
 
У К Р А Ї Н А 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Від 27 січня 2020 року                 № 1        Місце проведення: Новомар’ївська     
                                                                                                           сільська рада 
 
 
Голова засідання: Фесько Т.М., сільський голова. 
 Присутні: Глаголенко Н.К., перший заступник; 
                   Маєр О.В., заступник голови з питань діяльності ради; 
                   Щербініна А.В., секретар ради; 
                   Бондаренко О.М., член виконкому; 
                   Швед В.І., член виконкому; 
                   Сініцин Ю.М., член виконкому; 
                   Соловйова  Г.А., член виконкому.  
  Відсутні: Степанов В.І., член виконкому; 
                   Казарін О.О., член виконкому; 
                   Мезник О.М., член виконкому; 
                   Козакевич А.А., член виконкому. 
 
                            Порядок денний: 

 

1. Про визначення переліку заходів по підготовці до відзначення 31 річниці з 
дня виведення військ з Афганістану та вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав.  

                                    Доповідачі: Маєр О.В.- заступник сільського голови з  
                                                         основних питань діяльності ради. 
                                                          В.о. старост Миролюбівського,  
                                                          Костоватського, Кам’яно-Костуватського   
                                                          старостинських округів.                   
                      

2. Про стан технологічної та пожежної безпеки на території Новомар’ївської 
сільської ради. 

                                     Доповідач: Гридін О.В. - начальник відділу земельних    
відносин,  комунальної  власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та 
господарського забезпечення. 

 



3. Про організацію та порядок створення та використання місцевого 
матеріального резерву  на території  Новомар’ївської сільської ради. 

                           Доповідач: Глаголенко Н.К. – перший заступник сільського 
                                                                                голови.     

 
4. Про підготовку до оздоровчого періоду 2020 року дитячого оздоровчого 

табору «Лісова казка». 
                       Доповідач: Чеботарь О.І. – директор табору. 

 
5. Про проведення  «Зеленої толоки»  у березні  2020 року з участю учнів 

старших класів по прибиранню території оздоровчого табору «Лісова казка». 
                                 Доповідач: Гірієнко С.М. – начальник відділу освіти, 
молоді, спорту, культури та туризму Новомар’ївської сільської ради. 

 
6.  Про впорядкування адресного господарства с. Кам’яно-Костувате. 

                      Доповідач: Козакевич А.А. – в.о. старости Кам’яно-
Костуватського старостинського округу. 
 

7. Про впорядкування адресного господарства с. Кам’яно-Костувате. 
                      Доповідач: Козакевич А.А. – в.о. старости Кам’яно-
Костуватського старостинського округу. 

 
8.  Про впорядкування адресного господарства с. Миролюбівка.  

                     Доповідач: Швед В.І. – в.о. старости Миролюбівського  
старостинського округу 
 

9.   Про впорядкування адресного господарства с. Миролюбівка.  
                     Доповідач: Швед В.І. – в.о. старости Миролюбівського  
старостинського округу 

 
10.  Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою  жителям с. Петрівка 

1: Тимошенко І.В. 
                        Доповідач: Бондаренко О.М. – в.о. старости Костуватського 
старостинського округу. 
 

11.  Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою  жителям с. Петрівка 
1: Тимошенко Н.А. 

                        Доповідач: Бондаренко О.М. – в.о. старости Костуватського 
старостинського округу. 

 
12.  Про надання дозволу  на розробку проекту землеустрою  жителям с. Петрівка 

1: Тимошенко М.І. 
                        Доповідач: Бондаренко О.М. – в.о. старости Костуватського 
старостинського округу. 

 



13.  Про затвердження Положення про попередню оплату розпорядником 
бюджетних коштів. 

                           Доповідач: Слюсаренко Т.П. - начальник відділу фінансів, 
бухгалтерського  обліку та звітності. 
 

14.  Про затвердження розпорядження сільського голови від 18.01.20 20 №8 «Про 
створення пунктів обігріву населення на території Новомар’ївської сільської 
ради». 
                          Доповідач: Глаголенко Н.К. – перший заступник сільського 
голови.   

                      
 

 
15.  РІЗНЕ: 

   1.Про зміни до Закону України про запобігання корупції в розділі 
фінансовий контроль.  
                           Доповідач:  Глаголенко Н.К. – перший заступник сільського 
                                                                                голови.     

          2. Про стан підписання колективних договорів в закладах, що   
підпорядковані Новомар’ївській сільській раді. 

                         Доповідач: Маєр О.В. – заступник сільського голови з  
                                              основних питань діяльності ради. 
          3. Про результати об’їздів шкіл представниками держспоживслужби.   
                                   Доповідач: Фесько Т.М. – сільський голова. 
  
 

Початок роботи виконавчого комітету – 14.00 

Виступаючим – до 3-х хв. 

Обговорення – до 2-х хв. 

 

1.СЛУХАЛИ: Про визначення переліку заходів по підготовці до відзначення 31 
річниці з дня виведення військ з Афганістану та вшанування учасників бойових 
дій на території інших держав.  

  Доповідачі: Маєр О.В.- заступник сільського голови з основних питань    
діяльності ради. 

                        В.о. старост Миролюбівського, Костоватського, Кам’яно-
Костуватського  старостинських округів.        

  Виступаюча повідомила про заплановані заходи по відзначенню 31 річниці з дня   
виведення військ з Афганістану та вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав (Додаток №1). Маєр О.В. наголосила на важливості 
даного питання та запропонувала провести голосування по даному питанню. 

 
ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -8 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 



                                                        «утримались» - 0. 
 Рішення №1 додається. 
 

2. СЛУХАЛИ: Про стан технологічної та пожежної безпеки на території 
Новомар’ївської сільської ради. 
 Доповідач: Гридін О.В. - начальник відділу земельних    відносин,  комунальної  
власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення. 
Доповідач довів до відома присутніх інформацію про поточний стан 
протипожежного захисту установ Новомар’ївської сільської ради, запропонував 
затвердити перелік заходів щодо забезпечення пожежної безпеки на території 
Новомар’ївської сільської ради.  

 
            

  ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -8 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
  Рішення №2 додається. 
 

3. СЛУХАЛИ: Про організацію та порядок створення та використання місцевого 
матеріального резерву  на території  Новомар’ївської сільської ради. 
Доповідач: Глаголенко Н.К. – перший заступник сільського голови. 
Глаголенко Н.К. повідомила присутніх про необхідність створення 
матеріального резерву Новомар’ївської  сільскої ради для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій. Виступаюча наголосила на важливості даного 
питання та доповіла про те що виконавчим комітетом розроблено Порядок 
створення та використання матеріального резерву Новомар’ївської сільської 
ради для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 
Запропоновано затвердити Порядок. 

                                                                                    
  ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -8 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
  Рішення №3 додається. 
 

4. СЛУХАЛИ: Про підготовку до оздоровчого періоду 2020 року дитячого 
оздоровчого  табору «Лісова казка». 
Доповідач: Чеботар  О.І. – директор табору. 
Виступаючий повідомив присутніх про технічний стан об’єкта та необхідні 
заходи, які потрібно здійснити згідно припису Державної служби України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів №14.5-17/ від 
15.07.2019 року.   
  

                                                                                    



  ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -8 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
  Рішення №4 додається. 
 
  5. СЛУХАЛИ: Про проведення  «Зеленої толоки»  у березні  2020 року з   участю 
учнів старших класів по прибиранню території оздоровчого табору «Лісова 
казка». 
  Доповідач: Гірієнко С.М. – начальник відділу освіти, молоді, спорту, культури та 
туризму Новомар’ївської сільської ради. 

Виступаюча повідомила, що до початку підготовки до оздоровчого сезону 
табору «Лісова казка» необхідно здійснити прибирання території. Гірієнко С.М. 
запропонувала залучити учнів старших класів та провести акцію «Зелена 
толока». Питання винесено на голосування. 

 
      ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -8 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
  Рішення №5 додається. 
 
   6. СЛУХАЛИ: Про впорядкування адресного господарства в селі Кам’яно-  

Костувате. 
       Доповідач: Козакевич А.А. – в.о. старости Кам’яно-Костуватського        

старостинського округу. 
Виступаюча повідомила, що від жительки с. Кам’яно-Костувате Тищенко 
Людмили  Михайлівни надійшла заява про присвоєння будинку, що 
розташований по вулиці Центральна с. Кам’яно-Костувате номеру 3. 
Запропоновано задовольнити заяву, питання винесено на голосування.  

 
                 ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -8 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
  Рішення №6 додається. 
 
 
 

   7. СЛУХАЛИ: Про впорядкування адресного господарства в селі Кам’яно-    
Костувате. 

       Доповідач: Козакевич А.А. – в.о. старости Кам’яно-Костуватського        
старостинського округу. 



Виступаюча повідомила, що від жительки с. Прищепівка Шингірій Ніни 
Сергіївни надійшла заява про присвоєння будинку, що розташований по вулиці 
Лугова с. Прищепівка номеру 8. 
Запропоновано задовольнити заяву, питання винесено на голосування.  

 
                 ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -8 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
  Рішення №7 додається. 
  
 

  8. СЛУХАЛИ: Про впорядкування адресного господарства в селі Миролюбівка. 
       Доповідач: Швед В.І. – в.о. старости Миролюбівського  старостинського 

округу. 
Виступаючий повідомив, що від жителя с. Миролюбівка Кириченка Григорія 
Федоровича надійшла заява про уточнення адреси житлового будинку, що 
розташований в с. Миролюбівка, а саме: вказати вулицю «Садова» замість 
«Молодіжна» та присвоїти будинку номер 2. 
Запропоновано задовольнити заяву, питання винесено на голосування.  

 
  ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -8 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
  Рішення №8 додається. 
 
 

  9. СЛУХАЛИ: Про впорядкування адресного господарства в селі Миролюбівка. 
       Доповідач: Швед В.І. – в.о. старости Миролюбівського  старостинського 

округу. 
Виступаючий повідомив, що від жительки с. Юр’ївка Шмиголь Лариси 
Іванівни надійшла заява про присвоєння будинку, що розташований по вулиці 
Дружби с. Юр’ївка номер 33. 
Запропоновано задовольнити заяву, питання винесено на голосування.  

 
  ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
  ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -8 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
  Рішення №9 додається. 
 

   10. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою по 
заяві жителя с. Петрівка 1 Тимошенка Івана Васильовича. 



       Доповідач: Бондаренко О.М. – в.о. старости Костуватського  
старостинського округу. 

Виступаючий повідомив, що від жителя с. Петрівка 1 Тимошенка Івана 
Васильовича надійшла заява щодо відведення у власність земельної ділянки 
(орієнтовна площа 2,0 га) для ведення особистого селянського господарства, 
яка знаходиться в межах Новомар’ївської сільської ради. Бондаренко О.М. 
запропонував задовільнити заяву після проведення інвентаризації земель та 
встановлення меж Новомар’ївської сільської ради. Питання винесено на 
голосування. 
 

      ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -8 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
      Рішення №10 додається. 

 
 

   11. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою по 
заяві жителя с. Петрівка 1 Тимошенка Миколи Івановича. 

       Доповідач: Бондаренко О.М. – в.о. старости Костуватського  
старостинського округу. 

Виступаючий повідомив, що від жителя с. Петрівка 1 Тимошенка Миколи 
Івановича надійшла заява щодо відведення у власність земельної ділянки 
(орієнтовна площа 2,0 га) для ведення особистого селянського господарства, 
яка знаходиться в межах Новомар’ївської сільської ради. Бондаренко О.М. 
запропонував задовільнити заяву після проведення інвентаризації земель та 
встановлення меж Новомар’ївської сільської ради. Питання винесено на 
голосування. 
 

      ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -8 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
      Рішення №11 додається. 
 

       12. СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою по 
заяві жителя с. Петрівка 1 Тимошенка Миколи Івановича. 

       Доповідач: Бондаренко О.М. – в.о. старости Костуватського  
старостинського округу. 

Виступаючий повідомив, що від жительки с. Петрівка 1 Тимошенко Наталі 
Анатоліївни надійшла заява щодо відведення у власність земельної ділянки 
(орієнтовна площа 2,0 га) для ведення особистого селянського господарства, 
яка знаходиться в межах Новомар’ївської сільської ради. Бондаренко О.М. 
запропонував задовільнити заяву після проведення інвентаризації земель та 



встановлення меж Новомар’ївської сільської ради. Питання винесено на 
голосування. 
 

      ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -8 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
      Рішення №12 додається. 
 

13. СЛУХАЛИ: Про затвердження Положення про попередню оплату 
розпорядником бюджетних коштів. 
     Доповідач: Слюсаренко Т.П. – начальник відділу фінансів, бухгалтерського 
обліку та звітності. 
Слюсаренко Т.П. доповіла, що для здійснення попередньої оплати по 
договорам господарської діяльності, необхідно затвердити Положення про 
попередню оплату розпорядником бюджетних коштів. Положення розроблено 
на базі постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення 
розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати 
товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 04 грудня 
2019 року №1070. Запропоновано затвердити Положення. Питання винесено 
на голосування. 
 

      ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -8 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
      Рішення №13 додається. 

 
14. СЛУХАЛИ: Про затвердження розпорядження сільського голови від 
18.01.2020р. № 8 «Про створення пунктів обігріву населення на території 
Новомар’ївської сільської ради».  
        Доповідач: Глаголенко Н.К. – перший заступник сільського голови. 
Виступаюча повідомила, що розпорядженням сільського голови було 
затверджено перелік та обладнання пунктів обігріву на території 
Новомар’ївської сільської ради. Запропоновано проголосувати по даному 
питанню.  

 
      ПРОВЕДЕНО ГОЛОСУВАННЯ. 
      ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:  «за» -8 членів виконкому; 
                                                        «проти» - 0 ; 
                                                        «утримались» - 0. 
      Рішення №14 додається. 
 
      Після розгляду основних питань було обговорено: 



15.1. Про зміни до Закону України про запобігання корупції в розділі 
фінансовий контроль. По даному питанню виступила Глаголенко Н.К. – 
перший заступник сільського голови. Вона довела до присутніх суть 
змін та наголосила на важливості питання по здачі щорічних 
декларацій. 

15.2. Про стан підписання колективних договорів в закладах, що 
підпорядковані Новомар’ївській сільській раді. Дане питання 
висвітлила Маєр О.В. – заступник сільського голови з основних питань 
діяльності ради. Вона наголосила на важливості даного питання та 
надала роз’яснення щодо основних пунктів колективного договору. 

15.3. Про результати об’їздів шкіл представниками держспоживслужби. По 
даному питанню доповіла Фесько Т.М., сільський голова. Вона провела 
аналіз зауважень згідно актів перевірки та накреслила шляхи усунення 
порушень. 

 
 
         Сільський голова                                 Т.ФЕСЬКО     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 Від 27 січня  2020 року                     №1 
   с Новомар’ївка 
 
Про визначення переліку заходів по підготовці 
до відзначення 31-ї річниці виведення військ з 
республіки     Афганістан     та       вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав  
 

Заслухавши інформацію заступника  сільського голови з основних питань 
діяльності ради О.Маєр про необхідність підготовки та відзначення на території 
Новомар’ївської сільської ради Дня вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав та 31-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан,  
з метою  вшанування громадян України,  які виконували військовий  обов'язок  на 
території інших держав, на виконання Указу Президента України від 11 лютого 
2004 року №180/2004, керуючись ст. 26  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію заступника  сільського голови з основних питань діяльності 
ради О.Маєр   стосовно підготовки  та  відзначення Дня вшанування  
учасників  бойових   дій  на  території  інших  держав та 31-ї річниці 
виведення військ з Республіки Афганістан взяти до уваги. 

2. Затвердити заходи щодо  підготовки  та  відзначення  на території 
Новомар’ївської сільської ради Дня вшанування  учасників  бойових   дій  
на  території  інших  держав і 31-ї річниці виведення військ з Республіки 
Афганістан згідно з  додатком 1. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 
голови з основних питань діяльності ради О.Маєр. 
 

 

Сільський голова                                                                                  Т.ФЕСЬКО 
 
 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської  ради 

від «27»  січня  2020 р.  № 1 
 

                                                                                        

ПЛАН   ЗАХОДІВ 

щодо  підготовки  та  відзначення  на території Новомар’ївської сільської ради  

Дня вшанування  учасників  бойових дій  на  території  інших  держав  та 

 31-ї річниці виведення військ з Республіки Афганістан 

№ 

з/п 
Зміст основного завдання Строк виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 

Забезпечити проведення  на території 
ради панахид за загиблими у війні в 
Республіці Афганістан та інших 
локальних конфліктах. 

 15 лютого  
2020 року 

Швед В.І., в.о 
старости 

старостинського 
округу №3 

2 

Провести у закладах загальної 
середньої освіти сільської ради 
тематичні уроки з історії війни в 
Республіці Афганістан та інших 
локальних конфліктів за участю 
учнівської молоді. 

Лютий  2020 року 
Класні керівники, 
педагоги-
організатори ЗЗСО 

3 
Організувати тематичні виставки 
мемуарної та історичної літератури у 
бібліотечних закладах. 

Лютий 2020 року 
Завідуючі  

бібліотеками-філіями  

 
4 

Провести обстеження соціально-
побутових умов учасників бойових 
дій на території ради.  

Лютий 2020 року 
Смочко Н.М., в.о 

старост 

5. 
Організувати упорядкування 
пам’ятників, пам’ятних знаків, могил 
загиблих учасників бойових дій.  

Січень-лютий 2020 
року 

Директори ЗЗСО, в.о 
старост, депутати 

сільської ради 

6.  
Покладання квітів до могил 
померлих учасників бойових дій. 

Лютий 2020 року  

 
 
 
 
 
Секретар сільської ради                                                            А.ЩЕРБІНІНА  
 
 
 
 

                                       
 
                                                                                               



                                                                                               

 
У К Р А Ї Н А 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

                                                       РІШЕННЯ 
 
 27січня 2020 року                     № 2        
с.Новомар»ївка 
 
Про стан пожежної безпеки на території 
сільської ради 
 
   Зважаючи на проведену роботу по забезпеченню протипожежного 
захисту об’єктів народного господарства , протипожежний стан знаходиться на 
належному рівні. 
                    Депутатам сільської ради подвірними обходами проінформувати 
населення про правила пожежної безпеки . 
  Заклади освіти, культури , охорони здоров’я ,  не в повній мірі 
забезпечені первинними засобами пожежогасіння , проведені лабораторні 
випробовування силової і освітлювальної мережі на опір ізоляції , не проведений 
обробіток вогнезахисними сумішами дерев’яних конструкцій будівель. Більшість 
об’єктів забезпечена запасом води для зовнішнього пожежогасіння. 
  З метою посилення пожежної безпеки на селі та недопущення пожеж 
виконком сільської ради  
ВИРІШИВ : 

1. Депутатам сільської ради подвірними обходами проводити 
навчання населення правил пожежної безпеки . 

2. Керівникам установ і організацій села розробити і забезпечити 
виконання заходів щодо підготовки об’єктів до експлуатації в 
осінньо-зимовий період. 

3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 
 
 
 
                  Сільський голова      Тамара ФЕСЬКО 
 

 



                                                                                       Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської  ради 

від «27»  січня  2020 р.  № 2 

 
                                                              З А Х О Д И  
     щодо забезпечення пожежної безпеки на території 

                                                сільської ради 

 

1. Наказами керівників об’єктів назначити відповідальних за дотриманням 
протипожежного режиму , забезпечення справності приладів опалення , 
електроустановок , технологічного обладнання. 
                                 Керівники установ Новомар’ївської сільської ради 

2. Силами відповідальних за дотриманням протипожежного режиму провести перевірку 
стану пожежної безпеки виробничих , громадських , складських та інших приміщень , 
підготовку їх до експлуатації в осінньо-зимовий період 
                                 Відповідальні  за дотримання протипожежного 
                                 режиму.      

3. Провести інструктажі з правил пожежної безпеки серед робітників і службовців , в 
першу чергу з працівниками об’єктів з масовими перебуванням людей . 

                                           Керівники установ Новомар’ївської сільської ради. 
4. Винести на вирішення сесії  питання по придбанню пожежної техніки Новомар»ївською 

сільською радою та утворення ланки цивільного захисту на  території Новомар’ївської 
сільської ради. 

                                  Виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради 
     5.    Перевірити водонапірні вежі , пожежні вододжерела на можливість забору                  
            води в пожежну техніку та облаштувати під’їзди до них.  
                                    Гридін О.В.- начальник відділу земельних відносин,  
          комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господар- 
          ського забезпечення.       

 6.  Провести громадський огляд об’єктів народного господарства по дотриманню правил   
пожежної безпеки. 

                                    Гридін О.В.- начальник відділу земельних відносин,  
          комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та 
          господарського забезпечення.    

  7.  Вогнегасники , що знаходяться на вулиці розмістити в опалювальних    приміщеннях .     
інформацію про їх розміщення помістити на пожежних щитах. 
       Керівники установ Новомар’ївської сільської ради. 

 8.  Провести практичне відпрацювання планів евакуації людей і майна на випадок пожежі в      
школі , лікувальному та культурно-освітньому закладі . 

      Керівники установ Новомар’ївської сільської ради. 
9. Провести подвірні обходи  по ознайомленню з правилами пожежної безпеки в побуті з 
регістра цією ознайомлення під підпис в книгах інструктажів по правилам пожежної 
безпеки жителів сіл Новомар’ївської сільської ради, що опалюють будинки грубами та 
використовують в господарстві скраплений газ                                                             

                                         Гридін О.В.- начальник відділу земельних відносин,  
          комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та 
          господарського забезпечення.    
                                         Депутати сільської ради по старостинським округам.   
 
 
Секретар виконкому   А ЩЕРБІНІНА 



                                                                                     

 
У К Р А Ї Н А 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я                                 

 
 Від 27 січня  2020 року                     №3 
   с Новомар’ївка 
 
Про Порядок створення та використання 
матеріального резерву Новомар’ївської 
сільської ради для запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій 

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 «Про 

затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», керуючись статтями 33, 38, 
52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 
сільської ради 

В И Р І Ш И В:  

1. Затвердити Порядок створення та використання матеріального резерву    
Новомар’ївської сільської ради для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій (додається). 

2. Затвердити номенклатуру та обсяги матеріального резерву Новомар’ївської 
сільської ради для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (додається). 

3. Затвердити графік накопичення матеріального резерву Новомар’ївської 
сільської ради для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 2020 році 
(додається). 

4. Визначити місця розміщення матеріального резерву Новомар’ївської 
сільської ради для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій: 
Складські приміщення ССПП «Куйбишева», база паливно-мастильних матеріалів 
ССПП «Куйбишева» 

5. Встановити, що заходи з накопичення, поповнення та утримання 
матеріального резерву здійснюють відділ з питань земельних відносин, комунальної 
власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення 
виконавчого комітету сільської ради. 

6. Призначити головним розпорядником коштів щодо придбання, поповнення 
та утримання матеріального резерву Новомар’ївської сільської ради для запобігання і 



ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій виконавчий комітет Новомар’ївської 
сільської ради. 

7. Обов’язки з підготовки бюджетних запитів, проведення необхідних 
процедур закупівлі матеріальних цінностей матеріального резерву покласти на відділ 
фінансів, бухгалтерського обліку та звітності та на керуючу справами виконавчого 
комітету сільської ради, відповідальної за здійснення публічних закупівель. 

8. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету 
сільської ради: 

8.1. Під час формування проектів бюджету на наступні роки передбачати 
необхідні кошти для створення та поповнення матеріального резерву Новомар’ївської 
сільської ради відповідно до чинного законодавства в межах наявного фінансового 
ресурсу бюджету. 

8.2. Щорічно до затвердження сільського бюджету розробляти та подавати на 
затвердження виконавчому комітету сільської ради графік накопичення матеріального 
резерву Новомар’ївської сільської ради для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій на поточний рік. 
9.Відділу з питань земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, 
благоустрою та господарського забезпечення виконавчого комітету сільської ради 
визначити до 01 березня 2020 року перелік підприємств, установ, організацій, які 
можуть забезпечити поставку матеріально-технічних засобів згідно з номенклатурою 
матеріального резерву та продовольства і речового майна для життєзабезпечення 
постраждалого населення у разі виникнення надзвичайної ситуації  на договірних 
умовах протягом двох місяців укласти з підприємствами, установами та організаціями 
згідно з переліком, зазначеним у пункті 9 цього рішення, договори на поставку 
продукції матеріального резерву в обсягах, затверджених номенклатурою 
матеріального резерву. 
10.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів міської ради відповідно до розподілу обов’язків. 

 
 
Сільський голова         Т.ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
комітету Новомар’ївської 
сільської ради 
                              № ____ 

 
 

ПОРЯДОК 

створення та використання матеріального резерву Новомар’ївської сільської ради 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  

 

І. Загальні положення 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 98 Кодексу цивільного захисту 
України, постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 775 “Про затвердження 
Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій” з метою організації належної роботи щодо створення та використання 
матеріального резерву Новомар’ївської сільської ради, здійснення контролю за його наявністю. 

2. Порядок визначає механізм створення, утримання, поповнення та використання 
матеріального резерву Новомар’ївської сільської ради для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню (далі – матеріальний 
резерв). 

3. Матеріальним резервом є запас будівельних і пально-мастильних матеріалів, 
продовольства, технічних засобів та інших матеріальних цінностей, призначених для 
запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, надання допомоги постраждалому 
населенню, проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів. 

4. Створення, утримання і поповнення матеріального резерву здійснюється за рахунок 
сільського бюджету, а також може здійснюватися за рахунок добровільних пожертвувань 
фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та об’єднань громадян, інших не 
заборонених законодавством джерел. 

5. Структурний підрозділ виконавчого комітету сільської ради з питань цивільного 
захисту забезпечує створення, збереження, розподіл матеріального резерву, а також організацію 
проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення і надання йому матеріальної 
та фінансової допомоги. 

ІІ. Створення матеріального резерву 

1. Матеріальний резерв створюється за рішенням виконавчого комітету міської ради 
заздалегідь  з метою використання його у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій на 
підпорядкованій території,  ліквідації надзвичайних ситуацій та їх наслідків та надання 
термінової допомоги постраждалому населенню. 

2. Номенклатура та обсяги матеріального резерву визначаються та затверджуються 
виконавчим комітетом сільської ради з урахуванням прогнозованих для конкретної території, 
об’єкта, підприємства видів та рівня надзвичайних ситуацій, обсягів робіт з ліквідації їх 
наслідків, розмірів заподіяних збитків, обсягів забезпечення життєдіяльності постраждалого 
населення. 

3. Місця розміщення матеріального резерву визначаються структурним підрозділом 
виконавчого комітету сільської ради з питань ЖКГ і затверджуються рішенням виконавчого 
комітету сільської ради.  

4. Матеріальний резерв розміщується на складах, базах приватних підприємств і 
підприємців, з якими укладені угоди. 

5. Придбання матеріальних цінностей, що поставляються до матеріального резерву, 
здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.  



6. Матеріальні цінності, що поставляються до матеріального резерву, повинні мати 
сертифікати відповідності на весь нормативний строк їх зберігання. 

7. Накопичення матеріального резерву здійснюється відповідно до річних графіків, 
затверджених виконавчим комітетом сільської ради або сільської цільової програми захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру у 
межах коштів, виділених з сільського бюджету та інших незаборонених законодавством 
джерел. 

8. Зберігання та облік матеріального резерву здійснюється в установленому 
законодавством порядку.  

ІІІ. Використання матеріального резерву 

1. Матеріальний резерв використовується виключно для: 
− здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій; 
− ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 
− проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів; 
− надання постраждалому населенню необхідної допомоги для забезпечення його 

життєдіяльності; 
− розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого 

населення; 
− забезпечення паливно-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних 

засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із зони 
надзвичайної ситуації та можливого ураження. 

2. Матеріальний резерв використовується відповідно до рівня надзвичайної ситуації на 
відповідних територіях та об’єктах Новомар’ївської сільської ради. 

У разі недостатності матеріального резерву чи його використання у повному обсязі 
залучається матеріальний резерв вищого (регіонального) рівня за зверненням керівника 
Новомар’ївської сільської ланки Миколаївської обласної територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту до керівника територіальної підсистеми (голови 
обласної державної адміністрації). 

Залучення матеріальних резервів вищого рівня здійснюється за рішенням відповідних 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівників підприємств. 

3. Залучення матеріального резерву для проведення заходів, пов'язаних із запобіганням 
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, здійснюється на 
основі даних моніторингу, експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій 
з метою недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та природного 
характеру або пом'якшення її можливих наслідків. 

4. Відпуск матеріальних цінностей з матеріального резерву здійснюється за 
розпорядженням сільського голови, яке видано на підставі рішень сільської комісії з питань 
ТЕБ та НС, а також звернень керівників виконавчих органів сільської ради, суб’єктів 
господарювання комунальної власності на підставі документів: 

− актів обстеження, які підтверджують розміри завданих збитків, фотографічними 
матеріалами, що засвідчують руйнування; 

− узагальнених кошторисних розрахунків на проведення аварійно-відновлювальних робіт; 
− переліку невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій (небезпечних подій); 
− документів, що підтверджують отримані суми страхового відшкодування або пояснення 

заявника про причини не проведення страхування; 
− обґрунтування необхідності залучення (використання) матеріальних цінностей резерву 

для вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям (небезпечним подіям), 
забезпечення життєдіяльності населення, виробничої діяльності або захисту територій від 
загрозливих природних процесів. 



5. Видача, використання, списання цінностей або повернення до складу матеріального 
резерву майна довготривалого використання здійснюється на підставі розпоряджень сільського 
голови з подальшим оформленням необхідних документів (актів, накладних, нарядів, звітів 
тощо) згідно з вимогами законодавства з питань фінансово-господарської діяльності. 

ІV. Поповнення матеріального резерву 

1. Поповнення матеріального резерву, який був використаний під час ліквідації 
надзвичайних ситуацій, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у резервному фонді 
бюджету Новомар’ївської сільської ради. 

2. Матеріальні цінності з числа будівельних та паливно-мастильних матеріалів у яких 
спливає термін придатності використовуються заздалегідь за рішенням виконавчого комітету 
сільської ради або сільської комісії з питань ТЕБ та НС на господарські потреби сільської ради, 
а у разі відсутності такої потреби відпускаються відповідно до порядку, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775. Кошти, отримані 
внаслідок реалізації матеріальних цінностей, спрямовуються на придбання і закладення до 
матеріальних резервів аналогічних матеріальних цінностей. 
 

V. Звітність, контроль та відповідальність 

1. Відповідальність за створення та використання матеріального резерву, здійснення 
контролю за його наявністю несуть посадові особи виконавчого комітету сільської ради 
відповідно до чинного законодавства. 

2. Посадові особи за надання недостовірної або неправдивої інформації стосовно 
стихійного лиха, аварій, катастроф, несуть відповідальність, встановлену чинним 
законодавством. 

3. Керівники підприємств, установ, організацій, на балансі яких перебувають матеріальні 
резерви, повинні щороку проводити перевірку наявності, якості, умов зберігання, готовності до 
використання матеріальних цінностей. 

4. Структурний підрозділ виконавчого комітету сільської ради з питань цивільного 
захисту:  

− здійснює постійний моніторинг стану накопичення і поновлення матеріального резерву та 
інформує щокварталу управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації  у 
відповідності до форми 10/1рез  Табелю термінових та строкових донесень, затвердженого 
наказом Державної служби України надзвичайних ситуацій від 11 жовтня 2014 року № 578; 

− несе відповідальність за створення та цільове використання матеріального резерву; 
− контролює та здійснює збір даних щодо створення, накопичення, збереження, розподіл 

об’єктових матеріальних резервів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
комітету Новомар’ївської 
сільської ради 
                              № ____ 

 
НОМЕНКЛАТУРА 

та обсяги матеріального резерву Новомар’ївської сільської ради 
для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

 
№ 
з/п 

Найменування матеріальних засобів Одиниця виміру Кількість 

Паливно-мастильні матеріали 
1.  Бензин т 1,0 
2.  Дизельне пальне т 1,0 

Аварійно-рятувальне обладнання 
3.  Бензопила шт. - 
4.  Лебідка переносна шт. - 
5.  Мотопомпа шт. - 

Автономні джерела електроживлення 
6.  Дизель-генератор 12 кВт шт. 2 
7.  Дизель-генератор 28 кВт шт. - 

Матеріально-технічні засоби на випадок виникнення особливо небезпечних 
інфекційних хвороб тварин та птиці 

8.  
Пиломатеріал обрізний  
(брус 100х50 мм) 

м3 - 

9.  Тирса м3 4 
10.  Цвяхи будівельні  (70-120 мм) кг - 
11.  Проволока катана (3 мм) кг - 
12.  Плівка поліетиленова будівельна пог.м.             - 
13.  Бочка 200 л шт. 4 
14.  Рукавички ПВХ пар - 
15.  Чоботи ПВХ з утеплювачем пар             - 
16.  Костюми ОЗК шт. - 

17.  
Комбінезон короткострокового 
використання 

шт. 10 

18.  
Халати короткострокового 
використання 

шт. - 

19.  Бахіли пар - 
20.  Шприци одноразові  50 мл шт. - 
21.  Голки 150-250 мм шт. - 
22.  Електрооприскувач V-9 шт. - 
23.  Оприскувач гідравлічний 16 л. шт. - 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення виконавчого  
комітету Новомар’ївської      
сільської ради 
                              № ____ 

 

ГРАФІК  

накопичення матеріального резерву Новомар’ївської сільської ради  

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних  

ситуацій у 2020 році 
 

№ 
з/п 

Найменування матеріальних засобів 
Одиниця 
виміру 

Кількість 

Термін 
виконання 

(при наявності 
фінансування) 

Паливно-мастильні матеріали 
1.  Бензин т 1,0 1 квартал 2020 
2.  Дизельне пальне т 1,0 1 квартал 2020 

Автономні джерела електроживлення 
3.  Дизель-генератор 12 кВт шт. 2 3 квартал 2020 

Матеріально-технічні засоби на випадок виникнення особливо небезпечних інфекційних 
хвороб тварин та птиці 

4.  Тирса м3 4 3 квартал 2020 
5.  Бочка 200 л шт. 4 4 квартал 2020 
6.  Комбінезон короткострокового 

використання 
шт. 10 4 квартал 2020 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
У К Р А Ї Н А 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 Від 27 січня  2020 року                     №4 
   с Новомар’ївка 

 
 

Про підготовку до оздоровчого 
періоду 2020 року дитячого  
оздоровчого  табору «Лісова казка» 
 
 

Заслухавши інформацію директора табору «Лісова казка» О. Чеботар про   
необхідні заходи  по підготовці до оздоровчого періоду дитячого оздоровчого 
табору «Лісова казка», керуючись ст. 26  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 
1. Зобов’язати начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури та 

туризму Новомар’ївської сільської ради Гірієнко С.М. та директора табору 
О.І. Чеботаря: 
1.1. Здійснити реєстраційні дії табору «Лісова казка» у державному 

реєстрі комунального майна та речових прав на нерухоме майно; 
1.2. Внести табір «Лісова казка» до єдиного реєстру об’єктів 

оздоровлення.   
    
2. Першому заступнику сільського голови Глаголенко Н.К. створити комісію 

з вивчення основних проблемних питань табору «Лісова казка», 
залучивши депутатський корпус, членів виконкому, керівництво відділу 
освіти та директора табору.  

3. Провести детальне технічне обстеження стану житлових та побутових 
будівель та споруд. 

4. За результатами обстеження запропонувати шляхи вирішення питань: 
4.1. Приведення в задовільний санітарно-технічний стан житлових та 
побутових приміщень шляхом проведення ремонту; 
4.2. Забезпечення житлових кімнат м’яким та твердим інвентарем; 
 



4.3. Забезпечення харчоблока необхідною кількістю технологічного та 
холодильного обладнання; 

4.4. Облаштування туалетів для дітей та персоналу; 
4.5. Обладнання медичного пункту в приміщенні, яке відповідає 

вимогам за площею та  набором приміщень; 
4.6. Забезпечення медичного пункту централізованими системами 

водопостачання та каналізації; 
4.7. Забезпечення медичного пункту необхідним медичним 

обладнанням. 
5. Контроль за виконанням залишаю за собою. 

 
Сільський голова                                 Т.ФЕСЬКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                            

 
У К Р А Ї Н А 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
 Від 27 січня  2020 року                     №5 
   с Новомар’ївка 
 
Про проведення    «Зеленої толоки» 
у березні 2020 року за участю учнів 
старших класів  закладів   загальної  
середньої освіти ОТГ по прибиранню 
території       дитячого   оздоровчого 
табору            «Лісова             казка»  
 

Заслухавши інформацію начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури 
та туризму С. Гірієнко про необхідність проведення «Зеленої толоки» за участю 
учнів старших класів ЗЗСО територіальної громади,  з метою  приведення до 
належного санітарного стану території дитячого оздоровчого табору «Лісова 
казка», керуючись ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму С. 
Гірієнко про необхідність проведення «Зеленої толоки» за участю учнів 
старших класів ЗЗСО територіальної громади,  з метою  приведення до 
належного санітарного стану території дитячого оздоровчого табору «Лісова 
казка»  взяти до уваги. 
2. Оголосити акцію «Зелена толока» серед закладів загальної середньої освіти 

ОТГ. Організувати прибирання території дитячого оздоровчого табору 
«Лісова казка», залучивши до цього учнів старших класів ЗЗСО. 

                                               Термін виконання: 23-27 березня 2020 р. 
3. Контроль за виконання цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з основних питань діяльності ради О.Маєр. 
 
Сільський голова                                                                       Т.ФЕСЬКО                           



 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 
 Від 27 січня  2020 року                     № 6 
   с Новомар’ївка 
 
Про впорядкування адресного 
господарства в селі Кам’яно-Костувате 
 
Відповідно до підпункту «б» пункту 10 статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію  Козакевич А.А. – в.о. 
старости  Кам’яно-Костуватського старостинського округу та розглянувши заяву  
Тищенко Людмили Михайлівни про впорядкування поштової адреси житлового 
будинку в селі Кам’яно-Костувате, виконком  сільської ради 

 
ВИРІШИВ: 
 

1. У зв’язку з упорядкуванням адресного господарства будинку в селі  
Кам’яно-Костувате Братського району Миколаївської області, 
розташованому по вулиці Центральна, в якому проживає Тищенко Людмила 
Михайлівна, присвоїти номер 3 (три). 

2. Рекомендувати громадянину  Тищенко Людмилі Михайлівні   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 

 
 
 Від 27 січня  2020 року                     № 7 
   с Новомар’ївка 
 
Про впорядкування адресного 
господарства в селі Прищепівка 
 
Відповідно до підпункту «б» пункту 10 статті 30 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», заслухавши інформацію  Козакевич А.А. – в.о. 
старости  Кам’яно-Костуватського старостинського округу та розглянувши заяву  
Шингирій Ніни Сергіївни про впорядкування поштової адреси житлового 
будинку в селі Прищепівка, виконком  сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. У зв’язку з упорядкуванням адресного господарства будинку в селі  
Прищепівка Братського району Миколаївської області, розташованому по вулиці 
Лугова, в якому проживає Шингирій Ніна Сергіївна, присвоїти номер  8 (вісім). 
2. Рекомендувати громадянину  Шингирій Ніни Сергіївни  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 27 січня  2020 року                     № 8 
   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  Шведа В.І. – в.о. старости 
Миролюбівського старостинського округ та розглянувши заяву  Кириченка 
Григорія Федоровича про впорядкування поштової адреси житлового будинку в 
селі Миролюбівка, виконком  сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
4. У зв’язку з упорядкуванням адресного господарства будинку в селі  
Миролюбівка Братського району Миколаївської області, розташованому по 
вулиці Садова, в якому проживає Кириченко Григорій Федорович, присвоїти 
номер 2 (два). 
5. Рекомендувати громадянину  Кириченку Григорію  звернутися в КП 
Вознесенське МБТІ для виготовлення технічної документації на житловий 
будинок. 
6. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 
 
 
 
Сільський голова                                                                                  Т.ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                               



 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 
 Від 27 січня  2020 року                     № 9 
   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  Шведа В.І. – в.о. старости 
Миролюбівського старостинського округ та розглянувши заяву  Шмиголь 
Лариси Іванівни про впорядкування поштової адреси житлового будинку в селі 
Юр’ївка, виконком  сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

4. У зв’язку з упорядкуванням адресного господарства будинку в селі  Юр’ївка 
Братського району Миколаївської області, розташованому по вулиці 
Дружби, в якому проживає  Шмиголь Лариса Іванівна, присвоїти номер 33 
(тридцять три). 

5. Рекомендувати громадці  Шмиголь Ларисі Іванівні звернутися в КП 
Вознесенське МБТІ для виготовлення технічної документації на житловий 
будинок. 

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

 
 
 
 
 

                                                                                               



 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 
 Від 27 січня  2020 року                     № 10 
   с Новомар’ївка 
 
 
 
Про надання дозволу на 
розробку проекту  землеустрою  
по заяві жителя с. Петрівка 1 
Тимошенко І.В. 
 
 
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  заяву Тимошенко Івана Васильовича, 
виконавчий комітет сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Надати  дозвіл на розробку проекту землеустрою жителю с. Петрівка 1 
Тимошенко І.В. щодо відведення у власність земельної ділянки  (орієнтовна 
площа 2,0 га ) для ведення особистого селянського господарства, що 
знаходиться в межах Новомар’ївської сільської ради після проведення 
інвентарізації земель та встановлення меж Новомар’ївської сільської ради.  

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 27 січня  2020 року                     № 11 
   с Новомар’ївка 
 
 
 
Про надання дозволу на 
розробку проекту  землеустрою  
по заяві жителя с. Петрівка 1 
Тимошенко Н.А. 
 
 
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  заяву Тимошенко Наталі Анатоліївни, 
виконавчий комітет сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1.  Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою жителю с. Петрівка 1 
Тимошенко Н.А. щодо відведення у власність земельної ділянки  (орієнтовна 
площа 2,0 га ) для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться 
в межах Новомар’ївської сільської ради після проведення інвентарізації земель та 
встановлення меж Новомар’ївської сільської ради.   
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 27 січня  2020 року                     № 12 
   с Новомар’ївка 
 
 
 
Про надання дозволу на 
розробку проекту  землеустрою  
по заяві жителя с. Петрівка 1 
Тимошенко М.І. 
 
 
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  заяву Тимошенко Миколи Івановича, 
виконавчий комітет сільської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою жителю с. Петрівка 1 
Тимошенко М.І. щодо відведення у власність земельної ділянки  (орієнтовна 
площа 2,0 га ) для ведення особистого селянського господарства, що знаходиться 
в межах Новомар’ївської сільської ради після проведення інвентарізації земель та 
встановлення меж Новомар’ївської сільської ради.   
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 27 січня  2020 року                     № 13 
   с Новомар’ївка 
 
 

 

Про затвердження  Положення про 
попередню оплату товарів, робіт і 
послуг, що закуповуються за 
бюджетні кошти Новомар’ївської 
сільської ради 
 

  Керуючись ст. 20 Бюджетного кодексу України,  ст.42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів 
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 
кошти» від 04 грудня 2019 року №1070, вирішив: 

1.Затвердити Положення про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що 
закуповуються за бюджетні кошти Новомар’ївської сільської ради. 

 2.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника 
відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Новомар’ївської сільської 
ради Слюсаренко Т.П. 

 
 
 
Сільський голова                           Т.ФЕСЬКО  
 
 
 
 
 
 



                                                                                                     Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Новомар’ївської сільської  ради 

від «27»  січня  2020 р.  № 2 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про попередню оплату товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти 

Новомар’ївської сільської ради 

 

1.Установити, що Новомар’ївська сільська рада (у подальшому – головний розпорядник 
бюджетних коштів) у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти може 
передбачати попередню оплату в разі закупівлі: 
- товарів, робіт і послуг за поточними видатками – на строк не більше 90 днів; 
- товарів, робіт і послуг за капітальними видатками та державними контрактами (договорами) – 
на строк не більше 12 місяців;  
- періодичних видань – на строк не більше 12 місяців.   

Розмір та строк попередньої оплати, кількість платежів з попередньої оплати в межах 
строку, а також положення щодо здійснення у поточному бюджетному періоді попередньої 
оплати тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами про закупівлю передбачається 
поставити, виконати і надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду, 
визначаються головним розпорядником бюджетних коштів виходячи із необхідності, що 
обґрунтовується, зокрема, реальним станом поставки товару, виконання робіт, надання послуг, 
помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва.  

Головний розпорядник бюджетних коштів відповідає за прийняте рішення, 
забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно 
до вимог Бюджетного кодексу України. 
        2.Установити, що: 
попередня оплата розпорядником бюджетних коштів за капітальними видатками здійснюється 
шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам 
послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім’я в органах Державної 
казначейської служби у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням 
зазначених коштів виконавцями робіт, постачальниками товарів і надавачами послуг виключно 
з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, з 
наданням підтвердних документів органам Державної казначейської служби для здійснення 
платежів. 
         3.Головному розпоряднику бюджетних коштів забезпечувати заходи щодо виявлення 
виконавців робіт, постачальників товарів і надавачів послуг, якими порушено умови договорів, 
укладених із розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, діяльність яких 
координується через них та які отримують бюджетні кошти на виконання бюджетних програм, 
щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти. 
          4.Головному розпоряднику бюджетних коштів не здійснювати платежі з попередньої 
оплати виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг, якими порушено умови 
договорів щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 
кошти. 
            5.Це Положення набирає чинності з 1 лютого 2020 року. 
 

 

Начальник відділу бухгалтерського обліку 
звітності та господарського забезпечення                                 Т.П.Слюсаренко  
                                                                                                                            



 
УКРАЇНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 
Від 27 січня  2020 року                     № 14 
   с Новомар’ївка 
 
Про затвердження розпорядження 
сільського голови від 18.01.2020 №8 
«Про створення пунктів обігріву  
населення на території Новомар’ївської  
сільської ради». 
 

Відповідно до статті 34, пункту 3 статті 36 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України та з метою 
запобігання випадків переохолодження людей під час морозів, заслухавши 
інформацію першого заступника сільського голови Глаголенко Н.К., виконавчий 
комітет Новомар’ївської сільської ради 

ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити  розпорядження  сільського  голови від 18.01.2020 року № 8 

«Про створення пунктів обігріву населення на території Новомар’ївської 
сільської ради». 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                               
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
                                МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                  

                                                   РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
18 січня 2020 року                         Новомар’ївка                                №8-р(о.д.) 
 
Про створення пунктів обігріву населення  
на території Новомар'ївської сільської ради 
об'єднаної територіальної громади 
 

 
Відповідно до статті 34, пункту 3 статті 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України та з метою 
запобігання випадків переохолодження людей під час морозів: 

 
1. Затвердити Перелік об’єктів, на базі яких пропонується створення 

стаціонарних пунктів обігріву у зимовий період 2020 року (додається). 
 
2. Забезпечити приміщення, в якому знаходиться пункт обігріву, 

матеріально-технічним обладнанням та продуктовими наборами та вивісити на 
вході в приміщення таблички з надписом «Тут знаходиться пункт обігріву». 

 
3. Забезпечити людей, які постраждали від переохолодження, місцем для 

зігріву, гарячим чаєм та медичною допомогою в разі потреби. 
 
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника сільського голови Глаголенко Н.К. 
 
Сільський голова                                                                     Тамара ФЕСЬКО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження сільського голови 
Новомар’ївської сільської ради   
 

18 січня 2020 № 8 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів, на базі яких пропонується створення 
стаціонарних пунктів обігріву у 2020 році 

 
 

№ 
з/п 

Місце створення 
стаціонарного пункту 

обігріву 
Адреса розташування 

Відповідальна особа 
за функціонування 

пунктів обігріву 

1 приміщення котельні 
Новомар’ївського ОЗЗСО 

с. Новомар’ївка  
вул.  

перший заступник 
Н.Глаголенко 

2 приміщення котельні 
Обухівського ДНЗ 

с. Обухівка  
вул. Степняка-  

перший заступник 
Н.Глаголенко 

3 приміщення котельні 
Кам’яно-Костуватського 
ЗЗСО 

с. Кам’яно-Костувате 
 

в.о. старости 
Козакевич А.А. 

4 приміщення котельні 
Костуватського ЗЗСО 

с.Костувате  
 

в.о. старости 
Бондаренко О.М. 

5 приміщення котельні 
Миролюбівського ЗЗСО 

с. Миролюбівка в.о. старости 
Швед В.І. 

 
 
 


