ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ
20 серпня 2019 року

Початок о 9.00

1. Про хід виконання заходів щодо початку нового навчального року та
опалювального сезону.
Гридін О.В., начальник відділу земельних відносин
комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ та
благоустрою.
Співдоповідачі : директори шкіл, завідуючі ДНЗ, в.о.
старости округів .
2. Про затвердження кошторисної документації на ремонт доріг комунальної
власності.
Гридін О.В., начальник відділу земельних відносин
комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ та
благоустрою.
3. Про стан сплати земельного податку за оренду землі державної та
комунальної власності на території сільської ради.
Гридін О.В., начальник відділу земельних відносин
комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ та
благоустрою.
4. Про затвердження комісії з обстеження сімей, що знаходяться в складних
життєвих обставинах.
Маєр О.В., заступник голови ради з соціальних та
гуманітарних питань.
5. Про медичне обслуговування населення.
Маєр О.В., заступник голови ради з соціальних та
гуманітарних питань, в.о. старости старостинських
округів.
6. Про виконання Закону України «Про охорону дитинства» та роботу із
сім’ями, в яких виховуються діти.
В.о. старости старостинських округів, директор
Новомар’ївського опорного навчального закладу.
7. Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та
вихованців закладів дошкільної освіти Новомар’ївської сільської ради у 2019
році.
Фесько Т.М.
сільський голова

УКРАЇНА
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 20 серпня 2019 року
с.Новомар’ївка

№1

Про хід виконання заходів щодо початку
нового навчального року та опалювального сезону
Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу
земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ,
благоустрою та господарського забезпечення Гридіна О.В., керівників
установ та організацій, які знаходяться на території сільської ради про
підготовку установ та організацій населених пунктів в умовах
осінньо0зимового періоду 2019-2020 років, виконком сільської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника відділу земельних відносин, комунальної
власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського
забезпечення Гридіна О.В. про стан готовності закладів сільської ради до
опалювального сезону та інформацію про готовність до нового навчального
року взяти до відома.
2.Затвердити план заходів з підготовки установ та організацій до роботи в
осінньо-зимовий період 2019-2020 років на території Новомар’ївської
сільської ради (додається).
3. Керівникам установ та організацій, які знаходяться на території
сільської ради:
3.1. Забезпечити чітке дотримання намічених планом заходів згідно вказаних
термінів.
3.2. Активізувати роботу щодо участі у заходах по зменшенню витрат
електроенергії та економії газу в межах сільської ради.
3.3. Покласти персональну відповідальність на керівників установ за
безумовне здійснення комплексу заходів щодо роботи в осінньо-зимовий
період.

4. Про хід виконання даного рішення в.о. старост інформувати виконавчий
комітет сільської ради в термін до 19.10.2019 року.
5. Заступнику сільського голови з гуманітарних та соціальних питань Маєр
О.В., директорам шкіл, завідуючим ДНЗ:
5.1. Забезпечити своєчасний початок нового 2019-2020 навчального року.
5.2. Провести 1-2 вересня урочисті лінійки, свята, флешмоби з нагоди Дня
знань.
5.3. Забезпечити додержання вимог санітарного законодавства при здійсненні
навчально-виховного процесу (режим навчання, навчальне навантаження,
медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням, харчуванням дітей,
тощо) , під час перебування у групах продовженого дня та при гуртковій та
позакласній роботі.
5.4. Проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо заборони носіння та
користування в навчальних закладах мобільних телефонів, (особливо
початкова школа).
5.5. Продовжувати роботу щодо заготівлі борщового набору для здешевлення
харчування учнів.
5.6. Забезпечити належний стан безпеки життєдіяльності учнів
загальноосвітніх шкіл та вихованців дитсадків.
5.7. Директорам навчальних закладів здійснювати контроль за своєчасним
підвезенням учнів до шкіл.
6. В.о. старост, соціальним працівникам провести моніторинг громадян, які є
претендентами на отримання субсидій.
7. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.
Сільський голова

Т.ФЕСЬКО

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Новомар’ївської сільської ради
від 20.08.2019 року № 1
ПЛАН ЗАХОДІВ
з підготовки установ та організацій до роботи
в осінньо-зимовий період 2019-2020 років на території
Новомар’ївської сільської ради

Заходи
№
п/п
1. Керівникам
установ
та
організацій, які знаходяться
на території сільської ради
додержуватись
режиму
енергозбереження та вжити
заходів з метою забезпечення
утеплення приміщень для
безперебійної
роботи
в
осінньо-зимовий період.

2.

3.

Хто відповідальний

Термін
виконання
12.10.2019р.

Керівники закладів
культури, медицини,
загальноосвітніх шкіл
дошкільних навчальних
закладів, заступник
сільського голови з
питань діяльності
виконавчих органів
влади, в.о. старост,
начальник відділу
земельних відносин,
комунальної власності,
інфраструктури, ЖКГ,
благоустрою та
господарського
забезпечення Гридін О.В.
Установам та організаціям, Керівники установ та
постійно
незалежно
від
форм організацій
власності, що розташовані на
території
Новомар’ївської
сільської
ради,
постійно
дбати
про
економне
витрачання електроенергії та
газу.
Відділу
фінансів, Глаголенко Н.К. перший 10.09.2019р.
бухгалтерського обліку та
заступник сільського
звітності передбачити кошти
голови з питань
необхідні для проведення
діяльності виконавчих
вчасного
підключення органів ради, Слюсаренко
газового обладнання установ Т.П. головний бухгалтер
ради в опалювальний сезон, Новомар’ївської сільської

4.

придбання піску та солі для
підсипки доріжок у зимовий
період.

ради

Керівникам
бюджетних
установ вжити невідкладних
заходів
по
усуненню
недоліків
в
питаннях
готовності до опалювального
сезону 2019-202 років.

Керівники установ та
організацій

Секретар сільської ради

10.10.2019р.

А.ЩЕРБІНІНА

УКРАЇНА

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 20 серпня 2019 року
с Новомар’ївка

№2

Про затвердження кошторисної
документації на ремонт доріг
комунальної
власності
Керуючись підпунктом 1 пункту «а» частини першої статті 31 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком затвердження ів
будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого
постановою
Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 №560, розглянувши розроблену
кошторисну документацію поточного ремонту доріг комунальної власності,
виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради
В И Р І Ш И В:
Затвердити кошторисну документацію поточних ремонтів доріг
комунальної власності з наступними техніко-економічними показниками:
1) найменування – «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул..
Центральна в с. Кам’яно-Костувате Братського району Миколаївської
області»;
- вид робіт – поточний ремонт;
- площа дороги, що підлягає поточному ремонту – 332,6 кв. м;
- загальна кошторисна вартість будівництва – 199,00 тис. грн., у тому числі:
будівельних робіт –187,645 тис. грн., інших витрат –11,136 тис. грн.;
2) найменування – «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Робоча
в с. Новомар’ївка Братського району Миколаївської області»;
- вид робіт – поточний ремонт;
- площа дороги, що підлягає поточному ремонту - 160 кв. м;
- загальна кошторисна вартість будівництва – 199,00 тис. грн., у тому числі:
будівельних робіт –188,238 тис. грн., інших витрат – 10,762 тис. грн.;

3) найменування – «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Ольги
Барабан від автомобільної дороги в с.Костувате Братського району
Миколаївської області»;
- вид робіт – поточний ремонт;
- площа дороги, що підлягає поточному ремонту- 332,6 кв. м;
- загальна кошторисна вартість будівництва – 199,00 тис. грн., у тому числі:
будівельних робіт –187,864 тис. грн., інших витрат – 11,136 тис.грн.;
4) найменування – «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул. Марії
Садовської с. Петрівка Перша Братського району Миколаївської області»;
- вид робіт – поточний ремонт;
- площа дороги, що підлягає поточному ремонту - 332,6 кв. м;
- загальна кошторисна вартість будівництва – 199,00 тис. грн., у тому числі:
будівельних робіт –187,864 тис. грн., інших витрат – 11,136тис.грн.
5) найменування – «Поточний ремонт автомобільної дороги по вул.
Центральна с. Миролюбівка Братського району Миколаївської області»;
- вид робіт – поточний ремонт;
- площа дороги, що підлягає поточному ремонту - 332,6 кв. м;
- загальна кошторисна вартість будівництва – 189,050 тис. грн., у тому числі:
будівельних робіт –187,864 тис. грн., інших витрат – 1,186тис.грн.

Сільський голова

Т.ФЕСЬКО

УКРАЇНА

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 20 серпня 2019 року
с Новомар’ївка

№3

Про стан сплати земельного
податку та орендної плати
Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 34, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника відділу
земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ,
благоустрою та господарського забезпечення Гридіна О.В. про стан сплати
земельного податку та орендної плати, виконком сільської ради відмічає, що
станом на серпень місяць :
1.За даними відділу фізичними та юридичними особами до місцевого
бюджету сплачено орендної плати на загальну суму 895268 гривні 58
копійок, з яких юридичними особами сплачено кошти на суму 261478
гривень 88 коп. що складає 98,52 % від запланованої на початку року суми
орендної плати, в свою чергу фізичними особами сплачено орендної плати на
загальну суму 633789 грн70коп, що складає 157,08 % від запланованої на
початок року суми коштів що мають надійти до бюджету.
2. Фізичними та юридичними особами до місцевого бюджету сплачено
земельний податок станом на серпень місяць на загальну суму1150165грн.90коп, з яких
-юридичними особами сплачено кошти на суму -31408грн40коп, що складає
101,09%. Від запланованої на початку року суми земельного податку.
-фізичними особами сплачено кошти на суму 1118757 грн.50коп, що складає
148,85% від запланованої на початку року суми.
3. На 2020 рік Новомар’ївською сільською радою заплановані надходження
юридичними та фізичними особами за оренду землі на суму 1338500 грн
-земельний податок на суму 893000грн. Разом -2231500грн.
Виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради
ВИРІШИВ:

1. Інформацію прийняти до відома.
2. Активізувати роботу із землекористувачами по сплаті земельного
податку та орендної плати.
3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на начальника
відділу земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури,
ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення Гридіна О.В.
Сільський голова

Т.ФЕСЬКО

УКРАЇНА

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 20 серпня 2019 року
с Новомар’ївка

№4

Про затвердження
комісії
з обстеження сімей, що знаходяться
в складних життєвих обставинах
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради
В И Р І Ш И В:
Затвердити наступний склад комісії з обстеження сімей, що опинилися
в складних життєвих обставинах по Новомар’ївській сільській раді:
Голова комісії - Маєр О.В. – заступник сільського голови з гуманітарних та
соціальних питань
Заступники голови комісії – Козакевич А.А. – в.о старости старостинського
округу №1;
Бондаренко О.М. -в.о старости старостинського
округу №2;
Швед В.І. -в.о старости старостинського
округу №3;
Асцатурян К.К. – соціальний працівник.
Члени комісії:
Благорозумна В.О. – в.о директора Новомар’іваського опорного навчального
закладу (за узгодженням);
Гірієнко С.М. – завуч з навчально-виховної роботиНовомар’іваського
опорного навчального закладу, депутат сільської ради;
Конєва Л.В. – депутат сільської ради;
Кісельова О.М. – директор Кам’янокостуватської ЗОШ І-ІІ ст.(за
узгодженням);
Смочко Н.М. – депутат сільської ради;
Безпалько Н.З. – директор Костуватської ЗОШ І-ІІ ст.(за узгодженням);

Бондаренко К.В. – депутат сільської ради;
Ніколін О.М. – депутат сільської ради;
Горінська Н.С. – директор Миролюбівської ЗОШ І-ІІІ ст.(за узгодженням);
Мартин А.В. – депутат сільської ради.

Сільський голова

Т.ФЕСЬКО

УКРАЇНА

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 20 серпня 2019 року
с Новомар’ївка

№5

Про медичне обслуговування
населення
об’єднаної
територіальної
громади
Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», заслухавши інформації заступника сільського голови з
гуманітарних та соціальних питань Маєр О.В., медичної сестри
Новомар’ївської сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини
Соколової Н.О. про медичне обслуговування населення, виконавчий комітет
Новомар’ївської сільської ради
ВИРІШИВ:
1.Інформацію прийняти до відома.
2.Рекомендувати працівникам Новомар’ївської сільської амбулаторії
загальної практики сімейної медицини, Кам’янокостуватського,
Костуватського, Миролюбівського ФАПів:
2.1. щомісячно здійснювати подвірні обходи громадян похилого віку,
пільгового контингенту, багатодітних сімей та сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах, з метою виявлення потреби в наданні
медичної допомоги та медикаментів, складати необхідні акти та надавати
інформацію до виконавчого комітету;
2.2. посилити профілактичну роботу серед дітей та батьків щодо ведення
здорового способу життя;
2.3. здійснювати огляд учнів відповідних загальноосвітніх навчальних
закладів та вихованців дитячих навчальних закладів на наявність
педикульозу, шкірно-інфекційних захворювань.
Термін: 1 раз на 10 днів.

2.4.періодично здійснювати огляд харчоблоків, наявність контрольних
порцій та дотримання норм харчування у їдальнях закладів освіти на
території громади;
2.5. сприяти проходженню флюорографічних оглядів населення, в тому
числі тримати на особистому контролі стан здоров’я жителів громади та осіб,
які повернулися з місць позбавлення волі.
3.Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника
сільського голови з гуманітарних та соціальних питань Маєр О.В.
Сільський голова

Т.ФЕСЬКО

УКРАЇНА

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 20 серпня 2019 року
с Новомар’ївка

№6

Про виконання Закону України
«Про охорону дитинства» та роботу
із сім’ями, в яких виховуються діти
Заслухавши інформації в.о старост старостинських округів № 1,2,3
Козакевич А.А., Бондаренка О.М., Шведа В.І. та в.о. директора
Новомар’ївського опорного навчального закладу Благорозумної В.О. про
роботу із сім’ями, в яких виховуються діти, виконавчий комітет зазначає, що
для забезпечення своєчасного виявлення функціонально неспроможних,
неблагополучних сімей, сімей, які опинились в складних життєвих
обставинах необхідна тісна співпраця та взаємодія виконавчого комітету з
навчальними закладами, органами соціального захисту населення, службою у
справах дітей та превентивною поліцією. В рамках такої взаємодії
організовуються і проводяться спільні рейди з соціального інспектування
сімей вищевказаної категорії, з метою з’ясування факту наявності кризи у
родині, вивчення причин, що призвели до такого становища, оцінки
можливості та здатності осіб самостійно подолати складнощі, організації
соціальної допомоги в межах компетенції членів комісії, переадресація та
направлення до відповідних установ.
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про охорону дитинства», виконавчий комітет Новомар’ївської сільської
ради
ВИРІШИВ:
1.Інформацію в.о старост старостинських округів № 1,2,3 Козакевич А.А.,
Бондаренка О.М., Шведа В.І. та в.о. директора Новомар’ївського опорного

навчального закладу Благорозумної В.О. про роботу із сім’ями, в яких
виховуються діти прийняти до відома.
2. В.о старост старостинських округів № 1,2,3 Козакевич А.А., Бондаренку
О.М., Шведу В.І., соціальному працівнику Асцатурян К.К.:
2.1. продовжувати здійснення заходів щодо роз’яснення прав та обов’язків
батькам з виховання та утримання дітей, а також відповідальності за
вчинення насилля у родині;
2.2. проводити рейди з соціального інспектування сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах із залученням сім’ї до розуміння реальних
причин та пошуку шляхів вирішення складних життєвих обставин та
спонукання членів сім’ї до самостійного розв’язання життєвих проблем.
3. Виконавчому комітету сільської ради постійно проводити роботу щодо
соціального захисту сімей з дітьми, систематично вносити зміни до Єдиного
державного автоматизованого реєстру.
4.Рекомендувати директорам Кам’янокостуватського, Костуватського,
Миролюбівського загальноосвітніх навчальних закладів, Новомар’ївського
опорного навчального закладу організувати роботу щодо соціальнопсихологічного супроводу дітей пільгових сімей та сімей, які опинилися в
складних життєвих обставинах.
5.Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника
сільського голови з гуманітарних та соціальних питань Маєр О.В.
Сільський голова

Т.ФЕСЬКО

УКРАЇНА
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 20 серпня 2019 року
с.Новомар’ївка

№7

Про організацію харчування учнів
закладів загальної середньої освіти
та вихованців закладів дошкільної освіти
Новомар’ївської сільської ради у 2019 році.

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Постановою
Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.11.2004 р. «Про затвердження
норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Постановою
Кабінету Міністрів України № 116 від 02.02.2011 р. «Про затвердження
порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних учнів у
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з
надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість»,
наказом Міністерства освіти і науки № 667 від 21.11.2002 р. «Про
затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей
у державних і комунальних дошкільних та інтернат них навчальних
закладах», Постановою Кабінету Міністрів України «Про організацію
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»
№ 856 від 19.06.2002 р. із змінами № 16 від 18.01.2016р. , з метою організації
повноцінного харчування дітей дошкільного віку, учнів 1-4 та 5-11 класів:
ВИРІШИВ:
1. Встановити з 01 вересня 2019 року трьохразове харчування в дошкільній
групі, чотирьохразове – в оздоровчий період.
2.Встановити батьківську плату у розмірі 40% від вартості харчування
дитини в день.

2.1. Повністю звільняються від плати за харчування діти пільгових категорій
а саме:
- діти учасників бойових дій (учасників АТО);
- діти-сироти та діти під опікою;
- діти-інваліди;
- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
2.2. Розмір плати за харчування в дошкільній групі зменшується на 50% для
батьків, у сім’ях яких троє і більше дітей до 18 років.
2.3. Батьки сплачують лише за дні відвідування дитиною закладу дошкільної
освіти; за дні, які дитина не відвідувала закладу, плата з батьків не
справляється.
2.4. Плата вноситься не пізніше 20-го числа поточного місяця до банківських
установ за попередній місяць. При наявності заборгованості за харчування
дитини більше двох місяців забороняється відвідування дитиною дошкільної
установи до повного погашення такої заборгованості.
3. Встановити для учнів 1-4 класів вартість харчування однієї дитини в день в
розмірі 8 грн.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського
голови з гуманітарних та соціальних питань Маєр О.В. та на в.о. старост
старостинських округів №1, 2, 3 Козакевич А.А. Бондаренка О.М., Шведа В.І.
Сільський голова

Т.ФЕСЬКО

