
 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
ПРОТОКОЛ 

№1 

 

Від 24 липня 2019 року                         Місце проведення: Новомар’ївська сільська               
с. Новомар‘ївка                                                          рада, кабінет голови 
                                                                                     сільської ради 
 
Голова засідання: Фесько Т.М., сільський голова. 
 Присутні: Глаголенко Н.К., перший заступник; 
                   Маєр О.В., заступник голови з гуманітарних питань; 
                   Щербініна А.В., секретар ради; 
                   Казарін О.О., член виконкому; 
                   Мезник О.М., член виконкому; 
                   Степанов В.І., член виконкому; 
                   Козакевич А.А., член виконкому; 
                   Бондаренко О.М., член виконкому; 
                   Сініцин Ю.М., член виконкому. 
  Відсутні:  Швед В.І., член виконкому. 
 
                            Порядок денний: 
 
 
1. Про Статут Новомар’ївської сільської ради об’єднаної  територіальної 
громади. 
Доповідач: Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова.   
2. Про благоустрій населених пунктів та боротьбу з карантинними 
бур’янами. 
Доповідач: Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова.   
3. Про обсмнеження руху на мосту с.П’ятихатки на дорозі № 0150503, що 
знаходиться в межах об’єднаної територіальної громади. 
Доповідач: Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова.   
4. Про відзначення Державних свят- Дня Прапора та Дня Незалежності в 
старостинських округах та центральній садибі Новомар’ївської сільської 
ради об’єднаної  територіальної громади. 
Доповідач: Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова.   
5. Про правила утримання бджолосімей у домашніх господарствах на 
території населених пунктів громади. 
 
 



 
 
1. СЛУХАЛИ: Про Статут Новомар’ївської сільської ради об’єднаної  
територіальної громади. 
Доповідач: Фесько Тамара Миколаївна, сільський голова,  ознайомила 
присутніх зі Статутом  Новомар’ївської сільської ради, який буде виноситься 
для затвердження на II позачерговій сесії ради. Голова ради наголосила, що 
документ був надісланий на електронні адреси членів виконкому для 
попереднього ознайомлення. 
Мезник О.М., член виконкому, голова ПРаТ «Добробут» уточнив, чи 
прописано в Статуті фінансові зобов’язання повернення коштів, що надійшли 
від платників податків на їх же населені пункти у вигляді соціальних 
проектів. 
ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ: за погодження Статуту і винесення його на 
сесію. 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -10 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
 Рішення №1 додається. 
 
2. СЛУХАЛИ: Фесько Тамара Миколаївна, сільський голова, довела до 
відома присутніх інформацію про стан забур’яненості на території ОТГ, 
звернула увагу на необхідність проведення волонтерських прибирань, 
косіння узбіч доріг, парків, скверів, дитячих майданчиків, дитсадків, шкіл, 
прилеглих територій до полів землекористувачів. 
Тамара Миколаївна наголосила, що ніхто не може порушувати Правила 
поводження з карантинними бур’янами. Закликано членів виконкому 
безпосередньо виступити прикладом висаджування квітів, благоустрою 
територій, наведення порядку. Це не потребує великих грошових вкладень, 
але дисциплінує жителів. Тамара Миколаївна зобов’язала в.о. старост 
Бондаренка О.М., Козакевич А.А., Шведа В.І. та спеціалістів відділу 
земельних ресурсів, ЖКГ, благоустрою тримати на постійному контролі це 
питання. Т.М. Фесько зобов’язала їч зробити подвірні обходи, вияснити,  в 
якому стані криниці, де потрібно замінити електросвітильники вуличного 
освітлення та найближчим часом усунути виявлені проблеми. 
ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -10 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
Рішення №2 додається. 
 
3. СЛУХАЛИ: Фесько Тамара Миколаївна, сільський голова, ознайомила 
присутніх з тим, що у січні-лютому 2019 року завдяки обласній субвенції та 
на звернення жителів населених пунктів с.Миролюбівка, Костувате, 
П’ятихатки, Прищепівка, Ганнівка було відремонтовано міст через річку біля 
села П’ятихатки, якому вже 100 років: більш як на 10 тонн вантажів він не 
розрахований. Тепер через нього йде вантажний транспорт вагою 40 тонн і 



більше. Після ремонту видно тріщини у дерев’яному покритті, Тому голова 
ради запропонувала встановити обмеження проїзду вантажному транспорту  
 
через міст, спрямовуючи його на об’їздну дорогу. По мосту дозволити проїзд 
автомобілям і автобусам вагою до 10 тонн. 
ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -10 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
Рішення №3 додається. 
 
4. СЛУХАЛИ: Фесько Тамару Миколаївну, сільського голову, Маєр Олену 
Володимирівну, заступника голови, які повідомили про необхідність 
проведення заходів до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності 
України відповідно до Указу Президента України від 11.07.2019 року 
№513/2019. Після цього до присутніх було доведено заходи, що пройдуть на 
території центральної садиби та старостинських округах. Після обговорення 
цих заходів було прийняте рішення. 
ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -10 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
Рішення №4 додається. 
 

5. СЛУХАЛИ: Мезника О.М., члена виконкому, який доніс прохання та 
скарги жителів 3 старостинського округу на господарів, які у сільських 
дворах тримають вулики на більш, як 200 бджолосімей.  Це становить 
загрозу укусів комахами дітей та дорослих, що живуть по сусідству. 
Фесько Т.М. зазначила, що є певні правила утримання бджіл 
відповідно до законодавства. Вирішили, направити утримувачам бджіл 
рішення виконкому Новомар’ївської сільської ради, де зазначено 
правила утримання бджолосімей у населеному пункті. 

ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -10 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 

Рішення №5 додається. 
 
 
       Сільський голова                                                                     Т.ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                      
 
 

 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР”ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 

П Р О ТО К О Л 
 
 

№1 
 
 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
Новомар’ївської сільської ради 

24 липня 2019 року 
 

Рішення 1-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 

 Від 24 липня 2019 року                      №1 
 с.Новомар’ївка 
 
Про погодження Статуту  
Новомар’ївської сільської ради  
об’єднаної територіальної громади 
 
 
 Відповідно до Конституції України, ст. 19, п. 48 ч. 1 ст.26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад” , з метою створення сприятливих умов 
для повної реалізації членами громади прав на участь у здійсненні місцевого 
самоврядування та подальшому розвитку інститутів безпосередньої участі 
громадян у вирішенні питань місцевого значення, виражаючи волю громади, 
дбаючи про забезпечення демократичних засад місцевого самоврядування та 
з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-
економічних та інших особливостей місцевого самоврядування в  
Новомар’ївської сільській раді  об’єднаної територіальної громади, виконком 
сільської ради  
 
ВИРІШИВ: 
1. Погодити Статут Новомар’ївської сільської ради  об’єднаної 
територіальної громади. 
 
2. Виконавчому комітету Новомар’ївської сільської ради  протягом п’яти 
робочих днів забезпечити оприлюднення даного рішення на дошці 
оголошень сільської ради. 
 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
Сільський голова                                                                                Т.ФЕСЬКО                   
 
 
 
 



 

 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

 Від 24 липня 2019 року                                 №2 
 с.Новомар’ївка 
 
Про благоустрій та невідкладні заходи щодо 
знищення карантинних бур’янів 
на території сільської ради 
 
 
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. Рекомендувати начальнику відділу земельних відносин, комунальної 

власності, інфраструктури, ЖКГ та благоустрою О.В. Гридіну: 
2.1. Постійно тримати на контролі стан забур’янення карантинними 

бур’янами земельних ділянок, узбіч доріг, парків, кладовищ, дворів, 
вулиць (особливо дворів, у яких не проживають громадяни). 

2.2. Направляти порушникам вказівки з терміном усунення порушень. 
2.3. У випадку невиконання вказівки запрошувати на засідання 

адміністративної комісії виконкому сільської ради для притягнення 
винних до адміністративної відповідальності. 

3. Через депутатський корпус повідомляти населення об’єднаної 
територіальної громади про недопущення стихійних сміттєзвалищ, 
участь у спільних волонтерських прибираннях, насадженню квітів та 
дерев догляду за ними, ліквідацію залишків будівельного сміття біля 
дворів. 

                   Постіно, сільський голова Т.М.Фесько. 
4. Винести питання на розгляд адміністративної комісії. 
5. Спеціалістам сільської ради Ковальчук Л.К., Смочку О.П. спеціалісту – 

землевпоряднику сільської ради, Погасій В.П., інспектору сільської 
ради, в.о. старости Бондаренко О.М., постійно тримати на контролі 
стан використання земельних ділянок всіма землекористувачами. 



 
       

6. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

Сільський голова                                                                 Т. ФЕСЬКО 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 



 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР”ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РІШЕННЯ 

 
Від 24 липня   2019 року                     № 3 
с Новомар’ївка  
 
 Про обмеження руху на мосту с. П’ятихатки 
 на дорозі 0150503, що знаходиться в межах 
 об’єднаної територіальної громади   
 
   Враховуючи аварійний стан мосту на автодорозі 0150503 у районі 
с.П’ятихатки та з метою попередження остаточного його руйнування, 
уникання аварійних ситуацій , виконком Новомар’ївської сільської ради  
 
В И Р І Ш И В : 
 
 1. Встановити обмеження руху на мосту автомобільної дороги 015503 в 
районі с.П’ятихатки для вантажних великовагових автомобілів 
                                                                                                  ПОСТІЙНО . 
 
 2. Закупити та встановити необхідні дорожні знаки з метою попередження 
водіїв вантажних автомобілів. 
                                                                                               СІЛЬСЬКА РАДА 
 
 3. Звернутися з листом до начальника ГУВП у Братському районі Тюкова 
А.В. з метою періодичного контролю за рухом великовагового транспорту 
через вище названий міст. 
                                                                     ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 
                                                                     КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ,ЖКГ, 
                                                                     ІНФРАСТРУКТУРИ  О.В. ГРИДІН 
  
 4. Контроль за виконання цього рішення покладено на першого заступника 
сільського голови Н.К. Глаголенко. 
 
 
 
Сільський голова                                                                                Т.ФЕСЬКО               
 

 
 



 

 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

                                                  
Від 24 липня 2019 року                         №4 
 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. 

 
На виконання доручення заступника голови Миколаївської обласної 
державної адміністрації від 15.07.2019 року №882//02-04/1-19 та відповідно 
Указу Президента України від 11.07.2019 року №513/2019 «Про відзначення 
28-ї річниці незалежності України» та заслухавши інформацію заступника 
сільського голови з гуманітарних та соціальних питань Маєр О.В., виконком 
Новомар’ївської сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 

1. Інформацію інформацію заступника сільського голови з гуманітарних 
та соціальних питань Маєр О.В. взяти до відома. 

2. Провести держане свято Дня Прапору на території  Новомар’ївської 
сільської ради та в старостинських округах 23 серпня 2019 року о 9.00 
за участю трудових колективів, учнівської молоді, жителів громади 
(підняття прапору, розгортання прапору, єднання). 

ВІДПОВІДАЛЬНІ: працівники Будинку культури, директори шкіл, 
                                 в.о. старост. 
   2.1. Провести о 10.00 годині велопробіг до 28-ї річниці  Дня 
Незалежності України. 
ВІДПОВІДАЛЬНІ: в.о. старост, працівники культури,  
                                 вчителі фізкультури.              

2.2. Провести спортивні змагання (міні-футбол), залучивши різні 
покоління населення громади. 

ВІДПОВІДАЛЬНІ: вчителі фізкультури. 
 
 

3. Провести урочисті заходи, святковий концерт та дискотеку до 28-ї 
річниці Дня Незалежності України 23.08.2019 року о 20.00 на площах 



населених пунктів із залученням самодіяльних артистів та за участю 
в.о. старост, заступника голови, жителів громади. 
ВІДПОВІДАЛЬНІ: в.о. старост, заступник сільського голови з  
                                 гуманітарних та соціальних питань. 

4. Контроль даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Сільський голова                                                                          Т.ФЕСЬКО 

             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                               

 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 
 Від 24 липня  2019 року                     № 5 
 с Новомар’ївка 
 
Про правила утримання бджолосімей у   
домашніх господарствах на території  
населених пунктів громади. 
 
Відповідно до Закону України « Про бджільництво», Вимог Лісового кодексу 
України, згідно Додатку № 5 до Державних санітарних правил та забудови 
населених пунктів , Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і 
отруєння бджіл та на вимогу жителів населених пунктів виконком сільської 
ради  
 
       Вирішив: 
 
1. Всім утримувачам бджіл дотримуватись наступних вимог їх утримання: 
  1.1 На одну бджолину сім’ю виділяти 30-35 кв.м. площі 
  1.2 При розміщенні пасіки на присадибній ділянці огорожа повинна бути 
заввишки не менше 2.5 м. 
  1.3 Розміщувати пасіки на захищених від вітру місцях на відстані не ближче 
500 м від шосейних доріг і залізниць,високовольтних ліній, не менше 1 км від 
тваринницьких і птахівницьких будівель, 5 км від воскопереробних заводів. 
  1.4 Використання земельних ділянок для пасік погоджувати з органами 
державного управління з питань ветеринарної медицини і місцевими 
органами влади. 
2.  Дане рішення довести до жителів громади.. 
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. старост 
старостинських округів та начальника відділу земельних 
ресурсів,комунальної власності,інфраструктури,житлово-комунального 
господарства та благоустрою  Гридіна О.В.  
 
 
      Сільський голова                                                                         Т.ФЕСЬКО 
 
 
 


