на засідання 

адміністративної комісії виконавчого комітету сільської ради для 

притягнення винних до адміністративної відповідальності. 

3.3. Попередити жителів, які займають городи на нежитлових обійстях, 

про термінову ліквідацію бур’янів та смітників. У випадку 

невиконання, порушників запрошувати на засідання 

адміністративної комісії виконавчого комітету сільської ради для 

притягнення винних до адміністративної відповідальності.      

4. Головному спеціалісту  (Погасій В.П.) та спеціалістам (Ковальчук Л.К., 

Смочку О.П.) відділу земельних відносин, комунальної власності, 

інфраструктури, ЖКГ та благоустрою, в.о. старост старостинських 

округів (Бондаренко О.М., Козакевич А.А., Шведу В.І.), депутатам 

сільської ради повідомляти населення об’єднаної територіальної 

громади про недопущення стихійних сміттєзвалищ, участь у спільних 

волонтерських прибираннях, ліквідацію бур’янів та смітників біля 

дворів. 

5. Винести питання на розгляд адміністративної комісії. 

6. Головному спеціалісту  (Погасій В.П.) та спеціалістам (Ковальчук Л.К., 

Смочку О.П.) відділу земельних відносин, комунальної власності, 

інфраструктури, ЖКГ та благоустрою, в.о. старости Бондаренко О.М., 

постійно тримати на контролі стан використання земельних ділянок 

всіма землекористувачами. 

7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Сільський голова                                            Тамара  ФЕСЬКО 



                                                                                  

НОВОМАР’ЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

       

РІШЕННЯ 
 

від 20 липня 2020 року                         № 3                     с. Новомар’ївка 

 

Про відзначення Державних свят – Дня  

Прапора та Дня Незалежності України  

в старостинських округах та центральній садибі  

Новомар’ївської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади. 

 

Керуючись статтями 32, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою створення сприятливих умов для 

зміцнення атмосфери злагоди і стабільності в суспільстві, належного 

відзначення державного загальнонародного свята – Дня незалежності України, 

консолідації українського суспільства, утвердження у громадян національної 

свідомості, виховання патріотизму, гідного відзначення на території 

Новомар’ївської сільської ради 29-ї річниці Незалежності України та Дня 

Державного Прапора України, враховуючи їх важливе значення у становленні 

державності України та демократизації суспільства, виконавчий комітет 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Затвердити Заходи з підготовки та відзначення 29-ї річниці Незалежності 

України та дня Державного Прапора України на території Новомар’ївської 

сільської ради (заходи додаються). 

2. Контроль даного рішення залишаю за собою. 

 

 
 

 

 

Сільський голова                                                                          Т.ФЕСЬКО 

 

                                                                                  

 

                                                                                  

 
 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконкому  

Новомар’ївської сільської ради  

№ 5 від 20.07.2020 року 

 

  ЗАХОДИ 

з підготовки та відзначення 

29-ї річниці Незалежності України та дня Державного Прапора України  

на території Новомар’ївської сільської ради 

 

1. Проведення благоустрою та відповідного тематичного оформлення 

населених пунктів Новомар’ївської сільської ради, упорядкування територій 

закладів освіти, підприємств, установ та організацій, пам’яток історії та 

культури та зупинок транспорту, прикрашення населених пунктів 

Новомар’ївської громади державними прапорами та державною символікою.  

До 22.08.2020 року                                           Керівники підприємств, установ 

та  організацій, начальник відділу 

земельних відносин, комунальної 

власності, інфраструктури, 

ЖКГ, благоустрою та 

господарського забезпечення 

Гридін О.В., старости 

старостинських округів.    

 

2. Проведення інтерактивного фотоконкурсу «Ми – маленькі українці» на 

сайті Новомар’ївської громади.  

серпень 2020 року  відділ організаційно-кадрової, 

правової роботи, інформаційної 

діяльності та з питань 

діловодства Закусілов А.А. 

 

3. Оформлення тематичної полички у Миролюбівській бібліотеці «З днем 

незалежності, рідна держава». 

серпень 2020 року                                            Завідувач Миролюбівської 

бібліотеки Сидоренко Н.І. 

 

4. Родинна вітальня у Новомар’ївській сільській бібліотеці «Велика держава 

починається з маленької родини». 

серпень 2020 року                                            Завідувач Новомар’ївської 

бібліотеки Ковтуненко Т.М. 

 

5. Тематична виставка у Кам’яно-Костуватській сільській бібліотеці «Історія 

боротьби за українську незалежність». 

До 20.08.2020року                                               Завідувач Кам’яно-

Костуватської бібліотеки 

Глушко Я.М. 

 



 

 

6. Проведення святкового дитячого велопробігу до Дня Незалежності 

України. 

23.08.2020 року об 9.00 Начальник відділу освіти, молоді, 

спорту, культури та туризму 

Гірієнко С.М. 

 

7. Бесіда-діалог у Костуватській сільській бібліотеці «Ми – українці і цим 

гордимося». 

22.08.2020 року                                    Завідувач Костуватської бібліотеки-

Бондаренко Г.А. та клуб «Оберіг» 

 

8. Урочистий мітинг та підняття державного  прапора України у селі 

Миролюбівка. Проведення настоятелем молебню за Україну та український 

народ. 

23.08.2018 року о 10.00 Староста Миролюбівського 

старостинського округу. 

 

9. Проведення святкового «Шоу мильних бульбашок» для малечі с. 

Новомар’ївка. 

 23.08.2020 року об 11.00 Начальник відділу освіти, молоді, 

спорту, культури та туризму 

Гірієнко С.М. 

 

10. Виставка дитячих творчих робіт у Новомар’ївському сільському будинку 

культури. 

23 серпня 2020 року                                       Директор Новомар’ївського БК 

Асцатурян В.С. 

 

11. Проведення мото та автопробігу та покладання квітів до пам’ятників.  

23 серпня 2020 року                                  Начальник відділу освіти, молоді, 

спорту, культури та туризму 

Гірієнко С.М. 

 

12. Святковий концерт у Новомар’ївському  сільському будинку культури. 

23.08.2020 року о.00                                       Директор Новомар’ївського БК  

Асцатурян В.С. 

 

13. Святковий концерт у Миролюбівському сільському будинку культури.  

24.08.2020 року о 20.00 Директор Миролюбівського 

сільського будинку культури 

Височанський І.В. 

 

14.Проведення турніру з спортивних змагань по волейболу на території 

Миролюбівського старостинського округа.  



                                                                            В.о. старости Миролюбівського 

старостинського округу. 

 

 

15. Забезпечити широке анонсування та висвітлення заходів з підготовки та 

відзначення Дня Державного Прапора, 29-ї річниці Незалежності  України на 

території Новомар’ївської сільської ради на офіційному сайті сільської ради. 

До 20.08.2020 року відділ організаційно-кадрової, 

правової роботи, інформаційної 

діяльності та з питань 

діловодства Закусілов А.А. 

 



                                                                 
                                                                                               

 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 
 

від 20 липня 2020 року                         № 4                      с. Новомар’ївка 

 

Про виконання сільського 

бюджету Новомар’ївської сільської ради 

за І півріччя 2020 року  
 

 Відповідно до частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України та статей 

28 і 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши матеріали про виконання сільського бюджету 

Новомар’ївської сільської ради за перше півріччя 2020 року начальника 

відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Слюсаренко Т.П., 

Виконавчий комітет сільської ради: 

 

ВИРІШИВ: 

1. Погодити звіт про виконання сільського бюджету Новомар’ївської  

сільської ради за І півріччя 2020 року: 

- за доходами – в сумі 14837069 гривень, у тому числі по загальному 

фонду бюджету – 14807250 гривень, по спеціальному фонду бюджету – 

13685698 гривень; 

- за видатками в сумі 13685698 гривень, в тому числі по загальному 

фонду бюджету – 13645212 гривень, по спеціальному фонду бюджету – 

40486  гривень. 

      2.  Контроль даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Сільський голова                                        Т. ФЕСЬКО 



                                                                 
                                                                                               

 
УКРАЇНА 

 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
 
 

від 20 липня 2020 року                         № 5                      с. Новомар’ївка 

 

Про затвердження протоколу 

засідань комісії з питань реалізації програм 

придбання житла дітям-сиротам, дітям, 

позбавленим батьківського піклування 

особам з їх числа та громадянам, які до досягнення ними  

повноліття мали статус дитини-сироти 

або дитини, позбавленої батьківського піклування.  
 

 З метою здійснення заходів у сфері захисту прав дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в питанні 

забезпечення житлом, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 15 листопада 2017 року № 877 «Про затвердження Порядку 

та умов надання у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 

до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа» в 

редакції постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року 

№ 55, керуючись п. 1 ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради :  

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протокол комісії виконавчого комітету  Новомар’ївської 

сільської ради з питань формування пропозицій стосовно потреби щодо 

спрямування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, і визначення дітей, яким буде придбано житло 

або призначено грошову компенсацію (додаток 1). 



 

 

 

2. Виконавчому комітету Новомар’ївської сільської ради клопотати до 

Департаменту соціального захисту населення Миколаївської 

облдержадміністрації про спрямування субвенції на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання житлові приміщення для дітей з метою 

придбання житла для зазначеної категорії осіб. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади. 

 

 

 

Сільський голова                                        Т. ФЕСЬКО 


