
 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

та регламент роботи ІХ позачергової сесії Новомар’ївської сільської ради 

восьмого скликання 

 

 03 серпня  2021 року                                                         Початок:  10.00 

                                                                                      сесійна зала сільської ради 

 

1. Про внесення змін до бюджету Новомар’ївської територіальної громади  на 

2021 рік. 

             Доповідач: Слюсаренко Тетяна Павлівна – начальник 

                                  фінансового відділу 
 

2. Про дострокове припинення повноважень  старости Ганнівського                                   

старостинського округу № 4 Мисько С.М.   

             Доповідач: Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова 

 

3. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Новомар’ївсько                                         

сільської ради 

             Доповідач: Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова 
 

  

4. Про дострокове припинення повноважень  старости Григорівського                                   

старостинського округу № 4 Єфіменка В.І.  

             Доповідач: Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

03 серпня 2021 року   № 1   

        Новомар’ївка  

 

Про внесення змін до бюджету                                        IX позачергова сесія 

Новомар’ївської територіальної                                     восьмого скликання 

громади  на 2021 рік 

                                      14539000000 
                                                                             Код бюджету       

 

   Відповідно до  пункту 17 частини першої статті 43 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 78, 91 Бюджетного кодексу 

України, заслухавши інформацію начальника фінансового відділу  

Слюсаренко Т.П. щодо необхідності внесення змін до бюджету 

Новомар’ївської територіальної громади на 2021 рік,  сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового відділу  щодо 

необхідності внесення змін до бюджету Новомар’ївської територіальної 

громади на 2021 рік.   

2.На виконання розпорядження  Кабінету Міністрів України від 09 червня 

2021 року № 622-р «Про розподіл у 2021 році субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів,спрямованих на 

підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській 

місцевості» збільшити дохідну частину сільського бюджету за ККДМБ 

41035500 «субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів,спрямованих на підвищення  доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» в сумі    

870000 гривень. 

3. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.04.2021 року 

№403 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на заходи,спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною 

хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її 

наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої 

освіти» виділити з сільського бюджету кошти на співфінансування 

заходів,спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою 



 

COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. та її наслідками під 

час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти  в сумі    

50100 гривень. 

4. На виконання рішення обласної ради від 17.06.2021 року №11 «Про 

розподіл обсягу субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на 

співфінансування впровадження проєктів-переможців обласного конкурсу 

проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування 2021 року», 

виділити з сільського бюджету кошти на співфінансування впровадження 

проєкту :поточного ремонту- утеплення фасаду будівлі структурного 

підрозділу дошкільної освіти «Джерельце» Миролюбівського ЗСО I-III 

ступенів в сумі 50000 гривень.  

5. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського бюджету 

на  2021 рік в сумі  54796878  гривень, cпеціального фонду сільського 

бюджету в сумі  206400 гривень (додаток 1).    

6.Визначити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 2269304.59 

гривень (додаток 2) джерелами покриття якого є: 

                - залучення вільних залишків коштів освітньої субвенції,що 

склалися на початок року в сумі 2334206,79 гривень; 

                - залучення вільних залишків загального фонду бюджету, що 

склалися на початок року в сумі 1039000 гривень; 

               - залучення вільних залишків коштів за субвенцією на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами ,що склалися 

на початок року в сумі 16544,80 гривень. 

         6.1.Профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 1120447 

гривень, напрямами використання якого є:  

                - передача з загального фонду до спеціального фонду   в сумі 

1120447 гривень ( видатки розвитку).     

7. Затвердити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

1120447 гривень,джерелом покриття якого є: 

                - передача з загального фонду до спеціального фонду в сумі 

1120447 гривень (видатки розвитку).   

8.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету 

територіальної громади; 

          8.1. Зменшити видатки загального фонду бюджету територіальної 

громади (додаток 3). 

           8.1.1. - КПКВК 0116030 «організація благоустрою населених пунктів» 

-  - 298133 гривень;                                               

9. Збільшити  видатки загального фонду бюджету територіальної громади 

головному розпоряднику  коштів Новомар’ївська сільська рада: 

          9.1.1.КПКВК 0111142 «інші програми та заходи у сфері освіти»  - 

50000 гривень;                 

           9.1.2. КПКВК 0117540 «реалізація заходів,спрямованих на підвищення 

доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» - 

870000 гривень; 

 



 

       9.1.3. КПКВК 0119770 «інші субвенції з місцевого бюджету» - 57423 

гривень. 

       9.1.4.  КПКВК   0111010 « надання дошкільної освіти» - 95710 грн 

        9.1.5. КПКВК 0111021 «надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» - 50000 гривень.       

10.Збільшити видатки спеціального фонду: 

       10.1.1.КПКВК 0111010 «надання дошкільної освіти» - 45000 гривень 

(видатки розвитку);          

11. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду  бюджету 

територіальної громади  на  2021 рік  у сумі 57066182.59 гривні, уточнений 

обсяг видатків спеціального фонду бюджету територіальної громади  на 2021 

рік  у сумі  1326847 гривень ,в т.ч. видатки розвитку 1120447 грн (додаток 3).  

12. Затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

13. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету територіальної громади 

на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  5472066    гривень 

згідно з додатком 7 до цього рішення. 

14.Доручити фінансовому відділу за погодженням з постійною комісією 

сільської  ради з питань планування бюджету, фінансів,економічного 

розвитку громади та інвестицій вносити зміни до розпису бюджету 

територіальної громади в порядку,визначеному чинним 

законодавством,зокрема: за джерелами доходів і напрямами видатків 

головного розпорядника коштів бюджету територіальної громади за кодами 

програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення 

змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 

«Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 

«Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів». 

15.  Додатки 1, 2, 3а, 3, 5, 7  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

16. Відділу фінансів,бухгалтерського обліку та звітності внести відповідні 

зміни до паспортів бюджетних програм,мережі розпорядників коштів. 

17.  Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну 

комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, 

економічного розвитку громади та інвестицій. 

 

 

 

Сільський голова                                                            Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

03 серпня 2021 року   № 2   

        Новомар’ївка  
 

Про дострокове припинення                                                ІX позачергова сесія                                    

повноважень  старости                                                         восьмого скликання      

Ганнівського старостинського 

округу № 4 Мисько С.М.    

 

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 26; п. 1, ч. 1, п. 1 ч. 7 ст. 791 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»; п. 1 ст. 36 КЗпП України; на 

підставі звернення старости Ганнівського старостинського округу Мисько 

С.М. з особистою заявою до сільської ради про складення ним повноважень 

старости сільська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

1.Припинити достроково з 06 серпня 2021 року  повноваження 

старости Ганнівського  старостинського округу № 4 Мисько Світлани 

Миколаївни.  

2. Мисько С.М. передати закріплені за нею печатки  відділу фінансів, 

бухгалтерського обліку та звітності Новомар’ївської сільської ради з 

оформленням відповідного акту та захищений носій з індивідульним 

цифровим підписом.  

3. Начальнику відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності-

головному бухгалтеру сільської ради Прудніковій О.О. провести фінансові 

виплати відповідно до вимог чинного законодавства та виплатити 

компенсацію за невикористані дні відпустки у кількості 4 дні за 

відпрацьований період з 28 грудня 2020 року по 6 серпня 2021 року. 

4. Начальнику відділу організаційно-кадрової, правової роботи, 

інформаційної діяльності та з питань діловодства Колесниченко О.В. видати 

трудову книжку Мисько С.М. та копію цього рішення під підпис.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань регламенту, законності, депутатської діяльності, етики та запобігання 

корупції. 

 

Сільський голова                                                                    Тамара ФЕСЬКО 



 

                                                                                                                                                                                                                                    

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

03 серпня  2021 року № 3 

           Новомар’ївка 

 

Про внесення змін до складу                                       VІІ позачергова сесія 

виконавчого комітету                                                   восьмого скликання                                                                                       

Новомар’ївської сільської ради 

 

  

Керуючись п.3 ч.1 ст.26, п.4 ч. 3 ст. 50, ч. 2 ст. 51, ст. 59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи кадрові зміни, заслухавши 

інформацію  сільського голови Фесько Т.М.  про внесення змін до 

персонального складу виконавчого комітету Новомар’ївської сільської 

ради восьмого скликання 

 
 

1. Внести зміни до складу виконавчого комітету Новомар’ївської сільської 

ради восьмого скликання, затвердженого рішенням сільської ради № 10 від 

30 червня  2021 року, а саме: 
 

- вивести із складу виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради 

Мисько Світлану Миколаївну у зв’язку з достроковим припиненням її 

повноважень на посаді старости Ганнівського старостинського округу     

№ 4 Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 

області. 
  

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу  справами 

виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради (Г.СОЛОВЙОВА). 

 

 

 
 

Сільський голова                                                                       Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 



 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

03 серпня 2021 року   № 4   

        Новомар’ївка  
 

Про дострокове припинення                                                ІX позачергова сесія                                    

повноважень  старости                                                         восьмого скликання      

Григорівського старостинського  

округу № 5 Єфіменка В.І. 

  

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 26; п. 1, ч. 1, п. 1 ч. 7 ст. 791 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»; п. 4 ст. 36 КЗпП України; на 

підставі звернення старости Григорівського старостинського округу № 5 

Єфіменка В.І. з особистою заявою до сільської ради про складення ним 

повноважень старости сільська рада  

 

ВИРІШИЛА:  

1. Припинити достроково з 05 серпня 2021 року  повноваження 

старости Григорівського  старостинського округу № 5 Єфіменка Валентина 

Івановича.  

2. Єфіменку В.І.  передати закріплені за ним печатки  відділу фінансів, 

бухгалтерського обліку та звітності Новомар’ївської сільської ради з 

оформленням відповідного акту та захищений носій з індивідульним 

цифровим підписом.  

3. Начальнику відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності-

головному бухгалтеру сільської ради Прудніковій О.О. провести фінансові 

виплати відповідно до вимог чинного законодавства та виплатити 

компенсацію за невикористані дні відпустки у кількості 18 днів за 

відпрацьований період з 28 грудня 2020 року по 5 серпня 2021 року. 

4. Начальнику відділу організаційно-кадрової, правової роботи, 

інформаційної діяльності та з питань діловодства Колесниченко О.В. видати 

трудову книжку Єфіменку В.І. та копію цього рішення під підпис.  

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань регламенту, законності, депутатської діяльності, етики та запобігання 

корупції.  

 

Сільський голова                                                                      Тамара ФЕСЬКО  

  


