ПОРЯДОК ДЕННИЙ
виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради
30 жовтня 2019 року

Початок: 10.00
сесійний зал сільської ради

1. Про підготовку документів по передачі закладів загальної освіти зі
спільної власності територіальних громад сіл, селищ Братського району
Миколаївської області у комунальну власність територіальної громади
Новомар’ївської сільської ради, а саме: опорного навчального закладу
«Новомар’ївська загальноосвітня школа I-III ступенів Братської районної
ради Миколаївської області», Григорівської філії опорного начального
закладу «Новомар’ївська загальноосвітня школа I-III ступенів Братської
районної ради Миколаївської області», Миролюбівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів, Костуватської загальноосвітньої
школи I-II ступенів, Кам’яно-Костуватської загальноосвітньої школи I-II
ступенів
Доповідач: Соловйова Г.А. –
виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради.

керуюча

справами

2. Про стан вуличного освітлення по населеним пунктам Новомар’ївської
сільської ради.
Доповідач: Гридін О.В. – начальник відділу земельних
відносин, комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та
господарського забезпечення.
3. Про стан харчування та стан навчально-виховного процесу в дошкільних
навчальних закладах Новомар’ївської сільської ради за результатами
перевірки.
Доповідач: Маєр О.В.- заступник голови з питань діяльності
ради.
4. Про обмеження руху на мосту с. П’ятихатки на дорозі 0150503 та
будівництво об’їздної дороги, що знаходиться в межах об’єднаної
територіальної громади.
Доповідач: Фесько Т.М.- сільський голова.

5. Про благоустрій та невідкладні заходи по прибиранню опалого листя та
недопущення стихійних сміттєзвалищ на території
Новомар’ївській
сільській раді.
Доповідач: Гридін О.В. – начальник відділу земельних
відносин, комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та
господарського забезпечення.
6. Про підготовку до святкування новорічних та різдвяних свят – Дня
Святого Миколая, Нового року, Різдва Христова.
Доповідач: Маєр О.В.- заступник голови з питань діяльності
ради.
7. Різне. Про планування харчування в загальноосвітних школах
Новомар’ївської сільської ради, а саме:
опорного навчального закладу
«Новомар’ївська загальноосвітня школа I-III ступенів Братської районної
ради Миколаївської області», Григорівської філії опорного начального
закладу «Новомар’ївська загальноосвітня школа I-III ступенів Братської
районної ради Миколаївської області», Миролюбівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів, Костуватської загальноосвітньої школи I-II ступенів,
Кам’яно-Костуватської загальноосвітньої школи I-II ступенів.
Доповідач: Слюсаренко Т.П. – головний бухгалтер
Початок роботи сесії – 10.00
Виступаючим – до 3-х хв.
Обговорення – до 2-х хв.

УКРАЇНА
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 30 жовтня 2019 року
с.Новомар’ївка

№1

Про підготовку документів по
передачі закладів загальної освіти
зі спільної власності територіальних
громад сіл, селищ Братського району
Миколаївської області у комунальну
власність територіальної громади
Новомар’ївської сільської ради,
а саме: опорного навчального закладу
«Новомар’ївська загальноосвітня школа
I-III ступенів Братської районної ради
Миколаївської області», Григорівської
філії опорного начального закладу
«Новомар’ївська загальноосвітня школа
I-III ступенів Братської районної
ради Миколаївської області»,
Миролюбівської загальноосвітньої
школи I-III ступенів, Костуватської
загальноосвітньої школи I-II
ступенів, Кам’яно-Костуватської
загальноосвітньої школи I-II ступенів.
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та для забезпечення
підписання договорів про транспортування електроенергії з 01.01.2020 року
ВИРІШИВ:
1.Доручити в.о. старост старостинських округів №1,2,3 (Козакевич А.А.,
Бондаренко О.М., Швед В.І.) спільно з директорами ЗОШ, директору опорного

навчального закладу «Новомар’ївська ЗОШ I-III ступеню» до 15.11.2019 року
надати до сільської ради наступні документи по кожному об’єкту:
1.1 Інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, сформована за адресою місцезнаходження об’єкта
(приміщення) або земельної ділянки;
1.2 Протокол вимірів опору по кожному лічильнику;
1.3 Списки учнів (1-4 класи, 5-9 класи, 10-11 класи, 1-11 класи та діти
пільгових категорій);
1.4 Списки педпрацівників із зазначенням стажу роботи, категорій, звань;
1.5 Списи техперсоналу;
1.6 Ксерокопії тарифікацій;
1.7 Ксерокопії штатних розписів.
1.8 Перспективне меню до кінця навчального року.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючу справами
виконавчого комітету сільської ради Г.А. Соловйову.
Сільський голова

Т.ФЕСЬКО

УКРАЇНА
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 30 жовтня 2019 року
с.Новомар’ївка

№2

Про стан вуличного освітлення
населених пунктів Новомар’ївської
сільської ради
Відповідно до частини 1 пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконком сільської ради
В И Р І Ш И В:
1. Систематично контролювати перевірку вуличного освітлення.
2.Тримати на контролі виконання заходів Програми відновлення, модернізації
та утримання об’єктів зовнішнього освітлення. (Гридін О.В. начальник відділу
земельних відносин, ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення; в.о.
старост, Соловйова Г.А., керуюча справами ОТГ).
3.Забезпечити фінансування заходів Програми вуличного освітлення при
плануванні бюджету сільської ОТГ на 2020 рік (Слюсаренко Т.П., начальник
відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності.)
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу
земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ,
благоустрою та господарського забезпечення .

Сільський голова

Т.ФЕСЬК0

УКРАЇНА
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 30 жовтня 2019 року

№3

Про стан харчування та стан
навчально-виховного процесу
в дошкільних навчальних закладах
Новомар’ївської сільської ради за
результатами перевірки.
Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та заслухавши
інформацію
заступника сільського голови з
питань діяльності ради Маєр О.В. про стан організації харчування в
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах та з метою посилення
контролю за організацією раціонального харчування дітей у дошкільних
закладах освіти, своєчасного вжиття заходів щодо поліпшення якості
харчування вихованців, збереження їх здоров’я,
ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію заступника сільського голови з питань діяльності ради Маєр
О.В. про стан організації харчування в дошкільних навчальних закладах
взяти до відома (додається).
2. Керівникам дошкільних закладів:
2.1 Посилити особисту відповідальність та відповідальність усіх посадових
осіб, причетних до цієї роботи, за стан харчування дошкільників в очолюваних
закладах, безумовне дотримання Інструкції з організації харчування дітей.
2.2 Привести у відповідність облік приймання-передачі продуктів харчування.
2.3 Завідуючій Миролюбівського дошкільного навчального закладу (Винту
І.О.) відокремити місця зберігання продуктів дитячого садочка та
Миролюбівської ЗОШ.
3.Забезпечити організацію навчально-виховного процесу в ДНЗ відповідно до
санітарних норм та правил.
3.1 Систематично слідкувати за вчасним проходженням профілактичних
медичних оглядів персоналом підпорядкованого ДНЗ.

3.2 Продовжувати організацію роботи з дітьми щодо патріотичного та
етнічно-культурного виховання.
3.3 Звернути увагу на розвиток дитини у сім’ї, проводити роботу з батьками
та залучати їх до спільної праці з ДНЗ.
3.4 Систематично контролювати санітарний стан приміщень ДНЗ та
прилеглої території.
4. Рекомендувати відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності
Новомар’ївської сільської ради (Слюсаренко Т.П.) довести до відома
відповідальних виконавців необхідний пакет звітної документації по організації
харчування.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника сільського
голови з питань діяльності ради Маєр О.В.
Сільський голова

Т.ФЕСЬКО

УКРАЇНА
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 30 жовтня 2019 року

№4

Про обмеження руху на мосту
с. П’ятихатки на дорозі 0150503
та будівництво об’їздної дороги,
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
ВИРІШИВ:
1. Встановити обмеження руху на мосту автомобільної дороги 015503 в районі
с. П’ятихатки для вантажних великовагових автомобілів, для чого закупити та
встановити необхідні обмежувальні конструкції, що унеможливлюють рух
вантажних автомобілів по мосту в термін до 08.11.2019 року.
Відповідальний: начальник відділу
земельних відносин, комунальної
власності, інфраструктури, ЖКГ та
благоустрою О. ГРИДІН
2.Звернутися з клопотанням до базових господарств Новомар’ївської сільської
ради: ССПП «Куйбишева», ПрАТ «Добробут», ППАФ «Вікторія», всіх
землекористувачів Новомар’ївської об’єднаної територіальної громади та
Гапннівської сільської ради про облаштування об’їздної дороги для вантажних
великовагових автомобілів.
Відповідальний: начальник відділу
земельних відносин, комунальної

власності, інфраструктури, ЖКГ та
благоустрою О. ГРИДІН
3. Звернутися до Южноукраїнської філії Миколаївського Облавтодору з
клопотанням розробити проект реконструкції об’їздної дороги, що
дозволить вантажним великоваговим автомобілям безперешкодно долати
цю ділянку дороги.
Відповідальний: начальник відділу
земельних відносин, комунальної
власності, інфраструктури, ЖКГ та
благоустрою О. ГРИДІН
4. 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 30 жовтня 2019 року
с.Новомар’ївка

№5

Про благоустрій та невідкладні заходи
по прибиранню опалого листя та недопущення
стихійних сміттєзвалищ на території населених
пунктів Новомар’ївської сільської ради
З метою поліпшення благоустрою населених пунктів сільської ради,
керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про відходи» , Закону України « Про благоустрій населених
пунктів», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань
АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології,
благоустрою, житлово-комунального господарства, комунальної власності,
промисловості, підприємництва та сфери послуг, виконком сільської ради
ВИРІШИВ :
1.Провести заходи по прибиранню опалого листя по всіх населених пунктах
Новомар’ївської сільської ради . Депутатам сільської ради організовувати
суботники на своїх депутатських округах, систематично, до 15.11.2019р.
2. Не допускати виникнення
стихійних сміттєзвалищ на території
Новомар’ївської сільської ради.
3. Запровадити волонтерські прибирання нежитлових будинків, будинків
одиноких та престарілих громадян силами учнів старших класів ЗОШ громади
з метою утримання територій у належному стані.
4. Проводити озеленення всіх населених пунктів Новомар’ївської сільської
об’єднаної територіальної громади.
Осінь 2019р; весна 2020р
(Колективи ДНЗ,ЗОШ,члени виконкому депутатський корпус.)

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керівника відділу
земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ,
благоустрою та господарського забезпечення.

Сільський голова

Т.ФЕСЬКО

УКРАЇНА
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 30 жовтня 2019 року

№6

Про підготовку до святкування Дня Святого
Миколая, новорічних та різдвяних свят на
території Новомар’ївської сільської ради
Відповідно до плану роботи виконавчого комітету Новомар’ївської сільської
ради на 2019 рік, заслухавши та обговоривши інформацію заступника
сільського голови, Маєр О.В., з метою забезпечення належного рівня
організації і проведення новорічних та різдвяних свят, виконавчий комітет
сільської ради
ВИРІШИВ:
1.Об’єднати зусилля установ, організацій, які знаходяться на території
сільської ради щодо організації та проведення новорічних та різдвяних свят,
створити в старостинських округах організаційні комітети з питань підготовки
та проведення новорічних та різдвяних свят.
2.Приділити особливу увагу забезпеченню подарунками дітей-сиріт, дітей із
соціально-незахищених сімей, дітей-інвалідів. Надати на центральну садибу
списки дітей вищезазначених категорій у термін до 20.11.2019 року.
3.Затвердити план заходів щодо відзначення новорічних та різдвяних свят на
території сільської ради у грудні 2019 – січні 2020 років. (додається).
4.Забезпечити своєчасну та безпечну доставку дітей для участі у шкільних та
районних новорічних та різдвяних заходах.
5.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Сільський голова

Т.ФЕСЬКО
Додаток
до рішення виконавчого комітету
Новомар’ївської сільської ради
№ 6 від 30.10.2019 року

План
заходів щодо відзначення новорічних та різдвяних свят
на території Новомар’ївської сільської ради
у грудні 2019 – січні 2020 років
№
з/п
1

Назва заходу
Облаштування резиденції
Святого Миколая з
послідуючим проведенням за
результатами листів акції
«Здійсни дитячу мрію»

Дата
проведення
25.11.2019 –
19.12.2019

Місце
проведення
Центральна
садиба та
старостинські
округи
Новомар’ївської
сільської ради

2

Організація та проведення
різдвяного ярмарку

14.12.2019 –
27.12.2019

Центральна
садиба та
старостинські
округи
Новомар’ївської
сільської ради

3

Урочисте відкриття
центральної новорічної
ялинки

19.12.2019

Центральна
садиба та
старостинські
округи
Новомар’ївської
сільської ради

4

Проведення новорічних
ранків для вихованців ДНЗ та
учнів ЗНЗ

25.12.2019,
27.12.2019

6

Святкові новорічні програми,
дискотеки для молоді

30.12.2019

7

Зимова спартакіада

05.01.2020 –

Центральна
садиба та
старостинські
округи
Новомар’ївської
сільської ради
Сільські
будинки
культури та
клуб
Дитячий

Відповідальний
В.о. старост,
директори шкіл,
заступник
сільського
голови з
основних питань
діяльності ради,
Маєр О.В.
В.о. старост,
директори шкіл,
завідуючі ДНЗ,
заступник
сільського
голови з
основних питань
діяльності ради,
Маєр О.В.
В.о. старост,
педагогиорганізатори
ЗОШ, директори
БК та завідуючі
СК, заступник
сільського
голови з
основних питань
діяльності ради,
Маєр О.В.
Директори
ЗНЗ;
завідувачі ДНЗ

Директори БК,
завідуючий
сільським
клубом
Директор табору

11.01.2020

Секретар сільської ради

оздоровчий
табір «Лісова
казка»

«лісова казка»,
директори шкіл

А.ЩЕРБІНІНА

