УКРАЇНА
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОТОКОЛ
Від 20 серпня 2020 р
с. Новомар‘ївка

№8

Місце проведення: Новомар’ївська сільська рада

Голова засідання: Фесько Т.М., сільський голова.
Присутні: Маєр О.В., заступник голови з гуманітарних питань;
Соловйова Г.А., керуюча справами виконавчого комітету;
Мезник О.М., член виконкому;
Казарін О.О., член виконкому;
Швед В.І., член виконкому;
Козакевич А.А., член виконкому;
Бондаренко О.М., член виконкому;
Щербініна А.В., секретар ради.
Відсутні: Глаголенко Н.К., перший заступник;
Степанов В.І., член виконкому;
Сініцин Ю.М., член виконкому.
Порядок денний:
1. Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти та
вихованців закладів дошкільної освіти Новомар’ївської сільської ради у 2020
році з урахуванням Тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з
поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
Доповідач: Гірієнко С.М., начальник відділу освіти, молоді,
спорту, культури та туризму Новомар’ївської сільської ради.
Співвідповідачі: директори ЗЗСО.
2. Про готовність житлово-комунального господарства та закладів соціальної
сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років.
Доповідач: Гридін О.В., начальник відділу земельних відносин,
комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та
господарського забезпечення.
Співдоповідачі:
в.о.
старост
старостинських
округів:
Миролюбівського, Костуватського, Кам’яно-Костуватського.
3. Про відведення місць та обладнання стендів, дошок оголошень у людних
місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.
Доповідач: Соловйова Г.А., керуюча справами виконавчого
комітету Новомар’ївської сільської ради.

4. Про постанову Центральної виборчої комісії №164 від 08.08.2020 року «Про
вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування,
нормативи облаштування приміщень дільничних виборчих комісій і приміщень
для голосування, перелік та норми забезпечення виборчих комісій
транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, іншими
матеріальними цінностями, види послуг і робіт, закупівля яких може
здійснюватися окружними та територіальними виборчими комісіями за рахунок
коштів Державного бюджету України, відповідного місцевого бюджету для
організації підготовки і проведення відповідних виборів»
Доповідач: Соловйова Г.А., керуюча справами виконавчого
комітету Новомар’ївської сільської ради.
Різне: 5.1 Про роботу закладів культури на території Новомар’ївської сільської
ради.
Доповідач: Гірієнко С.М., начальник відділу освіти, молоді,
спорту, культури та туризму Новомар’ївської сільської ради.
5.2 Про готовність шкільних автобусів до нового 2020-2021 навчального
року.
Доповідач: Гридін О.В., начальник відділу земельних відносин,
комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та
господарського забезпечення.
5.3 Про вимоги до організації освітнього процесу в закладах освіти
Новомар’ївської
сільської
ради
згідно
затверджених
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
Доповідачі: Гірієнко С.М., начальник відділу освіти, молоді,
спорту, культури та туризму Новомар’ївської сільської ради.
Сушко Ю.А., головний спеціаліст Єланецького
міжрайонного управління ГО Держпрожспоживслужби в
Миколаївській області.
1. СЛУХАЛИ: Про організацію
харчування учнів закладів загальної
середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти
Новомар’ївської сільської ради у 2020 році з урахуванням Тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах
освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (COVID-19).
Доповідач: Гірієнко С.М., начальник відділу освіти, молоді,
спорту, культури та туризму Новомар’ївської сільської ради.
Співвідповідачі: директори ЗЗСО.
Директори закладів освіти відзвітували про стан та ступень готовності
шкіл та дитячих садочків до харчування дітей в умовах карантину.
Гірієнко С.М. підсумувала надану інформацію, наголосила на
необхідності підписання акту готовності закладу до навчального року та
надання необхідної інформації для здійснення закупівель продуктів
харчування на 2020 та 2021 роки. Доповідач запропонувала забезпечити
учнів 1-4 класів та пільгову категорію учнів гарячим одноразовим
харчуванням або сухими сніданками, вихованців дошкільної освіти
забезпечити 3-разовим гарячим харчуванням.

Проведено голосування.
Підсумки голосування: «за» - 9 членів виконкому;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: Рішення №1 додається.
2. СЛУХАЛИ: Про готовність житлово-комунального господарства та
закладів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021
років.
Доповідач: Гридін О.В., начальник відділу земельних відносин,
комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та
господарського забезпечення.
Співдоповідачі:
в.о.
старост
старостинських
округів:
Миролюбівського, Костуватського, Кам’яно-Костуватського.
Доповідач проінформував про стан та ступень готовності шкіл, дитячих
садочків, клубів, ФАПів до опалювального сезону, до відома керівників
доведено ліміти споживання по електроенергії. Директори шкіл та
завідуючі ДНЗ доповіли про стан готовності до опалювального сезону
2020-2021 років, в.о. старост старостинських округів підсумували
інформацію по закріпленим округам.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: «за» - 9 членів виконкому;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: Рішення №2 додається.
3. СЛУХАЛИ: Про відведення місць та обладнання стендів, дошок
оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної
агітації.
Доповідач: Соловйова Г.А., керуюча справами виконавчого
комітету Новомар’ївської сільської ради.
Виступаюча доповіла, що для забезпечення виборчого процесу відповідно
до Виборчого кодексу України, постанов ЦВК від 08.08.2020 року № 164
необхідно визначити місця для обладнання стендів, дошок оголошень у
людних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації.
Запропоновано перелік місць для обладнання стендів та дошок.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: «за» - 9 членів виконкому;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: Рішення №3 додається.
4. СЛУХАЛИ: Про постанову Центральної виборчої комісії №164 від
08.08.2020 року «Про вимоги до приміщень виборчих комісій та
приміщень для голосування, нормативи облаштування приміщень
дільничних виборчих комісій і приміщень для голосування, перелік та

норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами
зв’язку, обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними цінностями,
види послуг і робіт, закупівля яких може здійснюватися окружними та
територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів Державного
бюджету України, відповідного місцевого бюджету для організації
підготовки і проведення відповідних виборів»
Доповідач: Соловйова Г.А., керуюча справами виконавчого
комітету Новомар’ївської сільської ради.
Виступаюча доповіла, що відповідно до Виборчого кодексу України,
постанов ЦВК від 08.08.2020 року № 164 «Про вимоги до приміщень
виборчих комісій та приміщень для голосування, перелік та норми
забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку,
обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними цінностями» необхідно
визначити приміщення для роботи Новомар’ївської сільської виборчої
комісії та визначити шляхи забезпечення виборчої комісії транспортними
засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, іншими
матеріальними цінностями. Доповідач запропонувала приміщення, що
відповідає вимогам постанови ЦВК.
Проведено голосування.
Підсумки голосування: «за» - 9 членів виконкому;
«проти» - 0;
«утримались» - 0.
ВИРІШИЛИ: Рішення №4 додається.
Після розгляду основних питань було обговорено:
5.1 Про роботу закладів культури на території Новомар’ївської сільської
ради.
Доповідач: Гірієнко С.М., начальник відділу освіти, молоді,
спорту, культури та туризму Новомар’ївської сільської ради.
Виступаюча доповіла про проведені закладами культури та бібліотечною
системою заходи за період з 01.01.2020 року по 01.08.2020 року та озвучила
проблемні питання в цій царині. Доповідь додається. Інформацію взято до
уваги.
5.2 Про готовність шкільних автобусів до нового 2020-2021 навчального
року.
Доповідач: Гридін О.В., начальник відділу земельних відносин,
комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та
господарського забезпечення.
Доповідач надав інформацію про стан готовності шкільних автобусів до
нового навчального року. Доповідь додається.
ВИРІШЕНО: Зобов’язати Гридіна О.В., начальника відділу земельних
відносин, комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та
господарського забезпечення до 31.08.2020 року забезпечити ремонт та
технічне обслуговування наявного парку шкільних автобусів. Про
виконання доповісти особисто сільському голові.
5.3 Про вимоги до організації освітнього процесу в закладах освіти
Новомар’ївської сільської ради згідно затверджених протиепідемічних

заходів у закладах освіти на період карантину у зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19).
Доповідачі: Гірієнко С.М., начальник відділу освіти, молоді,
спорту, культури та туризму Новомар’ївської сільської ради.
Сушко Ю.А., головний спеціаліст Єланецького
міжрайонного управління ГУ Держпродспоживслужби в
Миколаївській області
Доповідачі детально роз’яснили вимоги протиепідемічних заходів для
забезпечення освітнього процесу.
ВИРІШИЛИ:
1. Відповідальність за організацію та виконання протиепідемічних
заходів покласти на керівників закладів освіти.
2. Керівникам закладів освіти неухильно дотримуватись рекомендацій,
розроблених згідно вимог постанови №50 «Про затвердження
протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у
зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19):
- Вхід до закладу освіти можливий лише у захисній масці або
респіраторі. У період карантину до закладу не допускаються батьки або
супроводжуючі особи – крім тих, які супроводжують осіб з інвалідністю.
-На заняттях захисні маски або респіратори можна не використовувати.
Водночас під час пересування приміщеннями закладу носіння масок є
обов’язковим.
-Перед заняттями педагоги опитують учнів щодо їхнього самопочуття. Тих, у
кого буде виявлено симптоми гострих респіраторних захворювань, оперативно
направляють до ізольованої кімнати і терміново повідомляють батьків та
медпрацівника.
-Персоналу проводиться обов’язкова термометрія і не допускаються до
закладу особи з температурою понад 37,2 С. Водночас для учнів
температурний скринінг не обов’язковий.
-Обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів тощо) в закритих
приміщеннях. У закладі також необхідно запобігати утворенню скупчень учнів
та мінімізувати їхні пересування між кабінетами.
-На період карантину заклади повинні забезпечити наступні умови безпеки:
 місця для обробки рук антисептиками на вході до всіх приміщень;
 збір використаних масок і рукавичок в окремі контейнери;
 підготовлені санітарні кімнати: рідке мило, паперові рушники або
електросушарки для рук;

 розмітка на підлозі для утримання дистанції та організованого руху
коридорами;
 провітрювання приміщень не менше 10 хвилин після кожного заняття,
очищення і дезінфекція поверхонь – дверних ручок, столів, місць для
сидіння, перил тощо – після проведення занять у кінці робочого дня.
-Не дозволяється харчування з самообслуговуванням.
-Заклад розробляє графік харчування учнів. Відстань між столами має бути не

менш як 1,5 м, а за одним столом має бути не більш ніж 4-х осіб.

УКРАЇНА
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 20 серпня 2020 року
с.Новомар’ївка

№1

Про організацію харчування учнів
закладів загальної середньої освіти
та вихованців закладів дошкільної освіти
Новомар’ївської сільської ради у 2020 році
з урахуванням Тимчасових рекомендацій
щодо організації протиепідемічних заходів
у закладах освіти в період карантину в зв’язку
з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з урахуванням
Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в
період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) виконком
Новомар’ївської сільської ради
ВИРІШИВ:
1.Забезпечити харчування учнів 1-4 класів та пільгову категорію учнів гарячим харчуванням
або сухими сніданками за умови виконання тимчасових рекомендацій щодо організації
протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням
коронавірусної хвороби (COVID-19).
2.Забезпечити гаряче 3- разове харчування в ЗДО за умови виконання тимчасових
рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період
карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).
3. Керівникам закладів забезпечити готовність харчоблоків до харчування в навчальному
році ( підписати акт готовності закладу до навчального року).
4. Керівникам закладів освіти:
4.1. До 10.09.2020 року надати начальнику відділу освіти, молоді, спорту, культури та
туризму розгорнуту заявку на продукти харчування на 2021 рік.
4.2. До 03 числа кожного місяця надавати начальнику відділу освіти, молоді, спорту,
культури та туризму розгорнуту заявку на продукти харчування на поточний місяць.
4.3. До 03.09.2020 року надати начальнику відділу освіти, молоді, спорту, культури та
туризму двотижневе перспективне меню з дотриманням норм харчування щодо вимог МОН
України.
5. Контроль виконання лишаю за собою.

Сільський голова

ТАМАРА ФЕСЬКО

УКРАЇНА
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 20 серпня 2020 року
с Новомар’ївка

№2

Про підготовку закладів соціальної
сфери до роботи в осінньо-зимовий
період 2020/2021 років
Заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин, комунальної власності,
інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення О. Гридіна про
готовність закладів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років, з
метою вчасного підключення газових котелень установ , розташованих на території
Новомар’ївської сільської ради, керуючись ст.30 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради
ВИРІШИВ:
1. Інформацію начальника відділу земельних відносин, комунальної власності,
інфраструктури, ЖКГ благоустрою та господарського забезпечення О. Гридіна про
готовність об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери до роботи в
осінньо-зимовий період 2020/2021 років, прийняти до відома.
2. Персональну відповідальність за готовність до опалювального сезону об’єктів соціальної
сфери, що розташовані на території старостинських округів покласти на в.о. старост та
керівників закладів.
3. В.о. старост старостинських округів забезпечити:
3.1. Бондаренко О.М. - ремонт твердопаливного котла Костуватської ЗЗСО;
3.2. Швед В.І. – ремонт електричного та твердопаливного котлів Миролюбівського ЗДО;
3.3. Козакевич А.А., Бондаренко О.М., Швед В.І. - перевірку та приведення у належний
технічний стан димових та вентиляційних каналів, оголовків димоходів, герметизацію
інженерних вводів.
4. Начальнику відділу земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ
благоустрою та господарського забезпечення О. В. Гридіну забезпечити:
- вчасне включення газового котла ЗДО с. Обухівка;
- вчасне включення газового котла ЗЗСО с. Костувате;
- придбання необхідних деталей для системи опалення Новомар’ївського ЗЗСО;

-перевірку та приведення у належний технічний стан димових та вентиляційних каналів,
оголовків димоходів, герметизацію інженерних вводів Обухівського ЗДО, Новомар’ївського
ЗЗСО.
5. Начальнику відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму Гірієнко С.М. розробити
та довести до відома керівників підприємств соціальної сфери ліміти на споживання
електричної енергії, твердого палива, зрідженого газу.
6. Всім керівникам установ, розташованих на території сільської ради об’єднаної
територіальної громади забезпечити:
6.1. суворе дотримання доведених лімітів споживання;
6.2. підготовку підпорядкованих об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період та вчасного
підключення газових та електричних котлів;
6.3 дотримання режиму економного споживання електричної енергії, твердого палива,
зрідженого газу;
6.4. організацію заготівлі дров для твердопаливних котлів.
7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Сільський голова

ТАМАРА ФЕСЬКО

УКРАЇНА
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 20 серпня 2020 року
с.Новомар’ївка

№3

Про відведення місць та обладнання
стендів, дошок оголошень у людних
місцях для розміщення матеріалів
передвиборної агітації, виділення
приміщення та матеріально-технічного
забезпечення Новомар’ївської сільської
виборчої комісії.

Відповідно до Виборчого кодексу України, постанов ЦВК від 08.08.2020 року № 164
«Про вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, перелік та
норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку,
обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними цінностями» та від 04 серпня 2020 року
№158 «Про пропозиції робочої групи з розробки рекомендацій та заходів, спрямованих на
запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2, під час організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня
2020 року та інших виборів у період дії карантину», відповідно до підпункту 13 пункту а)
статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком
Новомар’ївської сільської ради
ВИРІШИВ:
1. Відвести місця для обладнання стендів, дошок оголошень у людних місцях для
розміщення матеріалів передвиборної агітації згідно з додатком №1.
2. Начальнику відділу земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ,
благоустрою та господарського забезпечення Гридіну О.В., в.о. старост старостинських
округів: Козакевич А.А. ( Кам’яно-Костуватський старостинський округ), Бондаренко О.М.
(Костуватський старостинський округ), Швед В.І. (Миролюбівський старостинський округ)
не пізніше 04.09.2020 року обладнати стенди, дошки оголошень для розміщення матеріалів
передвиборної агітації у встановлених п.1 цього рішення місцях.
3. Головному спеціалісту відділу організаційно-кадрової роботи, інформаційної діяльності та
з питань діловодства Закусілову А.О. забезпечити інформування населення громади щодо

обладнання стендів, дошок оголошень у визначених місцях для розміщення матеріалів
передвиборної агітації шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Новомар’ївської
ОТГ.
4. Для виконання рекомендацій та заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої
респіраторної хвороби COVID – 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час
організації та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, комісії з питань ТЕБ та НС
Новомар’ївської сільської ради розробити та затвердити загальні засади здійснення
протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів, визначити та узгодити
перелік та кількість дезинфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту,
рекомендованих для використання учасниками виборів.
5. Контроль за виконанням залишаю за собою.

Сільський голова

ТАМАРА ФЕСЬКО

Додаток №1
до рішення виконавчого комітету
Новомар’ївської сільської ради
від 20.08.2020р. №4
ПЕРЕЛІК
місць для обладнання стендів, дощок оголошень у людних місцях для розміщення матеріалів
передвиборної агітації
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Адреса розташування відведених місць для обладнання стендів, дощок
оголошень для розміщення матеріалів передвиборної агітації
село Миролюбівка, вулиця Цетральна,35 (біля будинку культури)
село Юр”ївка, вулиця Дружби, 16 (біля продуктового магазину)
село Лісове, вулиця Джерельна, 23 (біля колишнього магазину)
село Новомар’ївка, вулиця Данила Галицького,24 (приміщення сільської
ради)
село Обухівка, вулиця Горького, 7/1 (приміщення сільського магазину)
село Новомар’ївка, вулиця Танкістів, 1а (приміщення сільського
магазину)
село Костувате, вул. О.Барабан, 15а (дитячий садок)
село Костувате, вул.Шкільна, 12а (будинок культури)
село Кам’яно-Костувате, вул. Шкільна,11 (приміщення школи)
село Кам’яно-Костувате, вул. Центральна,20 (приміщення сільської ради)

Секретар сільської ради

АЛЬОНА ЩЕРБІНІНА

Кількість
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

УКРАЇНА
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 20 серпня 2020 року
с.Новомар’ївка

№4

Про постанову Центральної виборчої
комісії №164 від 08.08.2020 року
«Про вимоги до приміщень виборчих
комісій та приміщень для голосування,
нормативи облаштування приміщень
дільничних виборчих комісій і приміщень
для голосування, перелік та норми забезпечення
виборчих комісій транспортними засобами,
засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем,
іншими матеріальними цінностями, види послуг
і робіт, закупівля яких може здійснюватися
окружними та територіальними виборчими
комісіями за рахунок коштів Державного бюджету
України, відповідного місцевого бюджету для
організації підготовки і проведення відповідних виборів »

Відповідно до Виборчого кодексу України, постанов ЦВК від 08.08.2020 року № 164
«Про вимоги до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, перелік та
норми забезпечення виборчих комісій транспортними засобами, засобами зв’язку,
обладнанням, інвентарем, іншими матеріальними цінностями» виконавчий комітет
Новомар’ївської сільської ради
ВИРІШИВ:
1.

Визначити приміщенням для роботи Новомар’ївської територіальної сільської
виборчої комісії приміщення за адресою: вул. Данила Галицького,24, с. Новомар’ївка
Братського району Миколаївської області, другий поверх, приміщення зали засідань
та прилеглий кабінет. (відповідно до норм (додаток 5 до постанови ЦВК від
08.08.2020 року №164).

2. Забезпечити Новомар’ївську територіальну сільську виборчу комісію засобами
транспорту, зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою та іншими матеріальними
цінностями в межах бюджетного призначення.
3. Контроль за виконанням лишаю за собою.
Сільський голова

ТАМАРА ФЕСЬКО

