
УКРАЇНА

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 Від 28 лютого  2020 року                    № 1
   с. Новомар’ївка

Про завершення поточного ремонту
даху Костуватського ЗЗСО.

    Заслухавши інформацію сільського голови Фесько Т.М.  про фактичний
обсяг виконаних робіт по капітальному ремонту даху Костуватської ЗЗСО,
ситуацію,  яка  склалася  на  сьогоднішній  момент  з  недофінансуванням
проекту  «Капітальний  ремонт  покрівлі  Костуватської  ЗЗСО»  замовником
проекту Братський районний центр фінансово-господарського забезпечення
установ освіти.  замовником якого виступав Братський РЦФГ,    керуючись
ст.30    Закону  України   “Про  місцеве   самоврядування  в  Україні”,
виконавчий комітет  Новомар’ївської сільської  ради

ВИРІШИВ:

1. Звернутися  до  голови  Миколаївської  ОДА Стадніка  О.В.  з  листом,  де
викласти  ситуацію,  яка  склалася  на  сьогоднішній  момент  з
недофінансуванням проекту «Капітальний ремонт покрівлі Костуватської
ЗЗСО»  замовником  проекту  Братський  районний  центр  фінансово-
господарського забезпечення установ освіти.  

2. Контроль виконання даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                 Т.ФЕСЬКО 



                                                                                                                                         

УКРАЇНА

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 Від 28 лютого  2020 року                   № 2
   с. Новомар’ївка

Про надання дозволу на
розробку проекту  землеустрою 
по заяві жителя с. Петрівка 1
Трофиму В.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 Трофима
Василя Андрійовича, виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

1. Відмовити  у  дозволі  на  розробку  проекту  землеустрою  жителю
с. Петрівка 1 Братського району Миколаївської області Трофиму В.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. 

2. Доручити  головному  спеціалісту  відділу  земельних  відносин,
комунальної  власності  інфраструктури,  ЖКГ,  благоустрою  та
господарського  забезпечення  Новомар’ївської  сільської  ради  Погасій
В.П.  направити  листа  заявнику,  де  роз’яснити  порядок  отримання
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

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  28   лютого 2020 року                      № 3
 с. Новомар’ївка

Про організацію харчування
учнів закладів загальної середньої
освіти Новомар’ївської сільської 
ради протягом навчального року
та в оздоровчий період, а саме: 
організація харчування в пришкільних
таборах та оздоровчому таборі 
«Лісова казка» в 2020 році.

Керуючись  Законами  України   «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,
«Про  дошкільну  освіту»,  «Про  загальну  середню  освіту»,  Постановою
Кабінету  Міністрів  України  № 1591  від  22.11.2004  р.  «Про  затвердження
норм  харчування  у  навчальних  та  оздоровчих  закладах»,  Постановою
Кабінету  Міністрів  України  №  116  від  02.02.2011  р.  «Про  затвердження
порядку  надання  послуг  з  харчування  дітей  у  дошкільних  учнів  у
загальноосвітніх  та  професійно-технічних  навчальних  закладах,  операції  з
надання  яких  звільняються  від  обкладання  податком  на  додану  вартість»,
наказом  Міністерства  освіти  і  науки  №  667  від  21.11.2002  р.  «Про
затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей
у  державних  і  комунальних  дошкільних  та  інтернатних  навчальних
закладах»,   Постановою  Кабінету  Міністрів  України  «Про  організацію
харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах»
№ 856 від 19.06.2002 р. із змінами № 16 від 18.01.2016р. , з метою організації
повноцінного харчування учнів 1-4 та 5-11 класів в пришкільних таборах та
оздоровчому  таборі  «Лісова  казка»,  виконавчий  комітет  Новомар’ївської
сільської ради:

ВИРІШИВ:

1.  Директорам  ЗЗСО  провести  опитування  серед  учнів  та  їх  батьків   з
приводу  бажання  оздоровлення  дітей  в  пришкільних  таборах   та



поінформувати  сільську  раду  в  термін  до  13  березня  2020  року  для
подальшого прийняття рішення.

2. Начальнику відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму                 

    Гірієнко С.М..   

2.1 Забезпечити функціонування зміни у оздоровчому таборі «Лісова казка»
в термін кінець червня- липень.

2.2  Звернутися  до  ОТГ  області  з  пропозицією  оздоровлення  учнів  на
території табору «Лісова казка».

2.3   Звернутися  до  зацікавлених  керівників  районів  області,  начальників
відділів освіти з пропозицією взяти участь у ремонтах будиночків табору з
подальшим оздоровленням в них дітей.

2.4 Розмістити на сайті рекламний ролик з метою залучення до відпочинку та
оздоровлення дітей, що проживають на території інших районів та областей.

3. Начальнику відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності               

    Слюсаренко Т.П.

3.1 Прорахувати орієнтовану вартість путівки на оздоровлення однієї дитини
в таборі «Лісова казка».

3.2 Забезпечити щоденне п’ятиразове харчування не нижче 110 грн..

       Сільський голова                                                Т.ФЕСЬКО

                                                                                                   

                                                                                                                                



УКРАЇНА

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від  28 лютого 2020 року                      № 4
 с. Новомар’ївка

     Про затвердження технічної документації
     із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
     меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
     для ведення товарного  сільськогосподарського
     виробництва жителю с. Кам’яно-Костувате
     Кошкодану В.О.

   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 1січня 2015 року вимог
частин 3 та 4 с.24, пунктів 6 і 6-1 Прикінцевих положень  Закону України
«Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,  розглянувши  технічну
документацію  із  землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж
земельної  ділянки  в  натурі    (на  місцевості)  для  ведення  товарного
сільськогосподарського  виробництва,  розглянувши  заяву   Кошкодана
Василя Олександровича виконавчий комітет сільської ради
 
 ВИРІШИВ:

1.  Погодити винесення на сесію сільської  ради питання про затвердження
громадянину Кошкодану Василю Олександровичу технічну документацію із
землеустрою щодо встановлення  (відновлення)  земельної  ділянки в  натурі
(на місцевості)  за кадастровим номером 4821481300:01:000:0339  площею -
11,8323 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  в межах
території  Кам’яно-Костуватського  старостинського  округу  Братського
району Миколаївської області.                                   

2. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                  Т.ФЕСЬКО

                                                                                                                             



У К Р А Ї Н А

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 Від 28 серпня  2020 року                     № 5
   с. Новомар’ївка

Про звернення заступника директора
з НРВ Новомар’ївського ОНЗЗСО I-III
ступенів Собовенко І.А. щодо систематичного 
порушення дисципліни учнем 4 класу Нємцевим Даніїлом.

Відповідно до статті 32  Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», заслухавши інформації начальника відділу освіти, молоді, спорту,
культури  та  туризму  Гірієнко  С.М.,  заступника  директора  з  навчально-
виховної роботи Новомар’ївського опорного навчального закладу Собовенко
І.А.  про  систематичне  порушення  дисципліни  учнем  4  класу  Нємцева
Даніїла, виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради

ВИРІШИВ:

1.  Інформацію  заступника  директора  з  навчально-виховної  роботи
Новомар’ївського опорного навчального закладу Собовенко І.А. прийняти до
відома.
2.  Рекомендувати  працівникам  Новомар’ївського  опорного  навчального
закладу:
    2.1. Запропонувати батькам Нємцева Даніїла постійне відвідування уроків 
разом з сином.
    2.2.  Запропонувати батькам звернутися за  професійною допомогою до
психолога.
    2.3.   Поінформувати ювенальну превенцію СП Братського ВП ГУ НП в
Миколаївській  області про неналежне виконання батьками своїх обов’язків у
виховані  дитини  з  подальшим  притягненням  їх  до  адміністративної
відповідальності.
    2.4. Попередити батьків,  що в разі  подальшого порушення дисципліни
Нємцевим Даніїлом, адміністрація школи буде вимушена прийняти міри по
звільненню учня.      



3. Рекомендувати адміністрації школи прийняти рішення щодо подальшого
перебування в закладі, так, як дитина не проживає на закріпленій території.

Сільський голова                                                         Т.ФЕСЬКО



УКРАЇНА

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 Від 28 лютого  2020 року                  № 6
   с. Новомар’ївка

Про надання згоди на розробку
генеральних планів з планами зонування
с. П’ятихатки, с. Прищепівка, с. Кам’янопіль,
с. Кам’яно- Костувате Братського району
Миколаївської області.  

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», виконавчий комітет сільської
ради

ВИРІШИВ:

1. Надати згоду на розробку генеральних планів з планами зонування с.
П’ятихатки,  с.  Прищепівка,  с.  Кам’янопіль,  с.  Кам’яно-Костувате
Братського району Миколаївської області з подальшим затвердженням
даного рішення на сесії Новомар’ївської сільської ради.

1. Контроль даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                              Т.ФЕСЬКО

                                                                                           

                                                                                                                         



УКРАЇНА

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

  Від 28 лютого  2020 року                   № 7
   с. Новомар’ївка

Про надання згоди на розробку 
генеральних планів з планами 
зонування с. Новомар’ївка, с. Обухівка
Братського району Миколаївської області.  

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», виконавчий комітет сільської
ради

ВИРІШИВ:

1.Надати  згоду  на  розробку  генеральних  планів  з  планами  зонування
с. Новомар’ївка, с. Обухівка Братського району Миколаївської області з
подальшим  затвердженням  даного  рішення  на  сесії  Новомар’ївської
сільської ради.

2. Контроль даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                              Т.ФЕСЬКО

                                                                                               

                                                                                                                    



УКРАЇНА

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 Від  28  лютого  2020 року                 № 8
   с. Новомар’ївка

Про надання згоди на розробку генеральних
планів з планами зонування с. Миролюбівка,
с. Лісове, с. Юр’ївка Братського району
Миколаївської області.  

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», виконавчий комітет сільської
ради

ВИРІШИВ:

     1.Надати згоду на розробку генеральних планів з  планами зонування
с.  Миролюбівка,  с.  Лісове,  с.  Юр’ївка  Братського  району  Миколаївської
області з подальшим затвердженням даного рішення на сесії Новомар’ївської
сільської ради.

    2.Контроль даного рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                              Т.ФЕСЬКО

                                                                                                                   



УКРАЇНА

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
       
 Від 28 лютого  2020 року                   № 9
   с.  Новомар’ївка

Про зміну адреси нежитлового об’єкту
бар Янтарний, столова в селі Новомар’ївка

   
  Розглянувши клопотання ССПП « Куйбишева» від 27.02.2020 року № 25
про  зміну  адреси  на  нежитловий  об’єкт-  бар  Янтарний  з  вул.
Куйбишева(Данила Галицького), 2а на вул. Куйбишева(Данила Галицького),
2 б, керуючись порядком надання та зміни адрес об’єктам нерухомості, ст. 31
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

ВИРІШИВ:

1. Змінити адресу на нежитловий об’єкт -  бар Янтарний,  столову який
знаходиться за селянською спілкою приватних паїв Куйбишева в селі
Новомар’ївка  з  вул.  Куйбишева  (Данила  Галицького),  2  а  на  вул.
Куйбишева (Данила Галицького), 2 б.

2. Представнику  ССПП  «Куйбишева»  звернутися  до  комунального
підприємства «Вознесенське міжміське бюро технічної інвентаризації»
щодо внесення зміни адреси.

3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Сільський голова                                                                 Т.ФЕСЬКО
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