
                                                                          

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

та регламент роботи VІІ позачергової сесії Новомар’ївської сільської ради 

восьмого скликання 

 

  12 травня  2021 року                                                            Початок:  10.00 

                                                                                      сесійна зала сільської ради 

1. Про створення комунального підприємства «Дорога» Новомар’ївської 

сільської ради Братського району Миколаївської області. 

             Доповідач: Соловйова Галина Анатоліївна – керуюча справами    

                                (секретар) виконавчого комітету сільської ради  

 

2. Про внесення змін та доповнень до Комплексної програми сприяння 

оборонній і мобілізаційній готовності Новомар’ївської сільської ради на 

2021-2025 роки. 

              Доповідач: Глаголенко Наталія Кирилівна – перший 

                                   заступник Новомар’ївського сільського голови 
 

3. Про  внесення змін та доповнень до  Програми розвитку освіти 

Новомар`ївської сільської  ради на 2019 – 2023 роки .                                                                                                                                                                                                                   

             Доповідач: Гірієнко Світлана Миколаївна – начальник відділу 

                                  освіти, молоді, спорту, культури та туризму   
 

4.Про  уточнення показників сільського бюджету Новомар’ївської сільської 

ради на 2021 рік. 

             Доповідач: Слюсаренко Тетяна Павлівна – начальник 

                                  фінансового відділу 
 

5. Про створення відділу земельних ресурсів та природокристування                         

Новомар’ївської сільської ради. 

           Доповідач: Глаголенко Наталія Кирилівна – перший 

                                заступник Новомар’ївського сільського голови 

 

 6. Про внесення змін до структури та чисельності  апарату Новомар’ївської 

сільської ради та її виконавчих органів. 

              Доповідач: Глаголенко Наталія Кирилівна – перший 

                                   заступник Новомар’ївського сільського голови 
 

7. Про підтвердження членства у Всеукраїнській асоціації громад.  

             Доповідач: Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова 
 

8. Про вступ до Всеукраїнської  асоціації органів місцевого самоврядування                  

«Асоціація міст України». 

            Доповідач: Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова 



9. Про встановлення місцевих податків та зборів на території 

Новомар’ївської сільської ради на 2022 рік. 

            Доповідач: Булаткіна Сніжана Юріївна – головний спеціаліст 

                                 відділу земельних відносин, комунальної власності,  

                                 ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  

                                 виконавчого комітету сільської ради 
 

10. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду для городництва. 

            Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 

                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  

                                ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  

                                виконавчого комітету сільської ради 

11. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського 

господарства. 

           Доповідач: Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 

                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  

                                ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  

                                виконавчого комітету сільської ради 
 

12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

            Доповідач: Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 

                                  відділу земельних відносин, комунальної власності,  

                                  ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  

                                  виконавчого комітету сільської ради 
 

13. Про надання дозволу на розробку   проєкту землеустрою щодо відведення                                        

земельних  ділянок  у власність для ведення ОСГ ( пасовищ). 

               Доповідач: Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 

                                  земельних відносин, комунальної власності,  

                                  ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  

                                  виконавчого комітету сільської ради 
     

14. Про надання (відмову) дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельних  ділянок  у приватну власність  для  особистого 

селянського господарства . 

                Доповідач: Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 

                                     відділу земельних відносин, комунальної власності,  

                                     ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  

                                     виконавчого комітету сільської ради 
 



15. Про відтермінування надання  дозволу на розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення  земельних  ділянок  у приватну власність  для  особистого 

селянського господарства . 

                Доповідач: Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 

                                     відділу земельних відносин, комунальної власності,  

                                     ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  

                                     виконавчого комітету сільської ради 
  

16. Про надання (відмову) дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо  

відведення земельних  ділянок  в оренду для городництва. 

            Доповідач: Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 

                                земельних відносин, комунальної власності,  

                                ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  

                                виконавчого комітету сільської ради 
 

17. Про відмову надання згоди на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для 

ведення фермерського господарства. 

             Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 

                                 відділу земельних відносин, комунальної власності,  

                                 ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  

                                 виконавчого комітету сільської ради 
  

18. Про прийняття у комунальну власність Новомар’ївської територіальної 

громади  з державної власності земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення. 

            Доповідач: Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 

                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  

                                 ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  

                                 виконавчого комітету сільської ради 
 

19. Про надання (відмову) дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення  земельних  ділянок  у приватну власність  для  особистого 

селянського господарства . 

               Доповідач: Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 

                                     відділу земельних відносин, комунальної власності,  

                                     ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  

                                     виконавчого комітету сільської ради 
 

20. Про надання дозволу на  оренду земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва.                    

               Доповідач: Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 

                                     відділу земельних відносин, комунальної власності,  

                                     ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  

                                     виконавчого комітету сільської ради 

21. Різне. 

21.1. Про  звернення депутатів Новомар’ївської сільської ради. 



  

  

  
  

 СПИСОК 

депутатів, присутніх на VІІ позачерговій  сесії сільської ради 

восьмого скликання 

 

                                                                                             12 травня  2021 року 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім.’я по батькові Підпис 

1. Горінська Надія Семенівна  

2. Мартин Алла Вікторівна  

3.  Мезник Олександр Миколайович  

4. Бондаренко Катерина Василівна  

5. Ніколін Олександр Миколайович  

6. Гончаров Володимир Вікторович  

7. Дзензура Дмитрій Володимирович  

8. Московщук Валентин Сергійович  

9. Москаленко Сергій Іванович  

10. Сініцин Юрій Миколайович  

11. Смочко Ніна Миколаївна  

12. Галата Вікторія Анатоліївна  

13. Гірієнко Cвітлана Миколаївна  

14. Івін Володимир Станіславович  

15. Казарін Олександр Олексійович  

16. Гребенюк Володимир Володимирович  

17. Дяченко Вікторія Василівна  

18. Коваленко Олена Петрівна  

19. Пірязєва Тетяна Юріївна  

20. Біденко Інна Іванівна  

21. Гакман Людмила Михайлівна  

22. Юдіцький Василь Григорович  

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              



 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 12 травня 2021 року   № 1   

        Новомар’ївка  

 

Про  створення комунального                                            VII  позачергова сесія                  

підприємства Новомар’ївської                                            восьмого скликання            

сільської ради  Братського району  

Миколаївської області «Дорога» 

 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Цивільним, Господарським кодексами України, з 

метою сприяння розвитку Новомар’ївської територіальної громади, а також з 

метою здійснення комерційної господарської діяльності, Новомар’ївська 

сільська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Утворити юридичну особу публічного права - Комунальне підприємство 

«Дорога» Новомар’ївської сільської ради Миколаївської області. 

2. Затвердити Статут Комунального підприємства «Дорога» Новомар’ївської 

сільської ради Миколаївської області згідно з додатком 1. 

3. Призначити директором  КП «Дорога» Менчинську Ольгу Сергіївну. 

4. Сільському голові укласти контракт з директором Комунального 

підприємства «Дорога» Новомар’ївської сільської ради Миколаївської 

області.  

5. Директору  КП «Дорога» Менчинській О.С. подати потрібні документи для 

державної реєстрації юридичної особи Комунального підприємства 

відповідно до чинного законодавства. 

6. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на керуючу 

справами виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради - Соловйову 

Галину Анатоліївну.  

7. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Сільський голова                                                                 Тамара ФЕСЬКО 

 

 



 

 Додаток 1 

 

                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          рішенням  сільської ради 

                                                         від 12 травня 2021 року №  1 

 

 

 

 

 

 

С Т А Т У Т 
 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ДОРОГА» 

 НОВОМАР`ЇВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ  

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Новомар’ївка 

2021 рік 



 

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

      Комунальне підприємство «Дорога» Новомар’ївської  сільської ради  

(далі - підприємство) є суб’єктом господарювання, утвореним у формі 

комунального унітарного підприємства. 

      Засновником (власником) підприємства є Новомар’ївська територіальна 

громада, в особі Новомар’ївської    сільської  ради (далі – засновник). 

      Виконавчий комітет Новомар’ївської    сільської ради є органом, який 

виконує функції органу управління господарською діяльністю в межах та 

обсягах, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”. 

      Повне найменування підприємства: комунальне підприємство «Дорога» 

Новомар’ївської  сільської ради. 

Скорочене найменування підприємства: - КП  « Дорога». 

     Місцезнаходження 

підприємства:  Україна, 55424, Миколаївська область, Братський  район,   

с.Новомар’ївка, вул. Данила Галицького, 24. 

     Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та 

інші рахунки в установах банків,  печатки та штампи зі своєю назвою. 

     Підприємство набуває права юридичної особи з дня його державної 

реєстрації. 

     Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, нормативно-правовими актами Президента України та 

Кабінету Міністрів України, рішеннями Новомар’ївської  сільської ради, її 

виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами, а також цим 

статутом. 

     Підприємство діє на принципах повного господарського розрахунку та 

самостійності, відповідає за всіма зобов’язаннями перед контрагентами за 

укладеними договорами, перед бюджетами та банками відповідно до чинного 

законодавства України. 

     Підприємство має відокремлене майно, закріплене за ним на праві повного 

господарського відання, вправі на умовах цього статуту та згідно з вимогами 

законодавства від свого імені укладати договори та угоди, набувати 

майнових та немайнових особистих прав, нести обов’язки, бути позивачем та 

відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарському, 

адміністративному судах. 

     Засновник не несе відповідальності за зобов'язання підприємства, а 

підприємство не несе відповідальності за зобов'язання засновника. 

 

2.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

          Метою створення підприємства є: 

-утримання та ремонт, забезпечення функціонування, адміністрування 

мережі  водопостачання сіл Новомар’ївської сільської ради; 

- організація забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг) з 

благоустрою Новомар’ївської   сільської ради; 



- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання   

території населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, 

збереження об'єктів загального користування, а також природних 

ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів; 

- виконання комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і 

тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, 

забезпечення зовнішнього освітлення, встановлення малих архітектурних 

форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-

технічного і санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду; 

- організація належного утримання та раціонального використання територій, 

будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, 

оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; 

- забезпечення схоронності та відновлення зелених насаджень, які 

знаходяться на обслуговуванні підприємства; 

- утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі території 

Новомар’ївської  сільської ради; 

- контроль за забезпеченням належного санітарного стану території 

Новомар’ївської  сільської ради; 

- розвиток підприємства на підставі принципу вільного вибору предметів 

діяльності, не заборонених діючим законодавством; 

- виконання робіт, надання послуг та реалізації продукції, здійснення різних 

видів виробничої та комерційної діяльності з метою отримання прибутку; 

- виконання робіт, пов’язаних з управлінням об’єктами комунального майна, 

закріпленими за підприємством в установленому порядку на праві повного 

господарського відання. 

        Предметом діяльності підприємства є виконання робіт (надання послуг) 

з метою належного утримання об’єктів благоустрою комунальної власності, 

закріплених за підприємством є: 

- обслуговування, поточний або капітальний ремонт об’єктів благоустрою та 

водопостачання; 

- здійснення заходів щодо запобігання передчасному зносу об'єктів 

благоустрою, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й 

належному стані; 

- утримання в належному стані, виконання робіт з будівництва, капітального 

та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговування покриття 

площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і 

доріжок, технічних засобів регулювання дорожнього руху, туалетів, 

відповідно до діючих норм і стандартів; 

- виконання комплексу робіт щодо утримання, відновлення та видалення 

зелених насаджень (у тому числі снігозахисних та протиерозійних) уздовж 

вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах 

благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на 

прибудинкових територіях; 

- виконання робіт з обстеження якісного та кількісного стану зелених 

насаджень, які підлягають видаленню та підготовки документів щодо їх 

видалення; 

- квіткове оформлення об’єктів зеленого господарства  сільської ради; 



- надання платних послуг, пов’язаних з благоустроєм, озелененням і 

квітковим оформленням територій, інтер’єрів тощо; 

- виконання будівельних, монтажних, столярних робіт, робіт з капітального 

та поточного ремонту об’єктів, озеленення власними силами; 

- здійснення комерційної, торгівельної, торгівельно-закупівельної, 

постачально-збутової діяльності, оптової і роздрібної реалізації продукції 

власного і невласного виробництва, комерційної і комісійної торгівлі, в т.ч. 

через мережу власних та орендованих магазинів, об’єктів торгівлі, складів, 

баз тощо; 

- ініціювання перед сільською радою питань, щодо залучення коштів 

підприємств, організацій та інвесторів, незалежно від форм власності, для 

озеленення території сільської ради; 

- утримання в належному стані, виконання робіт з нового будівництва, 

капітального та поточного ремонту, утримання та технічне обслуговуванню 

засобів та обладнання зовнішнього освітлення; 

- ручне та механізоване прибирання території сільської ради; 

- здійснення контролю за використанням об’єктів благоустрою відповідно до 

їх функціонального призначення на засадах їх раціонального використання з 

урахуванням вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 

Правил благоустрою Новомар’ївської  сільської ради та інших вимог, 

передбачених чинним законодавством; 

- прийняття участі у виборі місць для будівництва нових об’єктів; 

- залучення в установленому порядку підприємств або організацій, 

розміщених на території Новомар’ївської сільської ради, до участі в роботі з 

благоустрою сільської ради і закріплених за ними територій; 

- організація обліку та збору орендної плати на об’єктах благоустрою 

сільської ради; 

- будівництво та експлуатація малих архітектурних форм, інших об’єктів 

благоустрою; 

- виконання робіт з підготовки сільської ради до проведення свят; 

- сприяння проведенню культурно-масових заходів в сільської ради; 

- залучення в установленому порядку підприємств або організацій, 

розміщених на території Новомар’ївської сільської ради, до спільного 

обробітку земель комунальної власності;  

- організація місць відпочинку для населення. 

      Підприємство має право здійснювати інші види діяльності, які не 

суперечать діючому законодавству та займатися окремими видами 

діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами. 

     Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються 

підприємством при наявності відповідної ліцензії. 

 

3.СТАТУТНИЙ ФОНД ТА СПЕЦІАЛЬНІ (ЦІЛЬОВІ) 

ФОНДИ ПІДПРИЄМСТВА 

           Статутний фонд підприємства становить 1000.00 грн (одна 

тисяча гривень 00 копійок). 



           За рішенням  сільської ради статутний фонд підприємства може 

змінюватись (збільшуватись або зменшуватись) в порядку, визначеному 

чинним законодавством. 

          Джерелами збільшення статутного фонду підприємства можуть бути 

додаткові внески – будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, 

цінні папери, права користування землею, водою та  іншими природними 

ресурсами, будівлями, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права, 

права на інтелектуальну власність, грошові кошти, у тому числі в іноземній 

валюті. 

          Для покриття витрат, пов’язаних з діяльністю, підприємство за рахунок 

власного прибутку утворює спеціальні (цільові) фонди. Такими фондами є 

амортизаційний фонд, фонд розвитку виробництва, фонд споживання (оплати 

праці) та резервний фонд. 

          Порядок визначення нормативів відрахувань до цільових фондів 

підприємства, їх граничні розміри, порядок формування і використання цих 

фондів здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

 

4.МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА 

      Майно підприємства є комунальною власністю Новомар’ївської сільської 

ради і закріплюється за підприємством на праві повного господарського 

відання. 

       Підприємство володіє, користується та розпоряджається закріпленим за 

ним майном у порядку та межах визначених діючим законодавством, з 

обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна, а у 

випадках передбачених статутом – за згодою сільської ради. 

       Майно підприємства становлять основні фонди, інші необоротні активи, 

оборотні кошти, а також інші цінності (оборотні активи), вартість яких 

відображається в самостійному балансі підприємства. 

         Джерелами формування майна підприємства є: 

- майно, передане підприємству сільською радою; 

- доходи, одержані від господарської діяльності; 

- кредити банків та інших кредиторів; 

- придбане, згідно з чинним законодавством України, майно інших 

підприємств, організацій; 

- амортизаційні відрахування; 

- кошти, одержані з бюджету  на виконання програм, затверджених сільською 

радою; 

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

Сільська рада здійснює контроль за використанням і збереженням майна 

підприємства. 

         Кошти підприємства використовуються для: 

- сплати податків та інших обов’язкових платежів; 

- розвитку матеріальної бази підприємства; 

- оплати праці працівників; 

- вирішення соціальних питань; 

- вдосконалення методів роботи підприємства; 

- досягнення інших цілей, пов’язаних з діяльністю підприємства. 



     Володіння і користування землею та природними ресурсами здійснюється 

підприємством в установленому законодавством порядку. 

 

 

5.ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА 

     Підприємство визначає свою організаційну структуру, встановлює 

чисельність працівників і штатний розпис за погодженням з сільським 

головою. 

     Підприємство має право за згодою сільської ради створювати філії, 

представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи без статусу 

юридичної особи, які діють на основі положень про них, затверджених 

керівником підприємства за погодженням з сільською радою. 

 

6.УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

     Підприємство очолює керівник підприємства, що призначається на посаду 

та звільняється з посади розпорядженням сільського голови. Керівник 

підприємства підпорядкований сільському голові і є підзвітним та 

підконтрольним сільській раді та її виконавчому комітету. Підприємство 

визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників 

і штатний розпис за погодженням з сільським головою. 

     Сільським головою, від імені сільської ради, з керівником підприємства 

укладається контракт, де визначаються строк його дії, права, обов’язки та 

відповідальність, умови його матеріального забезпечення, підстави 

звільнення з посади, інші умови. 

      Керівник підприємства: 

- самостійно вирішує усі питання господарської діяльності підприємства, за 

винятком тих, що віднесені статутом до компетенції сільської ради та її 

виконавчого комітету; 

- відповідно до статуту розподіляє прибутки підприємства; 

- без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в 

органах державної влади і місцевого самоврядування, у відносинах з 

суб’єктами господарювання; 

- відкриває рахунки підприємства в установах банків; 

- за погодженням з сільським головою визначає організаційну структуру 

підприємства, затверджує положення про його структурні та відокремлені 

підрозділи; 

- за погодженням з сільським головою встановлює чисельність працівників і 

штатний розпис підприємства; 

- формує адміністрацію підприємства; 

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників; 

- застосовує до працівників заохочення та заходи дисциплінарних стягнень; 

- вирішує інші питання діяльності в порядку, визначеному статутом. 

        У межах повноважень керівник видає накази. 

     Керівник підприємства несе відповідальність за виконанням 

підприємством статутних завдань, дотримання фінансової, договірної та 

трудової дисципліни, збереження майна підприємства. 



         Керівника може бути звільнено з посади достроково сільським головою 

у випадках, передбачених чинним законодавством або контрактом. 

 

7.ПОВНОВАЖЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНАВЧОГО 

КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

      Сільська рада: 

- встановлює розмір частки прибутку підприємства, яка підлягає 

зарахуванню до бюджету; 

- затверджує річні плани фінансово-господарської діяльності підприємства; 

- надає згоду на вчинення підприємством правочинів щодо розпорядження 

окремими видами майна, у випадках, передбачених чинним законодавством; 

- здійснює контроль за використанням та збереженням майна підприємства; 

- надає згоду на списання з балансу не повністю амортизованих основних 

фондів, прискорену амортизацію основних фондів підприємства; 

- приймає рішення про реорганізацію, ліквідацію або перепрофілювання 

підприємства; 

- здійснює інші повноваження, визначені законом. 

      Виконавчий комітет сільської ради: 

- здійснює контроль за виконанням річних планів фінансово-господарської 

діяльності підприємства; 

- контролює оперативну діяльність підприємства, не втручаюсь в неї; 

- встановлює порядок та здійснює контроль за використанням прибутків 

підприємства; 

- встановлює тарифи щодо оплати послуг, які надаються підприємством; 

- здійснює інші повноваження, визначені законом та надані сільською радою. 

 

8.ГОСПОДАРСЬКІ ВІДНОСИНИ ПІДПРИЄМСТВА 

     Відносини підприємства з іншими суб’єктами господарювання, 

громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі 

договорів. 

     Підприємство вільне у виборі предмета договору, визначені зобов’язань, 

інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству 

України та статуту. 

9.ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

     Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору. 

     Трудові договори укладаються з усіма працівниками, які наймаються на 

роботу на підприємство. 

     Права та обов’язки працівників підприємства визначаються посадовими 

інструкціями. 

     Трудовий колектив підприємства має право брати участь в управлінні 

підприємством через загальні збори (конференції) або інший уповноважений 

ним орган. 

     Повноваження трудового колективу встановлюються законом. 

     Рішення з соціально-економічних питань, які стосуються діяльності 

підприємства, обов’язково розробляються і приймаються керівником за 

участю трудового колективу або уповноваженого ним органу. 



     Працівники мають право вносити керівнику підприємства пропозиції 

щодо поліпшення роботи підприємства, покращення соціально-культурного і 

побутового обслуговування, у встановлений строк отримувати інформацію 

про результати їх розгляду. 

     Виробничі, трудові та соціальні відносини між трудовим колективом та 

адміністрацією підприємства регулюються колективним договором, який 

укладається трудовим колективом або уповноваженим ним органом та 

роботодавцем згідно з вимогами чинного законодавства. 

 

10.ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА 

       Підприємство зобов’язане здійснювати первинний (оперативний) та 

бухгалтерський облік результатів своєї роботи; на основі даних 

бухгалтерського обліку складати фінансову та статистичну звітність за 

формами, передбаченими законодавством, і надавати її відповідним органам; 

проводити інвентаризацію належного йому майна для забезпечення 

достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності. 

      Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві регулюються 

відповідно до чинного законодавства України. 

      Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство 

самостійно обирає форми його організації. 

      У разі зміни керівника підприємства, ревізія фінансово-господарської 

діяльності підприємства проводиться в обов’язковому порядку. 

 

11.ПРИПИНЕНННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

     Припинення діяльності підприємства здійснюється шляхом його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або шляхом 

ліквідації за рішенням сільської ради, та в інших випадках, встановлених 

законодавством. 

       У разі злиття підприємства з іншим (іншими) суб'єктами господарювання 

всі майнові права та обов'язки кожного з них переходять до суб'єкта 

господарювання, що утворюється внаслідок злиття. 

      У разі приєднання підприємства до інших суб'єктів господарювання усі 

його майнові права та обов’язки переходять до суб'єкта господарювання, 

утвореного внаслідок злиття. 

      У разі поділу підприємства усі його майнові права та обов'язки 

переходять за розподільним актом (балансом) у відповідних частках до 

кожного з нових суб'єктів господарювання, що створилися внаслідок цього 

поділу. 

     У разі виділення з підприємства одного або декількох нових суб'єктів 

господарювання до кожного з них переходять за розподільним актом 

(балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки 

реорганізованого суб’єкта. 

     У разі перетворення підприємства (зміні його організаційно-правової 

форми) в інший суб'єкт господарювання до новоствореного суб'єкта 

господарювання за передавальним балансом (актом) переходить усе майно, 

права та обов’язки.. 



    Ліквідація підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється сільською радою, або, за її дорученням виконавчим комітетом 

сільської ради. 

     Орган, який прийняв рішення про ліквідацію підприємства, встановлює 

порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строки 

пред'явлення  претензій кредиторами. 

      Претензії кредиторів до підприємства, що ліквідується, задовольняються 

згідно з чинним законодавством України. 

      Майно, яке залишилося після задоволення претензій кредиторів, 

розрахунків з членами трудового колективу з оплати праці та бюджетом, 

використовується за рішенням сільської ради. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              

 РІШЕННЯ     

                                                                                             

           12 травня 2021 року   № 2                                               VІІ позачергова сесія   

с.Новомар’ївка                          восьмого скликання 
                                    

Про внесення змін та доповнень до 

Комплексної програми сприяння оборонній і  

мобілізаційній готовності Новомар’ївської  

сільської ради на 2021-2025 роки 
 

    Обговоривши  зміни до   Комплексної програми сприяння оборонній і  

мобілізаційній готовності Новомар’ївської сільської ради на 2021-2025 роки, 

беручи до уваги висновок депутатської комісії з питань планування фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку громади та інвестицій, 

відповідно до ст. 26  Закону  України "Про місцеве самоврядування в 

Україні,"  сільська рада 
 

 ВИРІШИЛА: 
  

1. Внести зміни та доповнення до додатку 2 Комплексної програми 

сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Новомар’ївської  сільської 

ради на 2021-2025 роки, затвердженого рішенням сільської ради від              

30 грудня 2020 року №8, а саме: 
 

Перелік завдань і заходів сприяння оборонній і мобілізаційній готовності 

Новомар’ївської сільської ради на 2021-2025 роки доповнити пунктом 3 

такого змісту: 

3 Оплата медичних оглядів 

- під час приписки до призовної 

дільниці; 

- під час призову на строкову 

військову службу; 

- під час призову на навчальні 

збори; 

- під час  вступів до вищих 

військових навчальних закладів 

В межаж 

наявного 

фінансового 

ресурсу 

В межаж 

наявного 

фінансового 

ресурсу 

   

 

Сільський голова                                                                         Тамара ФЕСЬКО 

 



 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                              

 РІШЕННЯ     

                                                                                             

           12 травня 2021 року   № 3                                               VІІ позачергова сесія   

с.Новомар’ївка                          восьмого скликання 
                                    

 

Про внесення змін та доповнень  

до програми розвитку освіти  

Новомар’ївської сільської ради 

на 2019-2023 роки 

  

Відповідно до ст.26, ст.ст.50,64 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту»,  Закону України 

«Про дошкільну освіту», селищна рада 

  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни та доповнення до Програми розвитку 

освіти Новомар’ївської сільської ради на 2019 - 2023 роки затвердженої 

рішенням сесії сьомого скликання від 20.08.2019 року, а саме: 

- до розділу ІІ «Соціальний захист учасників освітнього процесу» Заходи 

щодо виконання Програми розвитку освіти Новомар’ївської сільської 

ради на 2019 - 2023 роки  доповнити пунктамси, що додаються. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту 

та соціального захисту населення ( Ніколін О.М.). 

 

 

 

Сільський голова                                    Т.ФЕСЬКО 
 

 

 

 

 



                                                               Додаток 

до рішення сільської ради 

від 12 травня  2021 року № 3 

 

ЗАХОДИ 

щодо виконання 

Програми розвитку освіти Новомар’ївської  сільської ради 

 на 2019-2023 роки 

№ Заходи Виконавці Термін 

виконання 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

ІІ. Соціальний захист учасників освітнього процесу  

10 Забезпечувати 

організацію заходів до 

Новорічних, Різдвяних 

свят, Дня захисту дітей, 

Дня дошкілля, Дня 

молоді, Дня інваліда і 

т.п. 

Сільська рада, 

відділ освіти, 

охорони 

здоров’я, 

молоді, 

культури, 

туризму та 

соціального 

захисту , 

керівники ЗО 

Постійно  

11 Передбачити кошти та 

сприяти придбанню 

подарунків, сувенірів, 

солодощів і т.п. для 

вихованців ЗДО та учнів 

ЗЗСО до Новорічних, 

Різдвяних свят, Дня 

захисту дітей, Дня 

дошкілля, Дня молоді, 

Дня інваліда і т.п. 

Сільська рада, 

відділ освіти, 

охорони 

здоров’я, 

молоді, 

культури, 

туризму та 

соціального 

захисту , 

керівники ЗО 

2019-2023 65 тис.грн 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                               

 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

12 травня 2021 року № 4  

          Новомар’ївка 

 

 

Про внесення змін до                                              VII позачергова сесія 

бюджету Новомар’ївської                                       восьмого скликання 

територіальної 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. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського 

бюджету на  2021 рік в сумі  53595718  гривень, cпеціального фонду 

сільського бюджету в сумі  223660 гривень (додаток 1).    

        3.Затвердити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 

245910 гривень,напрямами використання якого є: 

                 - передача з загального фонду до спеціального фонду   в сумі 

245910 гривень ( видатки розвитку).     

        4. Затвердити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 

245910 гривень,джерелом покриття якого є: 

                   - передача з загального фонду до спеціального фонду в сумі 

245910 гривень (видатки розвитку).   



           5.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету 

територіальної громади; 

            5.1. Зменшити видатки загального фонду бюджету територіальної 

громади (додаток 3). 

            5.1.1. - КПКВК 0116030 «організація благоустрою населених пунктів» 

- 326658 гривень; 

           6. Збільшити  видатки загального фонду бюджету територіальної 

громади головному розпоряднику  коштів Новомар’ївська сільська рада: 

          6.1.1.КПКВК 0114030 «забезпечення діяльності бібліотек» - 5000 

гривень; 

         6.1.2.КПКВК 0118220 «заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення»  - 23000 гривень; 

          6.1.3. КПКВК 0112112 « первинна медична допомога населенню,що 

надається фельдшерсько-акушерськими пунктами»  - 2000 гривень; 

          6.1.4. КПКВК 0119770 «інші субвенції з місцевого бюджету»  – 68008 

гривня.  

            7.Збільшити видатки спеціального фонду: 

       7.1.1.КПКВК 0117350 «розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)» 228650 гривень (видатки розвитку); 

           8. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду  бюджету 

територіальної громади  на  2021 рік  у сумі 53688726 гривень, уточнений 

обсяг видатків спеціального фонду бюджету територіальної громади  на 2021 

рік  у сумі  452310 гривень ,в т.ч. видатки розвитку 452310 грн (додаток 3).   

9. Затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

10. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету територіальної 

громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  5209666    

гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. 

11.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». 

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

частиною. 

          13 .Відділу фінансів,бухгалтерського обліку та звітності внести 

відповідні зміни до паспортів бюджетних програм. 

           

           14. 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 

 

12 травня 2021 року № 5  

          Новомар’ївка 

 

 

Про створення відділу земельних                                     VIІ позачергова сесія 

ресурсів та природокристування                                  восьмого скликання 

Новомар’ївської сільської ради 

  

      Керуючись ст. 26, п. 4 ст. 54 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних 

послуг» від 10.12.2015 №888-19 та з метою оптимізації та вдосконалення 

роботи виконавчого органу сільської ради,  структурування функціональних 

напрямків діяльності, забезпечення ефективності роботи, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити відділ земельних ресурсів та природокористування  

Новомар’ївської сільської ради. 

 

2. Затвердити Положення про відділ земельних ресурсів та 

природокористування Новомар’ївської сільської ради (додається). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології, 

благоустрою, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 

промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

 

 

 Сільський голова                                                             Тамара ФЕСЬКО   

 

   
 



 

 

                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                     Рішення сільської ради 

                                                                    від 12.05.2021 року № 5  

  

ПОЛОЖЕННЯ 

про  відділ  земельних ресурсів та природокористування  

Новомар’ївської сільської ради 

  

1. Загальні положення 

1.1. Відділ земельних  ресурсів та природокристування Новомар’ївської    сільської ради 

(надалі - Відділ) є структурним підрозділом Новомар’ївської сільської ради та її 

виконавчого комітету. 

1.2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Новомар’ївській сільській раді, 

підпорядкований виконавчому комітету сільської ради,  сільському голові. 

1.3. Відділ здійснює повноваження щодо реалізації земельного законодавства, управління, 

облік та  розпорядження земельними ресурсами, що перебувають у комунальній 

власності, охороною  навколишнього  природного  середовища  на території 

Новомар’ївської    сільської  ради.  

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів 

України, нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями   

сільської  ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями   сільського  голови, цим 

Положенням. 

  

2. Завдання та повноваження Відділу 

2.1. Основними завданнями Відділу є: 

2.1.1. реалізація політики   сільської  ради у сфері земельного законодавства,  охорони  

навколишнього  природного середовища; 

2.1.2. забезпечення надходження коштів до   сільського  бюджету за рахунок 

ефективного обліку, використання, продажу земель та майна, які знаходяться у 

комунальній власності Новомар’ївської     сільської ради; 

2.1.3. участь у розробленні та виконанні   сільських  програм в галузі земельних 

відносин, охорони  довкілля; 

2.1.4. організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян 

та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших 

нормативних актів України; 

2.1.5. організація консультацій з громадськістю з питань, що належать до компетенції 

Відділу, та сприяння проведенню громадської експертизи їх діяльності. 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції : 

2.2.1. здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів   сільської  ради, 

відповідно до оформлених правовстановлюючих документів на земельні ділянки та 

забезпечую створення відповідної електронної бази даних; 

2.2.2. здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів оренди 

земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень   сільської  ради; 

2.2.3. здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних 

ділянок на підставі відповідних порядків, затверджених рішенням   сільської  ради; 

2.2.4. аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд   сільської  ради та готує 

відповідні пропозиції ; 

2.2.5. здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами Державної 

фіскальної служби, Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю; 



2.2.6. здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в 

комунальній власності; 

2.2.7. здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в 

рахунок оплати вартості земельної ділянки; 

2.2.8. здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з суб’єктів 

оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які 

знаходяться в комунальній власності; 

2.2.9. здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, 

відповідно до Земельного кодексу України; 

2.2.10. здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу земельних 

ділянок із розстроченням платежу; 

2.2.11. готує та представляє необхідний пакет документів   для розрахунку із суб’єктами 

оціночної діяльності за рахунок авансового внеску внесеного покупцем земельних 

ділянок; 

2.2.12. здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, що 

стосуються земельних відносин на території   сільської  ради; 

2.2.13. готує і вносить на розгляд   сільської  ради проекти рішень щодо регулювання 

земельних відносин та реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до 

чинного законодавства;  

2.2.14. організовує підготовку та прийняття регуляторного акту стосовно ставок орендної 

плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку; 

2.2.15. здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди 

відповідно до прийнятого регуляторного акту та готує необхідні додаткові угоди; 

2.2.16. надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів Державної 

фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок; 

2.2.17. здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до сільського  бюджету від 

оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної власності; 

2.2.18. бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні земельних 

спорів; 

2.2.19. представляє Новомар’ївську сільську  раду та її виконавчий комітет при реєстрації 

земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на 

них в  Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; 

2.2.20. здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до чинного 

законодавства України; 

2.2.21. контролює  ситуацію  з  охорони  навколишнього  природного  середовища,  за  

розробкою та  виконанням  природоохоронних  програм,  дотриманням  

природоохоронного  законодавства  та  використанням  територій заказників та  інших  

територій  і  об’єктів, що  мають  статус  природоохоронних на  території  

Новомар’ївської  сільської  ради. 

  2.3. Інші повноваження Відділу: 

2.3.1. здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів  громади  та  

охорони  навколишнього  природного  середовища; 

2.3.2. взаємодіє з іншими виконавчими органами   сільської  ради, постійними комісіями   

сільської  ради, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян з 

питань земельних відносин; 

2.3.3. забезпечує систематичне інформування населення Новомар’ївської  територіальної 

громади про хід приватизації та надання в орендну земель комунальної власності громади; 

2.3.4. проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів  

нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і 

програм управління земельними ресурсами; 

2.3.5. здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин, передбачені чинним 

законодавством, віднесені до компетенції виконавчих органів сільської  ради. 

3. Права Відділу 



3.1. Відділ має право: 

3.1.1. Одержувати в установленому порядку від інших відділів виконавчого комітету, 

органів статистики, підприємств, установ, організацій безоплатні звітні дані, 

картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для виконання 

покладених на Відділ завдань. 

3.1.2. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали для 

підготовки проектів рішень сільської ради. 

3.1.3. Залучати в установленому порядку відповідні організації та спеціалістів до 

здійснення аналітичного контролю за ефективним використанням земельних та інших  

природних  ресурсів. 

 3.1.4. За дорученням   сільського  голови здійснювати перевірки з питань ефективного 

використання земель територіальної громади. 

3.1.5. Подавати виконавчому комітету пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних 

та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, 

норм і правил. 

3.1.6. Виконувати інші дії , що не суперечать чинному законодавству України, необхідні 

для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням. 

  

4. Керівництво Відділом 

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади 

сільським головою. 

4.2. Начальник Відділу: 

4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу. 

4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу. 

4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами сільської  ради. 

4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності 

Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення. 

4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів 

інших   сільських  рад з питань обміну досвідом. 

4.2.6. Бере участь у засіданнях   сільської  ради, виконавчого комітету, нарадах   

сільського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.  

4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу. 

4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.  

4.2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету сільської ради, пов’язані 

з діяльністю Відділу. 

  

5. Заключні положення 

5.1. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, 

не допускаються. 

5.2. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством. 

  

 

Секретар сільської ради                                                                   Ніна СМОЧКО 

 

 

 

 

 

 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

12 травня 2021 року №  6 

          Новомар’ївка 

 

Про внесення змін до структури та                                    VІІ позачергова сесія 

чисельності  апарату   Новомар’ївської                             восьмого скликання 

сільської ради та її виконавчих органів. 

 

Розглянувши пропозицію Новомар’ївського сільського голови Фесько Т.М., 

керуючись частиною 1 статті 11, підпунктом 5 пункту 1  статті 26, частиною 

1 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постановою Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року 

«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,  

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до структури Новомар’ївської сільської ради, затвердженої 

рішенням сільської ради від 18.12.2020 року№ 16 , а  саме:  

1.1. Ввести  до структури виконавчих органів Новомар’ївської сільської 

ради відділ земельних ресурсів та природокористування Новомар’ївської 

сільської ради, зі штатною чисельністю 5 штатних одиниць:  

- начальник відділу – 1 штатна одиниця; 

- головний  спеціаліст – 2 штатні одиниці 

- спеціаліст – 2 штатні одиниці. 

1.2. Внести зміни до назви відділу земельних відносин,  комунальної 

власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського 

забезпечення, виклавши назву відділу в наступній редакції : «відділ 

комунальної  власності , інфраструктури, ЖКГ, благоустрою, господарського 

забезпечення та з питань цивільного захисту населення» та затвердити 

штатну чисельність його у кількості 9.25 штатних одиниць; 

 1.3. Затвердити структуру виконавчих органів Новомар’ївської сільської 

ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів у кількості 

60.25 штатних одиниць та викласти додаток до рішення Новомар’ївської 

сільської ради  №16 від 18.12.2020 року «Про затвердження структури та 

чисельності апарату на 2021 рік» в  редакції, що додається. 

2.  Головному бухгалтеру Новомар’ївської сільської ради внести відповідні 

зміни у штатний розпис сільської ради. 



3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку громади та 

інвестицій. 

           

 

  Сільський голова                                                                        Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення сільської ради 

                                                                                   від 12 травня 2021 року № 6 

 

Відділ  організаційно-кадрової, правової роботи, інформаційної 

діяльності та з питань діловодства 

Начальник відділу                                                                                            1 

Головний спеціаліст                                                                                         1 

Спеціаліст    1 

Діловод       2 

Архіваріус 1 

Всього: 6 

Відділ фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 

Начальник відділу-головний 

бухгалтер                                                         

1 

головний спеціаліст                                                                                      4 

Касир-обліковець                                                                                              1 

касир 2 

Всього: 8 

Відділ  комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою ,  

господарського забезпечення та з питань цивільного захисту населення. 

Начальник відділу                                                                                            1 

Головний спеціаліст                                                                                         1 

Інспектор                                                                                                           1 

Прибиральник службового 

приміщення                                                         

2,25 

Водій 2 

Сторож 1 

Кочегар   1 

Всього: 9,25 

 

 Загальний відділ 

Начальник відділу                                                                                             1 

Головний спеціаліст                                                                                          1 

Спеціаліст І категорії                                                                                        1 

                       ПОСАДА        Кількість штатних одиниць  

Голова сільської ради      1 

Перший заступник сільського голови                       1 

Заступник сільського голови                                     1 

Секретар сільської ради                                                1 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради 

1 

Староста 5 

Всього: 10 



Всього: 3 

Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму 

Начальник відділу                                                                                            1 

Головний спеціаліст                                                                                         2 

Інспектор 2 

Всього: 5 

Відділ соціального захисту населення  

Начальник відділу                                                                                            1 

Головний спеціаліст                                                                                         1 

Спеціаліст ІІ категорії 1 

Інспектор 1 

 Всього: 4 

Відділ «Центр надання адміністративниз послуг» 

Начальник відділу-адміністратор 1 

Державний реєстратор 1 

Головний спеціаліст 1 

Всього: 3 

Відділ земельних ресурсів та природокористування 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 2 

Спеціаліст 2 

Всього 5 

 

Інші виконавчі органи 

 

Фінансовий відділ – юридична особа 

Начальник відділу 1 

Головний спеціаліст 3 

Всього: 4 

Служба у справах дітей виконавчого комітету сільської ради  – 

юридична особа 

Начальник служби 1 

Головний спеціаліст 1 

Спеціаліст 1 

Всього: 3 

 

Всього працівників апарату  -                                                                60.25 

 

 

 Секретар ради                                                                                Ніна СМОЧКО 
 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

12 травня 2021 року № 7 

          Новомар’ївка 
 

Про підтвердження членства                                            VII позачергова сесія 

у Всеукраїнській асоціації громад                                    восьмого скликання  

 

Враховуючи, що Новомар’ївська сільська рада є членом Всеукраїнської 

асоціації громад за правонаступництвом (на підставі ч.9 пункту 6-1 розділу  

V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»), сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Підтвердити членство Новомар’ївської сільської ради у Всеукраїнській 

асоціації громад. 

2.Доручити представляти інтереси Новомар’ївської сільської ради у 

Всеукраїнській асоціації громад: 

 

     2.1. Сільському голові ФЕСЬКО Тамарі Миколаївні та першому 

            заступнику сільського голови ГЛАГОЛЕНКО Наталії Кирилівні. 

     2.2. Секретарю сільської ради СМОЧКО Ніні Миколаївні та депутату 

            сільської ради ГАЛАТІ Вікторії Анаталіївні. 

 

3.Передбачити у бюджеті територіальної громади на 2021 рік кошти на 

сплату щорічного членського внеску із розрахунку 0.50 грн. на одного 

жителя територіальної громади. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти ка постійну комісію сільської 

ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку громади та інвестицій. 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Тамара ФЕСЬКО 

 

 



 
                                                                                                                                 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

12 травня 2021 року № 8 

          Новомар’ївка 
 

Про вступ до Всеукраїнської                                             VII позачергова сесія 

асоціації органів місцевого самоврядування                    восьмого скликання 

«Асоціація міст України» 

 

Керуючись п.21 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Законом України «Про асоціації органів 

місцевого самоврядування», з метою більш ефективного здійснення своїх 

повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо 

захисту прав та законних інтересів територіальних громад, сприяння 

місцевому та регіональному розвитку, враховуючи висновки постійної 

комісії з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку громади та інвестицій, сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Вступити у члени Всеукраїнської асоціації органів місцевого 

самоврядування «Асоціація міст України». 

2. Доручити представляти в Асоціації міст України інтереси 

Новомар’ївської сільської ради Новомар’ївському сільському голові 

ФЕСЬКО Тамарі Миколаївні. 

3. Начальнику фінансового відділу Новомар’ївськоїої сільської ради 

(Слюсаренко Т.П.) передбачити в рішенні про сільський бюджет кошти на 

сплату вступного та щорічного членських внесків. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію                        

сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально -

економічного розвитку  громади та інвестицій . 

 

 

Сільський голова                                               Тамара ФЕСЬКО 

 

  

 



 
 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

12 травня 2021 року № 9  

          Новомар’ївка 
 

Про встановлення місцевих податків                                VІІ позачергова сесія                             

та зборів на  території Новомар’ївської                         восьмого скликання 

сільської ради на 2022 рік 

 

Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284, ст. 274 , 

статті 7, пункту 12.3 статті 12, абзацу четвертого підпункту 266.4.2 пункту 

266.4 статті 266  та абзацу другого пункту 284.1 статті 284 Податкового 

кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України  

 «Про місцеве самоврядування в Україні» враховуючи висновок постійної 

комісії сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів  від              

11 травня 2021 року, заслухавши і обговоривши інформацію головного 

спеціаліста  сільської ради Погасій В.П.,  Новомар’ївська сільська  рада 

 

ВИРІШИЛА:   

  

1. Встановити на території Новомар’ївської сільської ради: 

1) ставки земельного податку, згідно з додатком 1; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 

статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2. 

3) Визначити, що рішення Новомар’ївської сільської ради від 26.06.2020 року 

№ 17 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

території Новомар’ївської об’єднаної територіальної громади» втрачає 

чинність з 31.12.2021 року. 

2. Встановити на території  Новомар’ївської сільської ради: 

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно 

з додатком 3; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком 

згідно з додатком 4. 



3) Визначити, що рішення Новомар’ївської сільської ради від 26.06.2020 року 

№ 18 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме 

майно відмінне від земельної ділянки на території Новомар’ївської 

об’єднаної територіальної громади» втрачає чинність з 31.12.2021 року. 

3. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року 

4. Дане рішення оприлюднити  на інформаційному  стенді Новомар’ївської 

сільської ради та на офіційному веб-сайті Новомар’ївської сільської ради. 

5. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради  з питань планування фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку громади та інвестицій. 

 

 

Сільський голова                                                           Тамара ФЕСЬКО 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

                                                                                    до рішення Новомар’ївської   

                                                                                    сільської  ради                      

                                                                                    від 12 травня 2021 року  № 9 

 

Ставки земельного податку, 

встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2022 року.                             

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія 

рішення органу місцевого самоврядування: 
 

Код 

області2 

Код 

району2 

Код КОАТУУ2 Назва2 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821483900: 

4821483901 

4821483902 

Новомар’ївська сільська рада: 

с. Новомар’ївка 

с. Обухівка 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

 

4821483903 

4821483904 

4821483910 

4821483911 

Кам’яно-Костуватський 

старостинський округ: 

с. Кам’яно-Костувате 

с. Кам’янопіль 

с. Прищепівка 

с. П’ятихатки 

 

14 

14 

14 

 

14 

14 

14 

 

4821483907 

4821483906 

4821483912 

Миролюбівський старостинський округ 

с. Миролюбівка 

с. Юр’ївка 

с. Лісове 

 

14 

14 

14 

 

14 

14 

14 

 

4821483905 

4821483909 

4821483908 

Костуватський старостинський округ 

с. Костувате 

с. Петрівка Перша 

с. Петрівка Друга 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821480400: 

4821480401 

4821480403 

4821480404 

4821480405 

4821480406 

4821480407 

4821480408 

Ганнівський старостинський округ 

с. Ганнівка 

с. Воронине 

с. Дарниця 

с. Єлизаветівка 

с. Мостове 

с. Новофедорівка 

с. Цибульки 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821480800: 

4821480801 

4821480802 

4821480803 

4821480804 

4821480805 

4821480806 

4821480807 

Григорівський старостинський округ 

с. Григорівка 

с. Антонівка 

с. Людмилівка 

с. Михайло-Жуково 

с. Орлове Поле 

с. Тимофіївка 

с. Степове 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8


 
 

Вид цільового призначення земель 3 

Ставки податку4  

(% нормативної грошової оцінки)  

За земельні ділянки, 

нормативну грошову 

оцінку яких проведено 

(незалежно від 

місцезнаходження) 

За земельні ділянки за 

межами населених 

пунктів, нормативну 

грошову оцінку яких 

не проведено 

 

Код3 

 

Назва3 

Для 

юридич-

них осіб 

для 

фізичних 

осіб 

для 

юридич-

них осіб 

для 

фізичних 

осіб 

1 2 3 4 5 6 

01 Землі сільськогосподарського 

призначення  

Х Х Х Х 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

  

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.02 Для ведення фермерського 

господарства  

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства  

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.04 Для ведення підсобного сільського 

господарства  

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.05 Для індивідуального садівництва  1,00 1,00 5,00 5,00 

01.06 Для колективного садівництва  1,00 1,00 5,00 5,00 

01.07 Для городництва  1,00 1,00 5,00 5,00 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби  1,00 1,00 5,00 5,00 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  1,00 1,00 5,00 5,00 

01.10 Для пропаганди передового досвіду 

ведення сільського господарства  

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.11 Для надання послуг у сільському 

господарстві  

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.12 Для розміщення інфраструктури 

оптових ринків 

сільськогосподарської продукції  

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 

призначення   

1,00 1,00 5,00 5,00 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

- - - - 

02 Землі житлової забудови  Х Х Х Х 

02.01 Для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна 

ділянка)   

0,03 0,03   

02.02 Для колективного житлового 

будівництва  

0,03 0,03   

02.03 Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового 

будинку  

0,03 0,03   

02.04 Для будівництва і обслуговування 

будівель тимчасового проживання  

0,03 0,03   

02.05 Для будівництва індивідуальних 0,03 0,03   



гаражів   

02.06 Для колективного гаражного 

будівництва  

0,03 0,03   

02.07 Для іншої житлової забудови   0,03 0,03   

02.08 Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

0,03 0,03   

03 Землі громадської забудови  Х Х Х Х 

03.01 Для будівництва та обслуговування 

будівель органів державної влади та 

місцевого самоврядування   

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.02 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів освіти  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.03 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів охорони здоров'я 

та соціальної допомоги  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.04 Для будівництва та обслуговування 

будівель громадських та релігійних 

організацій  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.05 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування   

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.06 Для будівництва та обслуговування 

будівель екстериторіальних 

організацій та органів  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.07 Для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.08 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів туристичної інфраструктури 

та закладів громадського харчування  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.09 Для будівництва та обслуговування 

будівель кредитно-фінансових 

установ  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.10 Для будівництва та обслуговування 

будівель ринкової інфраструктури  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.11 Для будівництва та обслуговування 

будівель і споруд закладів науки  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.12 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів комунального 

обслуговування  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.13 Для будівництва та обслуговування 

будівель закладів побутового 

обслуговування   

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.14 Для розміщення та постійної 

діяльності органів МНС 

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.15 Для будівництва та обслуговування 

інших будівель громадської забудови 

  

1,00 1,00 5,00 5,00 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

- - - - 

04 Землі природно-заповідного фонду  Х Х Х Х 

04.01 Для збереження та використання 1,00 1,00 5,00 5,00 



біосферних заповідників  

04.02 Для збереження та використання 

природних заповідників  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.03 Для збереження та використання 

національних природних парків  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.04 Для збереження та використання 

ботанічних садів  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.05 Для збереження та використання 

зоологічних парків  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.06 Для збереження та використання 

дендрологічних парків  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.07 Для збереження та використання 

парків-пам'яток садово-паркового 

мистецтва  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.08 Для збереження та використання 

заказників  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.09 Для збереження та використання 

заповідних урочищ  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.10 Для збереження та використання 

пам'яток природи  

1,00 1,00 5,00 5,00 

04.11 Для збереження та використання 

регіональних ландшафтних парків  

- - - - 

05 Землі іншого природоохоронного 

призначення  

Х Х Х Х 

06 Землі оздоровчого призначення 

(землі, що мають природні 

лікувальні властивості, які 

використовуються або можуть 

використовуватися для профілактики 

захворювань і лікування людей)   

Х Х Х Х 

06.01 Для будівництва і обслуговування 

санаторно-оздоровчих закладів  

1,00 1,00 5,00 5,00 

06.02 Для розробки родовищ природних 

лікувальних ресурсів  

1,00 1,00 5,00 5,00 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  1,00 1,00 5,00 5,00 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

1,00 1,00 5,00 5,00 

07 Землі рекреаційного призначення  Х Х Х Х 

07.01 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів рекреаційного призначення  

1,00 1,00 5,00 5,00 

07.02 Для будівництва та обслуговування 

об'єктів фізичної культури і спорту  

1,00 1,00 5,00 5,00 

07.03 Для індивідуального дачного 

будівництва  

1,00 1,00 5,00 5,00 

07.04 Для колективного дачного 

будівництва   

1,00 1,00 5,00 5,00 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

1,00 1,00 5,00 5,00 

08 Землі історико-культурного 

призначення  

Х Х Х Х 

08.01 Для забезпечення охорони об'єктів 1,00 1,00 5,00 5,00 



культурної спадщини   

08.02 Для розміщення та обслуговування 

музейних закладів  

1,00 1,00 5,00 5,00 

08.03 Для іншого історико-культурного 

призначення  

1,00 1,00 5,00 5,00 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

1,00 1,00 5,00 5,00 

09 Землі лісогосподарського 

призначення  

Х Х Х Х 

09.01 Для ведення лісового господарства і 

пов'язаних з ним послуг   

0,1 0,1 0,1 0,1 

09.02 Для іншого лісогосподарського 

призначення   

0,1 0,1 0,1 0,1 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

0,1 0,1 0,1 0,1 

10 Землі водного фонду  Х Х Х Х 

10.01 Для експлуатації та догляду за 

водними об'єктами  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.02 Для облаштування та догляду за 

прибережними захисними смугами  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.03 Для експлуатації та догляду за 

смугами відведення  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.04 Для експлуатації та догляду за 

гідротехнічними, іншими 

водогосподарськими спорудами і 

каналами  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.05 Для догляду за береговими смугами 

водних шляхів  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.06 Для сінокосіння  2,00 2,00 5,00 5,00 

10.07 Для рибогосподарських потреб  2,00 2,00 5,00 5,00 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і 

туристичних цілей  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.09 Для проведення науково-дослідних 

робіт  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.10 Для будівництва та експлуатації 

гідротехнічних, гідрометричних та 

лінійних споруд  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.11 Для будівництва та експлуатації 

санаторіїв та інших лікувально-

оздоровчих закладів у межах 

прибережних захисних смуг морів, 

морських заток і лиманів  

2,00 2,00 5,00 5,00 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

- - - - 

11 Землі промисловості  Х Х Х Х 

11.01 Для розміщення та експлуатації  

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємствами, 

що пов'язані з користуванням 

2,00 2,00 5,00 5,00 



надрами   

11.02 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості  

2,00 2,00 5,00 5,00 

11.03 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд будівельних 

організацій та підприємств  

2,00 2,00 5,00 5,00 

11.04 Для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд технічної 

інфраструктури (виробництва та 

розподілення газу, постачання пари 

та гарячої води, збирання, очищення 

та розподілення води)  

2,00 2,00 5,00 5,00 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

2,00 2,00 5,00 5,00 

12 Землі транспорту  Х Х Х Х 

12.01 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд залізничного 

транспорту  

3,00 3,00 5,00 5,00 

12.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд морського 

транспорту   

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.03 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд річкового 

транспорту   

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.04 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд автомобільного 

транспорту та дорожнього 

господарства  

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.05 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд авіаційного 

транспорту  

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.06 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів 

 трубопровідного транспорту  

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.07 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд міського 

електротранспорту  

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.08 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд додаткових 

транспортних послуг та допоміжних 

операцій  

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.09 Для розміщення та експлуатації 

будівель і споруд іншого наземного 

транспорту  

2,00 2,00 5,00 5,00 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

2,00 2,00 5,00 5,00 

13 Землі зв'язку  Х 5,00 Х Х 



13.01 Для розміщення та експлуатації 

об'єктів і споруд телекомунікацій  

3,00 3,00 5,00 5,00 

13.02 Для розміщення та експлуатації 

будівель та споруд об'єктів 

поштового зв'язку  

2,00 2,00 5,00 5,00 

13.03 Для розміщення та експлуатації 

інших технічних засобів зв'язку  

3,00 3,00 5,00 5,00 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 

13.05 та для збереження і 

використання земель природно-

заповідного фонду 

3,00 3,00 5,00 5,00 

14 Землі енергетики  Х Х Х Х 

14.01 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів 

енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій   

3,00 3,00 5,00 5,00 

14.02 Для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії  

3,00 3,00 5,00 5,00 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду  

3,00 3,00 5,00 5,00 

15 Землі оборони  Х Х Х Х 

15.01 Для розміщення та постійної 

діяльності Збройних Сил України 

1,00 1,00 5,00 5,00 

15.02 Для розміщення та постійної 

діяльності внутрішніх військ МВС 

1,00 1,00 5,00 5,00 

15.03 Для розміщення та постійної 

діяльності Державної прикордонної 

служби України 

1,00 1,00 5,00 5,00 

15.04 Для розміщення та постійної 

діяльності Служби безпеки України 

1,00 1,00 5,00 5,00 

15.05 Для розміщення та постійної 

діяльності Державної спеціальної 

служби транспорту 

1,00 1,00 5,00 5,00 

15.06 Для розміщення та постійної 

діяльності Служби зовнішньої 

розвідки України 

1,00 1,00 5,00 5,00 

15.07 Для розміщення та постійної 

діяльності інших, створених 

відповідно до законів України, 

військових формувань 

1,00 1,00 5,00 5,00 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та 

для збереження та використання 

земель природно-заповідного фонду 

- - - - 

16 Землі запасу  1,00 1,00 5,00 5,00 

17 Землі резервного фонду  1,00 1,00 5,00 5,00 

18 Землі загального користування  1,00 1,00 5,00 5,00 



19 Для цілей підрозділів 16 - 18 та для 

збереження та використання земель 

природно-заповідного фонду  

- - - - 

__________ 
1 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення 

земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548. 

2 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 
30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у 

разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  

3 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися 

повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 

Податкового кодексу України. 

 

 

 Секретар сільської ради                                                         Ніна СМОЧКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        
 



                                                                                                         Додаток 2  

                                                                                                         до рішення Новомар’ївської   

                                                                                                         сільської  ради                      

                                                                                                         від 12 травня 2021 року  № 9 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно                                     

до пункту 284.1 статті 284 Податкового  кодексу України,                                     

із сплати земельного податку1 

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2022 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області2 

Код 

району2 

Код КОАТУУ2 Назва2 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821483900: 

4821483901 

4821483902 

Новомар’ївська сільська рада: 

с. Новомар’ївка 

с. Обухівка 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

 

4821483903 

4821483904 

4821483910 

4821483911 

Кам’яно-Костуватський 

старостинський округ: 

с. Кам’яно-Костувате 

с. Кам’янопіль 

с. Прищепівка 

с. П’ятихатки 

 

14 

14 

14 

 

14 

14 

14 

 

4821483907 

4821483906 

4821483912 

Миролюбівський старостинський округ 

с. Миролюбівка 

с. Юр’ївка 

с. Лісове 

 

14 

14 

14 

 

14 

14 

14 

 

4821483905 

4821483909 

4821483908 

Костуватський старостинський округ 

с. Костувате 

с. Петрівка Перша 

с. Петрівка Друга 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821480400: 

4821480401 

4821480403 

4821480404 

4821480405 

4821480406 

4821480407 

4821480408 

Ганнівський старостинський округ 

с. Ганнівка 

с. Воронине 

с. Дарниця 

с. Єлизаветівка 

с. Мостове 

с. Новофедорівка 

с. Цибульки 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821480800: 

4821480801 

4821480802 

4821480803 

4821480804 

4821480805 

4821480806 

4821480807 

Григорівський старостинський округ 

с. Григорівка 

с. Антонівка 

с. Людмилівка 

с. Михайло-Жуково 

с. Орлове Поле 

с. Тимофіївка 

с. Степове 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8


                 

   __________ 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 

30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних 

населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги 

затверджуються окремо. 

 
 
Секретар сільської ради                                                         Ніна СМОЧКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3  

                                                    до рішення Новомар’ївської  сільської  ради                      

                                                           від 12 травня 2021 року  № 9 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1                                                                                                                                                                                       

встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2022 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на 

які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області2 

Код 

району2 

Код КОАТУУ2 Назва2 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821483900: 

4821483901 

4821483902 

Новомар’ївська сільська рада: 

с. Новомар’ївка 

с. Обухівка 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

 

4821483903 

4821483904 

4821483910 

4821483911 

Кам’яно-Костуватський 

старостинський округ: 

с. Кам’яно-Костувате 

с. Кам’янопіль 

с. Прищепівка 

с. П’ятихатки 

 

14 

14 

14 

 

14 

14 

14 

 

4821483907 

4821483906 

4821483912 

Миролюбівський старостинський округ 

с. Миролюбівка 

с. Юр’ївка 

с. Лісове 

 

14 

14 

14 

 

14 

14 

14 

 

4821483905 

4821483909 

4821483908 

Костуватський старостинський округ 

с. Костувате 

с. Петрівка Перша 

с. Петрівка Друга 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 

1110.1  Будинки одноквартирні масової забудови  0,50   0,50   

1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності  0,50   0,50   

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821480400: 

4821480401 

4821480403 

4821480404 

4821480405 

4821480406 

4821480407 

4821480408 

Ганнівський старостинський округ 

с. Ганнівка 

с. Воронине 

с. Дарниця 

с. Єлизаветівка 

с. Мостове 

с. Новофедорівка 

с. Цибульки 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821480800: 

4821480801 

4821480802 

4821480803 

4821480804 

4821480805 

4821480806 

4821480807 

Григорівський старостинський округ 

с. Григорівка 

с. Антонівка 

с. Людмилівка 

с. Михайло-Жуково 

с. Орлове Поле 

с. Тимофіївка 

с. Степове 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8


Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1110.3  Будинки садибного типу  0,50   0,50   

1110.4  Будинки дачні та садові  0,50   0,50   

112  Будинки з двома та більше квартирами 

1121  Будинки з двома квартирами5 

1121.1  Будинки двоквартирні масової забудови  0,50   0,50   

1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності  0,50   0,50   

1122  Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1  Будинки багатоквартирні масової забудови  0,50   0,50   

1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні  0,50   0,50   

1122.3  Будинки житлові готельного типу  0,50   0,50   

113  Гуртожитки5 

1130.1  Гуртожитки для робітників та службовців 0,50   0,50   

1130.2  Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 х   х   

1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 х   х   

1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 х   х   

1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки5 х   х   

1130.6  Будинки для біженців, притулки для бездомних5 х   х   

1130.9  Будинки для колективного проживання інші  х   х   

12  Будівлі нежитлові 

121  Готелі, ресторани та подібні будівлі 



Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 
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1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1211  Будівлі готельні 

1211.1  Готелі  0,50   0,50   

1211.2  Мотелі  0,50   0,50   

1211.3  Кемпінги  0,50   0,50   

1211.4  Пансіонати  0,50   0,50   

1211.5  Ресторани та бари  0,50   0,50   

1212  Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  0,10   0,10   

1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  0,10   0,10   

1212.3  Центри та будинки відпочинку  0,10   0,10   

1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше  х   х   

122 Будівлі офісні 

1220  Будівлі офісні5 

1220.1  Будівлі органів державного та місцевого управління5 х   х   

1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  0,50   0,50   

1220.3  Будівлі органів правосуддя5 х   х   

1220.4  Будівлі закордонних представництв5 х   х   

1220.5  Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств  0,50   0,50   

1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  0,50   0,50   

123  Будівлі торговельні 



Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 
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1230  Будівлі торговельні 

1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини  0,50   0,50   

1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,50   0,50   

1230.3  Станції технічного обслуговування автомобілів  0,50   0,50   

1230.4  Їдальні, кафе, закусочні тощо  0,50   0,50   

1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування  0,20   0,20   

1230.6  Будівлі підприємств побутового обслуговування  0,50   0,50   

1230.9  Будівлі торговельні інші  0,50   0,50   

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1  Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту  0,50   0,50   

1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту  0,50   0,50   

1241.3  Будівлі міського електротранспорту  х   х   

1241.4  Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту  х   х   

1241.5  Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі  х   х   

1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних доріг  х   х   

1241.7  Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, 

телекомунікаційних центрів тощо  

х   х   

1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо  х   х   

1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші  0,10   0,10   
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1242  Гаражі 

1242.1  Гаражі наземні  0,10   0,10   

1242.2  Гаражі підземні  х   х   

1242.3  Стоянки автомобільні криті  х   х   

1242.4  Навіси для велосипедів  х   х   

125  Будівлі промислові та склади 

1251  Будівлі промислові5 

1251.1  Будівлі підприємств машинобудування та металообробної 

промисловості5 

х   х   

1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії5 х   х   

1251.3  Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 х   х   

1251.4  Будівлі підприємств легкої промисловості5 х   х   

1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості5 х   х   

1251.6  Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 х   х   

1251.7  Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової 
промисловості5 

х   х   

1251.8  Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та 
виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 

х   х   

1251.9  Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 х   х   

1252  Резервуари, силоси та склади 

1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу  х   х   
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1252.2  Резервуари та ємності інші  х   х   

1252.3  Силоси для зерна  0,20   0,20   

1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів  0,20   0,20   

1252.5  Склади спеціальні товарні  0,20   0,20   

1252.6  Холодильники  0,20   0,20   

1252.7  Складські майданчики  0,20   0,20   

1252.8  Склади універсальні  0,20   0,20   

1252.9  Склади та сховища інші5 0,20   0,20   

126  Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

1261  Будівлі для публічних виступів 

1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  0,10   0,10   

1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів  0,10   0,10   

1261.3  Цирки  х   х   

1261.4  Казино, ігорні будинки  х   х   

1261.5  Музичні та танцювальні зали, дискотеки  0,10   0,10   

1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  0,10   0,10   

1262  Музеї та бібліотеки 

1262.1  Музеї та художні галереї5 0,10   0,10   

1262.2  Бібліотеки, книгосховища5 0,10   0,10   

1262.3  Технічні центри  х   х   
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1262.4  Планетарії5 х   х   

1262.5  Будівлі архівів5 0,10   0,10   

1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 х   х   

1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1  Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ  х   х   

1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  х   х   

1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,10   0,10   

1263.4  Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,10   0,10   

1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,10   0,10   

1263.6  Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими 
потребами5 

0,10   0,10   

1263.7  Будівлі закладів з фахової перепідготовки  х   х   

1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 х   х   

1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 х   х   

1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1  Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних 

закладів5 

0,50   0,50   

1264.2  Лікарні профільні, диспансери5 0,50   0,50   

1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,50   0,50   

1264.4  Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,50   0,50   

1264.5  Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 х   х   
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1264.6  Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,50   0,50   

1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,50   0,50   

1265  Зали спортивні5 

1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо  0,10   0,10   

1265.2  Басейни криті для плавання  х   х   

1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  х   х   

1265.4  Манежі легкоатлетичні  х   х   

1265.5  Тири  0,10   0,10   

1265.9  Зали спортивні інші  0,10   0,10   

127  Будівлі нежитлові інші 

1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 

1271.1  Будівлі для тваринництва5 0,20   0,20   

1271.2  Будівлі для птахівництва5 0,20   0,20   

1271.3  Будівлі для зберігання зерна5 0,20   0,20   

1271.4  Будівлі силосні та сінажні5 0,20   0,20   

1271.5  Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 0,20   0,20   

1271.6  Будівлі тепличного господарства5 0,20   0,20   

1271.7  Будівлі рибного господарства5 0,20   0,20   

1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 0,20   0,20   

1271.9  Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 0,20   0,20   
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1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 х   х   

1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  х   х   

1272.3  Цвинтарі та крематорії5 х   х   

1273  Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 

1273.1  Пам’ятки історії та архітектури5 х   х   

1273.2  Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються 
державою5 

х   х   

1273.3  Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 х   х   

1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1  Казарми Збройних Сил5 х   х   

1274.2  Будівлі поліцейських та пожежних служб5 х   х   

1274.3  Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 х   х   

1274.4  Будівлі лазень та пралень  0,50   0,50   

1274.5  Будівлі з облаштування населених пунктів  0,10   0,10   

1274.6 Об'єкти нежитлової нерухомості, які тимчасово не використовуються,  

потребують ремонту та/або  знаходиться в аварійному стані, що 

підтверджується рішенням (або актом обстеження)  сільської або 

селищної  ради; 

 

0,05   0,05   

                                     



__________ 
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом 

ставки затверджуються окремими додатками. 
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого 

наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу 

України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо 

якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.  

       

 

 

 

Секретар сільської ради                                                         Ніна СМОЧКО 



Додаток 4  

                                                    до рішення Новомар’ївської  сільської  ради                      

                                                           від 12 травня 2021 року  № 9 
 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2022 року. 

     Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 

об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області2 

Код 

району2 

Код КОАТУУ2 Назва2 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821483900: 

4821483901 

4821483902 

Новомар’ївська сільська рада: 

с. Новомар’ївка 

с. Обухівка 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

 

14 

14 

14 

14 

 

 

4821483903 

4821483904 

4821483910 

4821483911 

Кам’яно-Костуватський 

старостинський округ: 

с. Кам’яно-Костувате 

с. Кам’янопіль 

с. Прищепівка 

с. П’ятихатки 

 

14 

14 

14 

 

14 

14 

14 

 

4821483907 

4821483906 

4821483912 

Миролюбівський старостинський округ 

с. Миролюбівка 

с. Юр’ївка 

с. Лісове 

 

14 

14 

14 

 

14 

14 

14 

 

4821483905 

4821483909 

4821483908 

Костуватський старостинський округ 

с. Костувате 

с. Петрівка Перша 

с. Петрівка Друга 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821480400: 

4821480401 

4821480403 

4821480404 

4821480405 

4821480406 

4821480407 

4821480408 

Ганнівський старостинський округ 

с. Ганнівка 

с. Воронине 

с. Дарниця 

с. Єлизаветівка 

с. Мостове 

с. Новофедорівка 

с. Цибульки 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

4821480800: 

4821480801 

4821480802 

4821480803 

4821480804 

4821480805 

4821480806 

4821480807 

Григорівський старостинський округ 

с. Григорівка 

с. Антонівка 

с. Людмилівка 

с. Михайло-Жуково 

с. Орлове Поле 

с. Тимофіївка 

с. Степове 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B8


Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

- об’єкти нежитлової нерухомості некомерційного 

призначення фізичних осіб, які знаходяться виключно в межах 

присадибних ділянок; 
100 

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, 

учасників АТО та членів їх сімей на період проходження служби; 100 

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які 

перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх 

підприємств. 

- об’єкти житлової  нерухомості, в тому числі їх частки, що 

належать інвалідам  першої  і другої  групи; 

100 

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, 

що належать фізичним особам, які виховують  трьох і більше  

дітей  віком до 18 років 
100 

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, 

що належать фізичним особам, які мають статус опікунів та мають 

на вихованні дітей віком до 18 років; 
100 

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, 

які перебувають у власності громадян, на яких розповсюджується 

дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту"; 

100 

 

__________ 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 

30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на 

територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним 
пунктом пільги затверджуються окремо. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                         Ніна СМОЧКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

12 травня 2021 року № 10 

          Новомар’ївка 
 

ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю                                                  VVІІІІ  ппооззааччееррггоовваа  ссеессііяя                                                                                                                                                                                          

щщооддоо      ввііддввееддеенннняя        ззееммееллььнниихх      ддіілляянноокк                                                      ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя  

вв    ооррееннддуу  ддлляя      ггооррооддннииццттвваа    

  

      ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,112211,,118866  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии  ттаа  ччаассттииннии  1122  ППееррееххіідднниихх  ппооллоожжеенньь  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  УУккррааїїннии,,  

ррооззгглляяннууввшшии  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю  ггррооммааддяянн,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    

    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  
  

                11..ЗЗааттввееррддииттии  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  вв  

ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа    ттееррмміінноомм  ннаа  77((ссіімм))  ррооккіівв  іізз  ззееммеелльь  ккооммууннааллььннооїї  

ввллаассннооссттіі  ттееррииттооррііааллььннооїї  ггррооммааддии  вв  ооссооббіі  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  

ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі  ггррооммааддяяннаамм::  

              --  ММооййссююкк  ТТееттяянніі  ВВаассииллііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0055::000000::00662211  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю    сс..ВВооррооннииннее      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

              --  ППааннаассооввиичч  ЮЮллііїї  ООллееккссааннддррііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа      ппллоощщееюю  11,,00331155  ггаа  

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0099::000033::00000066  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю  ввуулл..  ААггррааррннаа  сс..  ЄЄллииззааввееттііввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі;;  

              --  ППааннаассооввиичч  ЮЮллііїї  ООллееккссааннддррііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа      ппллоощщееюю  00,,44770000  ггаа  

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0099::000011::00000066  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю  ввуулл..  ЦЦееннттррааллььннаа  сс..  ЄЄллииззааввееттііввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі..  

--  ВВааккааррччууккуу  ІІлллліі  ТТииммооффііййооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа      ппллоощщееюю  55,,55000000  ггаа  

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  33552244008833440000::0022::000011::00000011  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю    сс..  ННооввооффееддооррііввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  

        --  ВВааккааррччууккуу  ІІггооррюю  ТТииммооффііййооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа      ппллоощщееюю  22,,55000000  ггаа  

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1133::000033::00000022  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю    сс..  ННооввооффееддооррііввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



                22..  ППееррееддааттии  ззееммееллььнніі  ддіілляяннккии        вв  ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа    ттееррмміінноомм  ннаа        

77  ((ссіімм))  ррооккіівв  іізз  ззееммеелльь  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі  ттееррииттооррііааллььннооїї  ггррооммааддии  вв  ооссооббіі  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі  

ггррооммааддяяннаамм::  

              --  ММооййссююкк  ТТееттяянніі  ВВаассииллііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа    

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0055::000000::00662211  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю    сс..ВВооррооннииннее      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    

              --  ППааннаассооввиичч  ЮЮллііїї  ООллееккссааннддррііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа      ппллоощщееюю  11,,00331155  ггаа  

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0099::000033::00000066  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю  ввуулл..  ААггррааррннаа  сс..  ЄЄллииззааввееттііввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі;;  

              --  ППааннаассооввиичч  ЮЮллііїї  ООллееккссааннддррііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа      ппллоощщееюю  00,,44770000  ггаа  

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0099::000011::00000066  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю  ввуулл..  ЦЦееннттррааллььннаа  сс..  ЄЄллииззааввееттііввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі..  

            --  ВВааккааррччууккуу  ІІлллліі  ТТииммооффііййооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа      ппллоощщееюю  55,,55000000  ггаа  

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  33552244008833440000::0022::000011::00000011  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю    сс..  ННооввооффееддооррііввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  

                --  ВВааккааррччууккуу  ІІггооррюю  ТТииммооффііййооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа      ппллоощщееюю  22,,55000000  ггаа  

ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1133::000033::00000022  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  

ааддрреессооюю    сс..  ННооввооффееддооррііввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

              33..  ВВссттааннооввииттии  ооррееннддннуу  ппллааттуу    ззаа  ззееммееллььнніі  ддіілляяннккии  ддлляя  ввееддеенннняя  

ггооррооддннииццттвваа  55%%  ввіідд    ннооррммааттииввнноо  ггрроошшооввооїї  ооццііннккии..  
  

              44..  ГГррооммааддяяннаамм  ууккллаассттии  ддооггооввіірр  ооррееннддии  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  зз  

ННооввооммаарр’’їїввссььккооюю  ссііллььссььккооюю  ррааддооюю..  
  

              55..РРееккооммееннддууввааттии    ппооддааттии  ддооггооввіірр  ооррееннддии  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  ннаа  ддеерржжааввннуу  

ррееєєссттррааццііюю  ппрраавваа  ооррееннддии..  
  

              66..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ппооссттііййннуу    

ккооммііссііюю  ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  

ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  

ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  

ссффееррии  ппооссллуугг..  

  

  

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                              ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  

  
                                                                                                                                        

                                  

  

  

  

                                                                                                                                  

  

  

  



  

  
ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  

ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                                            

РРІІШШЕЕННННЯЯ  

  

    1122  ттррааввнняя  22002211  ррооккуу      №№  1111      

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      

        

ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю                                              VVІІІІ  ппооззааччееррггоовваа    ссеессііяя                                                                                                                                                                        

щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  уу                                                      ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя                              

ппррииввааттннуу  ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо  

ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа    

  

ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,  4400,,  3333,,  112222,,112233  ЗЗееммееллььннооггоо  

ккооддееккссуу  УУккррааїїннии    ттаа  ччаассттииннии    1122  ППееррееххіідднниихх  ппооллоожжеенньь          ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии,,  ррооззгглляяннууввшшии  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю    щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  

ддіілляянноокк    уу  ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо  ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,        

ссііллььссььккаа  ррааддаа    

    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  

  

                11..ЗЗааттввееррддииттии  ппррооєєкктт  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк    уу  

ппррииввааттннуу      ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо  ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  іізз  

ззееммеелльь  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ппррииззннааччеенннняя  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі::  

              --  ККооввааллььччууккуу  ССееррггііюю  ППееттррооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00556633  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                    

            --  ККооввааллььччуукк  ААнннніі  ВВаассииллііввнніі  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00556644  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

            --  ККооввааллььччуукк  ЛЛііддііїї  ККааллееннііввнніі  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00556622  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                --  ККооввааллььччууккуу  ППееттрруу  ППееттррооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00556611  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  



ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                  --  ННііккооллааєєннккооВВііккттооррііїї  ППееттррііввнніі  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00556600  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                        

                --  ТТиищщееннккуу  ООллееккссііюю  ООллееккссііййооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::::00556655  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                        

              --  ТТиищщееннккоо  ООллььззіі  ААннааттооллііїїввнніі  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00556666  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                        

            --  ГГооррііннссььккооммуу  ССееррггііюю  ВВііккттооррооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::::00555599  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                            

              --  РРооммааннееннккоо  ООллеессіі  ВВооллооддииммииррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0011::000000::00665577  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

              --  РРооммааннееннккуу  ВВооллооддииммиирруу  ВВаассииллььооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448800440000::0011::000000::0066  6633вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                    

              --  ТТааттааррооввіійй  ААннаассттаассііїї  ААннддррііїїввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0011::000000::00665599вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                    

                --  ТТааттааррооввуу  РРооммааннуу  ААннааттооллііййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

  ннооммеерр  44882211448800440000::0011::000000::00665555вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  

  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

--ППааххооммооввуу  ССееррггііюю  ППееттррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

  44882211448800440000::0011::000000::00665588вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                    

--ЧЧееррннееннккуу  ВВооллооддииммиирруу  ААннддррііййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

  ннооммеерр  44882211448800440000::0011::000000::00665566вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  

  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                    

                22..  ППееррееддааттии  іізз  ззееммеелльь  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі  уу  ппррииввааттннуу  ввллаассннііссттьь  ::  

  



                  --  ККооввааллььччууккуу  ССееррггііюю  ППееттррооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00556633  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                    

                  --  ККооввааллььччуукк  ААнннніі  ВВаассииллііввнніі  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::00556644  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                    --  ККооввааллььччуукк  ЛЛііддііїї  ККааллееннііввнніі  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00556622  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                      --  ККооввааллььччууккуу  ППееттрруу  ППееттррооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00556611  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                      --  ННііккооллааєєннккооВВііккттооррііїї  ППееттррііввнніі  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00556600  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                        

                    --  ТТиищщееннккуу  ООллееккссііюю  ООллееккссііййооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::::00556655  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                        

                      --  ТТиищщееннккоо  ООллььззіі  ААннааттооллііїїввнніі  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448822440000::0033::000000::::00556666  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                        

                          --  ГГооррііннссььккооммуу  ССееррггііюю  ВВііккттооррооввииччуу  ,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::::00555599  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                        

              --  РРооммааннееннккоо  ООллеессіі  ВВооллооддииммииррііввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0011::000000::00665577  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

              --  РРооммааннееннккуу  ВВооллооддииммиирруу  ВВаассииллььооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр  44882211448800440000::0011::000000::0066  6633вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                    

                --  ТТааттааррооввіійй  ААннаассттаассііїї  ААннддррііїїввнніі,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

44882211448800440000::0011::000000::00665599  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                    

                  --  ТТааттааррооввуу  РРооммааннуу  ААннааттооллііййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  



  ннооммеерр  44882211448800440000::0011::000000::00665555  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  

  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

--ППааххооммооввуу  ССееррггііюю  ППееттррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  

  44882211448800440000::0011::000000::00665588  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  

  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  

  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                                                    

--ЧЧееррннееннккуу  ВВооллооддииммиирруу  ААннддррііййооввииччуу,,    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

  ннооммеерр  44882211448800440000::0011::000000::00665566  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  

  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

33..ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ппооссттііййннуу  ккооммііссііюю  

ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  

ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  

ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..  

  
  

  

    

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                              ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                    

  



  
  

ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  

ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                                            

РРІІШШЕЕННННЯЯ  

  

    1122  ттррааввнняя  22002211  ррооккуу      №№    1122  

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ттееххннііччннооїї  ддооккууммееннттааццііїї                                              VVІІІІ  ппооззааччееррггоовваа  ссеессііяя            

іізз  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя                                                                      ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя                                                                                                                                                                                      

((ввііддннооввллеенннняя))  ммеежж  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв    

ннааттуурріі  ((ннаа  ммііссццееввооссттіі))  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  

іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,    

ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  

  

      ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,111188,,112211,,118866  ЗЗееммееллььннооггоо  

ккооддееккссуу  УУккррааїїннии  ттаа  уу  ззвв’’яяззккуу  ввввееддеенннняямм  вв  зз  11ссііччнняя  22001155ррооккуу  ввииммоогг  ччаассттиинн  33  

ттаа44  сс..2244,,  ппууннккттіівв  66  66--11  ППррииккііннццееввиихх  ппооллоожжеенньь    ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии    ««ППрроо  

ррееггууллюювваанннняя  ммііссттооббууддііввннооїї  ддііяяллььннооссттіі»»,,  ррооззгглляяннууввшшии  ттееххннііччннуу  ддооккууммееннттааццііюю  

іізз  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя  ((ввііддннооввллеенннняя))  ммеежж  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв  

ннааттуурріі      ((ннаа  ммііссццееввооссттіі))  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа)),,  ссііллььссььккаа  

ррааддаа    

    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  

  

              11..ЗЗааттввееррддииттии  ттееххннііччннуу  ддооккууммееннттааццііюю  іізз  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя  

((ввііддннооввллеенннняя))  ммеежж  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв  ннааттуурріі  ((ннаа  ммііссццееввооссттіі))  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  

ттаа  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  

((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ггррооммааддяяннаамм::  

                  --  ККааппііннууссуу  ММииккоолліі  ООллееккссааннддррооввииччуу,,    ппллоощщееюю  00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  

ннооммеерр--  44882211448800440000::0044::000000::00554433  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ММооссттооввее  ,,  ввуулл..ВВооррооннііннаа,,3311  ГГааннннііввссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  44..  

              --  ЮЮххнноо  ІІрриинніі  ССееррггііїїввнніі,,  ппллоощщееюю  00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--

44882211448822440000::0077::000033::00113333  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ЮЮррїїввккаа,,  ввуулл..  ББееррееггоовваа,,1122    ММииррооллююббііввссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  33..  



              --ББууллааттккіінніійй  ННааттаалліі  ММииккооллааїїввнніі,,  ппллоощщееюю  00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--

44882211448800880000::0088::000044::00000011    ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ГГррииггооррііввккаа,,  ввуулл..  ППииллииппаа  ООррллииккаа,,3322    ГГррииггооррііввссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№  55..  

                  22..ППееррееддааттии    ззееммееллььнніі    ддіілляяннккии    ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі  уу  ппррииввааттннуу  

ввллаассннііссттьь  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  іі    ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,  

ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ггррооммааддяяннаамм::  

                  --  ККааппііннууссуу  ММииккоолліі  ООллееккссааннддррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--

44882211448800440000::0044::000000::00554433  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ММооссттооввее  ,,  ввуулл..ВВооррооннііннаа,,3311  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  44..  

                --ЮЮххнноо  ІІрриинніі  ССееррггііїїввнніі,,  ппллоощщееюю  00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--

44882211448822440000::0077::000033::00113333  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ЮЮррїїввккаа,,  ввуулл..  ББееррееггоовваа,,1122    ММииррооллююббііввссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  33..  

                --ББууллааттккіінніійй  ННааттаалліі  ММииккооллааїїввнніі,,  ппллоощщееюю  00,,2255ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр--

44882211448800880000::0088::000044::00000011    ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  

ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ГГррииггооррііввккаа,,  ввуулл..  ППииллииппаа  ООррллииккаа,,3322    ГГррииггооррііввссььккооггоо    ссттааррооссттииннссььккооггоо  

ооккррууггуу  №№  55..  

  

                  33..ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа    ккооммііссііюю  

ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  

ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  

ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..  

  

  

  

  

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                            ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                            



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                              

РІШЕННЯ 

 

 12 травня  2021 року   № 13 

        Новомар’ївка   

 

Про надання дозволу на розробку                               VІІ позачергова сесія 

проєкту землеустрою щодо           восьмого скликання                                                                                          

відведення земельних  ділянок   

у власність для ведення ОСГ                       

 

   Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 118,121,123 Земельного кодексу 

України, розпорядження Кабінету Міністрів  України 31.01.2018 року           

№ 60-р, ст.50  Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши заяви 

громадян   сільська рада  

  

 ВИРІШИЛА: 

 

1.Надати  дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність  орієнтовною   площею 2.00га для ведення 

ОСГ за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності , які знаходяться на території Новомар’ївської сільської ради 

Миролюбівського старостинського округу №3  Братського району 

Миколаївської області : 

   -Зеленському Дмитру Володимировичу; 

   -Костицькому Михайлу Станіславовичу; 

   -Ніколаєнку Івану Вікторовичу. 

 

2. Рекомендувати громадянам замовити в землевпорядній організації проєкт 

землеустрою щодо відведення    земельної ділянки  у власність  для ведення 

ОСГ  за рахунок земель сільськогосподарського призначення комунальної 

власності.           

         

3. Подати в Новомар’ївську сільську раду на затвердження проєкт 

землеустрою.                                                                                                                                

                                                                                      



4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, 

зв’язку, екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Тамара ФЕСЬКО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                              

РІШЕННЯ 

 

 12 травня  2021 року   № 14 

        Новомар’ївка   

 

Про відмову у наданні  дозволу                                           VІІ позачергова сесія 

на розробку проєкту землеустрою                       восьмого скликання                                                                                             

щодо відведення земельних  ділянок   

у власність для ведення ОСГ                      

 

Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 118,121,123 Земельного кодексу 

України, розпорядження Кабінету України 31.01.2018року № 60-р,                     

ст.50  Закону України «Про землеустрій»,  розглянувши заяви громадян   

сільська рада  

 

 ВИРІШИЛА: 

   

        1. Відмовити  у наданні дозволу на  розробку проєкту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок  у власність орієнтовною  площею до 2.00 га 

для ведення особистого селянського господарства громадянам : 

        -Андрущенку Олександру Олександровичу; 

        -Андрущенко Ользі Леонідівні, 

        -Пукач Ганні Олександрівні, 

        -Карповій Тетяні Леонідівні, 

        -Гончаровій Наталі Миколаївні, 

        -Андрущенко Юлії Олександрівні 

у  зв’язку з тим, що   графічні матеріали , на яких зазначено бажане місце 

розташування земельних ділянок не є вільними. 

      1.1. Надати письмову відповідь громадянам,  зазначеним у пункті 1 про 

те, що при наявності графічних матеріалів на вільну земельну ділянку дане 

питання буде повторно розглянуто на черговій  сесії сільської ради. 

  

         2. Відмовити  у наданні дозволу на  розробку проєкту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок  у власність орієнтовною  площею до 

2.00 га для ведення особистого селянського господарства громадянам : 



     -Пилипенку Олександру Сергійовичу; 

     -Пилипенко Олені Анатоліївні, 

     -Овчаренко Інні Миколаївні, 

     -Овчаренку Роману Ігоревичу, 

у зв’язку з тим, що цільове призначення земельних ділянок, на які надано 

графічні матеріали з зазначеним бажаним місцем розташування земельних 

ділянок значаться, як пасовище . 

     2.1. Надати письмову відповідь громадянам,  зазначеним у пункті 2 про те, 

що дане питання буде повторно розглянуте на черговій сесії сільської ради 

при наявності протоколу сходів громадян Григорівського старостинського 

округу № 5, рішенням яким  буде надано погодження зазначеним 

громадянам. 

 

       3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, 

зв’язку, екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Тамара ФЕСЬКО 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 
ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  

ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                                            

РРІІШШЕЕННННЯЯ  

  

1122  ттррааввнняя    22002211  ррооккуу      №№    1155  

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      

  

ППрроо  ввііддттееррммііннуувваанннняя  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу                                                VVІІІІ  ппооззааччееррггоовваа  ссеессііяя                                                                                                                                                                                          

ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо                                          ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя                                                                                                                                                                                                                                                                        

ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии    уу  ппррииввааттннуу                                                

ввллаассннііссттьь    ддлляя  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо    

ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа    

  

      ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттттіі  111188,,112211,,112222  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии,,  ррооззппоорряядджжеенннняя  ККааббііннееттуу  УУккррааїїннии  3311..0011..22001188ррооккуу  №№  6600--рр,,    

ррооззгглляяннууввшшии  ззааяяввуу  ггррооммааддяяннииннаа  РРооссппооппии  ІІввааннаа  ІІввааннооввииччаа,,    ууччаассннииккаа    ААТТОО      

ссііллььссььккаа  ррааддаа    

    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  

  

11..  ВВііддттееррммііннууввааттии  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо                                            

ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии    уу  ппррииввааттннуу  ввллаассннііссттьь    ддлляя  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо    

ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  ууччаассннииккуу  ААТТОО  ггррооммааддяяннииннуу  РРооссппооппіі  ІІввааннуу  

ІІввааннооввииччуу..      

  

22..  ДДооррууччииттии  ссттааррооссттіі  ККооссттууввааттссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№  22  ввііддннааййттии  

ввііллььннуу  ззееммееллььннуу  ддіілляяннккуу  ууччаассннииккуу  ААТТОО  ггррооммааддяяннииннуу  РРооссппооппіі  ІІввааннуу  

ІІввааннооввииччуу..      

                                                                                                                                                                                

33..ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ппооссттііййннуу  ккооммііссііюю    

ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  

ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  

ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..  

  

  

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                            ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  



  
ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  

ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                                            

РРІІШШЕЕННННЯЯ  

  

    1122  ттррааввнняя  22002211  ррооккуу      №№  1166      

                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  

ППрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу                                                                        VVІІІІ  ппооззааччееррггоовваа  ссеессііяя      

ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо                                                                                              ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя                                                                                                                                                                                          

ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  

вв  ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа  
  

            ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,3366,,9933,,112244,,220066  ЗЗееммееллььннооггоо  

ккооддееккссуу  УУккррааїїннии  ттаа    ччаассттииннии  1122  ППееррееххіідднниихх  ппооллоожжеенньь  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  

УУккррааїїннии,,  ррооззгглляяннууввшшии    ззааяяввии  ггррооммааддяянн    ппрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу  

ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  вв  ооррееннддуу  ддлляя  

ггооррооддннииццттвваа,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    
    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  
  

11..  ННааддааттии  ддооззввіілл  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  

ззееммееллььнниихх    ддіілляяннкк  вв    ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа  ::  

  

                      --ККооззооббррооддуу  ААннддррііюю  ССееррггііййооввииччуу,,  оорріієєннттооввннооюю  ппллоощщееюю      00,,2288ггаа  ,,  яяккаа  

ззннааххооддииттььссяя    ннаа  ттееррииттооррііїї  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ззаа  ааддрреессооюю::  

сс..ННооввооммаарр’’їїввккаа  ,,  ввуулл  РРооббііттннииччаа    ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;  

                    --ККооззееррееввиичч  ННааддііїї  ЛЛееооннііддііввнніі,,  оорріієєннттооввннооюю  ппллоощщееюю  00,,2200ггаа  ,,  яяккаа  

ззннааххооддииттььссяя    ннаа  ттееррииттооррііїї  ККааммяянноо--ККооссттууввааттссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  

№№11  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ззаа  ааддрреессооюю::  сс..ККаамм’’яяннооппіілльь  ,,  ввуулл  ДДрруужжббии  

ннааррооддіівв,,  99  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                  

 - Тимошенко Валерію Івановичу, орієнтовною площею  до 1,00 га , яка 

знаходиться  на території Ганнівського старостинського округу №4 

Новомар’ївської сільської ради за адресою: с.Ганнівка, вул. Шкільна  

Братського району Миколаївської області; 

 - Оганян Арсену Валериковичу, орієнтовною площею  до 1,00 га , яка 

знаходиться  на території Ганнівського старостинського округу №4 

Новомар’ївської сільської ради за адресою: с.Мостове, вул. Дружби  

Братського району Миколаївської області; 

 - Гросу Віктору Васильовичу, орієнтовною площею  до 0,4 га , яка 

знаходиться на території Ганнівського старостинського округу №4 



Новомар’ївської сільської  ради за адресою: с.Мостове, вул. Вороніна 

Братського району Миколаївської області; 

 - Бежан Світлані Андріївні, орієнтовною площею  до 1,00 га , яка 

знаходиться на території Ганнівського старостинського округу №4 

Новомар’ївської сільської ради за адресою: с.Єлизаветівка, вул. Шевченка  

Братського району Миколаївської області; 

 - Васильєву Сергію Станіславовичу, орієнтовною площею  до 0,8 га , 

яка знаходиться на території Ганнівського старостинського округу №4 

Новомар’ївської сільської ради за адресою: с.Єлизаветівка, вул. Аграрна  

ради Братського району Миколаївської області; 

 - Золотарьову Олександру Івановичу, орієнтовною площею  до 1,2 га , 

яка знаходиться  с.Ганнівка Братського району Миколаївської області; 

 - Михайлюк Ліліані Іванівні, орієнтовною площею  до 0,65 га , яка 

знаходиться на території Ганнівського старостинського округу №4 

Новомар’ївської сільської ради за адресою: с.Новофедорівка, вул. Тиха  

Братського району Миколаївської області; 

 - Різовій Олександрі Козьмівній, орієнтовною площею  до 0,67 га , яка 

знаходиться на території Ганнівського старостинського округу №4 

Новомар’ївської сільської ради за адресою:  с.Мостове, вул. Нова  Братського 

району Миколаївської області; 

 - Григораш Тетяні Анатоліївні, орієнтовною площею  до 0,7 га , яка 

знаходиться  на території Ганнівського старостинського округу №4 

Новомар’ївської сільської ради за адресою:  с.Мостове, провул. Новий  

Братського району Миколаївської області; 

 - Руснак Ларисі Григорівні, орієнтовною площею  до 0,25 га , яка 

знаходиться на території Ганнівського старостинського округу №4 

Новомар’ївської сільської ради за адресою:  с.Ганнівка, вул. Миру 

Братського району Миколаївської області; 

 - Варяниці Валентину Миколайовичу, орієнтовною площею  до 1,00 га , 

яка знаходиться на території Ганнівського старостинського округу №4 

Новомар’ївської сільської ради за адресою:  с.Єлизаветівка, вул. Аграрна  

Братського району Миколаївської області; 

 - Козаченку Миколі Миколайовичу, орієнтовною площею  до 0,3 га та 

0,34 га , яка знаходиться на території Ганнівського старостинського округу 

№4 Новомар’ївської сільської ради за адресою:  с.Мостове, вул. Дружби 

Братського району Миколаївської області; 

 - Гіштимулт Альоні Володимирівні, орієнтовною площею  до 1,00 га , 

яка знаходиться на території Ганнівського старостинського округу №4 

Новомар’ївської сільської ради за адресою:  с. Єлизаветівка, вул. Центральна  

Братського району Миколаївської області; 

 - Карповій Ніні Миколаївні, орієнтовною площею  до 1,00 га , яка 

знаходиться на території Ганнівського старостинського округу №4 

Новомар’ївської сільської ради за адресою:  с.Єлизаветівка, вул. Шевченка 35  

Братського району Миколаївської області; 



 - Барді Юрію Вікторовичу, орієнтовною площею  до 1,00 га , яка 

знаходиться на території Ганнівського старостинського округу №4 

Новомар’ївської сільської ради за адресою: с. Єлизаветівка, вул. Аграрна  

Братського району Миколаївської області; 

 - Карпову Володимиру Олексійовичу, орієнтовною площею  до 1,00 га , 

яка знаходиться на території Ганнівського старостинського округу №4 

Новомар’ївської сільської ради за адресою:   с.Єлизаветівка, вул. Центральна 

42 Братського району Миколаївської області; 

          - Раку Ірині Петрівні, орієнтовною площею  до 0,7 га , яка знаходиться    

на території Ганнівського старостинського округу №4 Новомар’ївської 

сільської ради за адресою: с.Ганнівка, вул. Степова;  

         - Раку Ірині Петрівні, орієнтовною площею 0,65 га , яка знаходиться    

на території Ганнівського старостинського округу №4 Новомар’ївської 

сільської ради за адресою: с.Ганнівка, вул.  Центральна Братського району 

Миколаївської області. 
  

22..  РРееккооммееннддууввааттии  ггррооммааддяяннаамм,,  ззааззннааччеенниимм  вв  ппууннккттіі  11  ццььооггоо  рріішшеенннняя  ззааммооввииттии  

вв  ззееммллееввппоорряядднніійй  ооррггааннііззааццііїї  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  

ззееммееллььнниихх  ддіілляяннкк  вв  ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа..  
  

33..ППооддааттии  вв  ННооввооммаарр’’їїввссььккуу  ссііллььссььккуу  ррааддуу  ннаа  ззааттввееррдджжеенннняя  ппррооєєккттии  

ззееммллееууссттррооюю..                                                                                                                                                                                                                                                                
  

44..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа    ккооммііссііюю  ссііллььссььккооїї  

ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  

ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  

ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі  ,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..        

                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                          ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  
                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                        

                      

                                                                                                                                                                                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 

 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                              

РІШЕННЯ 

 

 12 травня  2021 року   № 17 

        Новомар’ївка   
                                                                                                                                      

    

Про відмову у надані згоди на розроблення                    VІІ позачергова сесія 

технічної документації із землеустрою                            восьмого скликання 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки для ведення  

фермерського господарства                                                  
 

 

Розглянувши заяву голови ФГ «Діоніс»» Слівінської Людмили Степанівни 

про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж земельної ділянки для ведення фермерського 

господарства , враховуючи висновок 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, відповідно до статей 12, 55, 

122,123 Земельного Кодексу України, ст. 55  Закону України „Про 

землеустрій”, Закон України «Про фермерське господарство»  пункту 34 

частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

     

    1. Відмовити Слівінській Людмилі Степанівні  в наданні згоди на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) , яка перебуває 

в постійному користуванні, згідно державного акту від 25.10.1995 року серія 

МК №0573 (№23 у Книзі записів  державних актів на право постійного 

користування  землею) площею 37,0 га (за межами)за адресою : Ганнівський 

старостинський округ №4 Новомар’ївської сільської ради Братського району 

Миколаївської області  для ведення фермерського господарства у зв’язку з 

нераціональним використанням земельної ділянки та систематичною 

несплатою податків. 



   2. Відмовити Слівінській Людмилі Степанівні в наданні згоди на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) , яка перебуває 

в постійному користуванні, згідно державного акту від 16.05.1996 року серія 

МК №0615 (№35 у Книзі записів  державних актів на право постійного 

користування  землею) площею 10,0 га за адресою : Ганнівський 

старостинський округ № 4 Новомар’ївської сільської ради Братського району 

Миколаївської області  для ведення фермерського господарства у зв’язку з 

нераціональним використанням земельної ділянки та систематичною 

несплатою податків. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, 

зв’язку, екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

 

 

Сільський голова                                                             Тамара ФЕСЬКО                                     
      

                            
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                              

РІШЕННЯ 

 

 12 травня  2021 року   № 18 

        Новомар’ївка 

 

Про прийняття у комунальну власність                     VІІ позачергова сесія 

Новомар’ївської територіальної                                       восьмого скликання 

громади  з державної власності 

земельних ділянок сільського 

сподарського призначення                                                                                                 
              

 

Відповідно до статей 12, 117 Земельного кодексу України, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 60-р 

«Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних 

громад»,  враховуючи наказ ГУ Держгеокадастру у Миколаївській області від 

14.12.2020 №55-ОТГ «Про передачу земельних ділянок державної власності 

у комунальну власність» та Акт приймання-передачі земельних  ділянок 

сільськогосподарського призначення із державної власності у комунальну 

власність від 14.12.2020, за рекомендацією постійної комісії сільської ради з 

питань  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  

ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  

ппррооммииссллооввооссттіі  ,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг,,керуючись ст 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада 

     

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  

  

1. Прийняти  земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності загальною площею 1462,4028  га у комунальну власність 

Новомар’ївської  територіальної громади, які розташовані за межами 

населених пунктів на території Новомар’ївської територіальної громади 

Братського  району Миколаївської області, згідно додатку. 

 

2. Провести державну реєстрацію права комунальної власності земельних 

ділянок зазначених у додатку до даного рішення відповідно до Закону 



України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень». 
  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, 

зв’язку, екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

 

 

Сільський голова                                                           Тамара ФЕСЬКО                                     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                                                                          



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                              

РІШЕННЯ 

 

 12 травня  2021 року   №  19 

        Новомар’ївка   

 

Про надання дозволу на розробку                                   VІІ  позачергова сесія    

проєкту землеустрою щодо відведення                           восьмого скликання                                                                                         

земельних ділянок в оренду для                                                                                                                      

іншого сільськогосподарського 

призначення (складські приміщення) 

 

Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтей 17, 93 Земельного кодексу 

України та частини 12 Пенрехідних положень Земельного кодексу України та 

розглянувши заяви громадян   сільська рада  

 

 ВИРІШИЛА:  

 1.Надати дозвіл на  розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок в оренду для  іншого сільськогосподарського призначення 

(складські приміщення) :      

                                                                                              

      - Кіці Олександру Вікторовичу, площею 1888,8 м2 на території  

Григорівського старостинського округу № 5 Новомар’ївської сільської ради 

за адресою: с.Михайло-Жукове вул. Володимира Великого,68ж Братського 

району Миколаївської області; 

      - Мороз Вірі Іванівні,  площею 1115,6  м2  на території  Григорівського 

старостинського округу № 5 Новомар’ївської сільської ради за адресою:        

с. Михайло-Жукове вул. Володимира Великого,68д Братського району 

Миколаївської області. 

 

2. Рекомендувати громадянам, зазначеним в пункті 1 цього рішення 

замовити в землевпорядній організації проект землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду для   іншого сільськогосподарського призначення 

(складські приміщення). 

 

3. Подати в Новомар’ївську сільську раду на затвердження проєкт 

землеустрою. 



 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

сільської ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, 

зв’язку, екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, 

комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Тамара ФЕСЬКО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                      



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                              

РІШЕННЯ 

 

 12 травня  2021 року   №  20 

        Новомар’ївка   

 

Про надання дозволу на оренду                               VІІ позачергова сесія 

земельної ділянки для ведення товарного                      восьмого скликання  

сільськогосподарського виробництва                                                                          
  

  

    РРооззгглляяннууввшшии  ззааяяввуу  РРооммааннееннккоо  ННааддііїї  ВВііккттооррііввннии,,  ппрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  

ооррееннддуу  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  ддлляя  ввееддеенннняя  ттооввааррннооггоо  ввииррооббннииццттвваа,,  ккееррууююччииссьь  

ККооннссттииттууцціієєюю  УУккррааїїннии,,  пп..  3344  чч..  11  сстт..  2266,,  сстт....  3333  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ммііссццееввее  

ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ЗЗааккоонноомм  УУккррааїїннии  №№  22449988--УУІІІІІІ  ввіідд  1100..0077..22001188  

ррооккуу  ««ППрроо  ввннеессеенннняя  ззмміінн  ддоо  ддееяяккиихх  ззааккооннооддааввччиихх  ааккттіівв  УУккррааїїннии  щщооддоо  

ввиирріішшеенннняя  ппииттаанннняя  ккооллееккттииввннооїї  ввллаассннооссттіі  ннаа  ззееммллюю,,  ууддооссккооннааллеенннняя  ппррааввиилл  

ззееммллееккооррииссттуувваанннняя  уу  ммаассиивваахх  ззееммеелльь  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ппррииззннааччеенннняя,,  

ззааппооббііггаанннняя  ррееййддееррссттввуу  ттаа  ссттииммууллююввааннннюю  ззрроошшеенннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  яяккиийй  ннааббуувв  

ччииннннооссттіі  зз  0011..0011..22001199  ррооккуу,,  сстт....  1122,,  118866,,  пп..2211  ППееррееххіідднниихх  ППооллоожжеенньь  

ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  УУккррааїїннии,,  сстт....  2255,,  3355,,  6677  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  

ззееммллееууссттрріійй»»  ,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа  
  

ВИРІШИЛА: 

11..ННааддааттии  ддооззввіілл  РРооммааннееннккоо  ННааддііїї  ВВііккттооррііввнніі  ннаа  ооррееннддуу  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  

зз  ккааддаассттррооввиимм  ннооммеерроомм  44882211448800440000::0011::000000::00001199  ,,ццііллььооввее  ппррииззннааччеенннняя  ддлляя  

ввееддеенннняя  ттооввааррннооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ввииррооббннииццттвваа,,  ппллоощщееюю  99,,00444488  ггаа  

ттееррмміінноомм  ннаа  11((ооддиинн))    рріікк,,  яяккаа  ззннааххооддииттььссяя  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  

ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44    ННооввооммааррїїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  

ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  

22..  ВВссттааннооввииттии  ссттааввккуу  ооррееннддннооїї  ппллааттии    ззаа  ккооррииссттуувваанннняя    ззееммееллььннооюю  

ддіілляяннккооюю,,    ззааззннааччееннооюю  вв  ппууннккттіі11  ццььооггоо  рріішшеенннняя  уу  ррооззмміірріі    55%%  ввіідд  

ннооррммааттииввннооїї    ггрроошшооввооїї  ооццііннккии  ззееммеелльь..  

  

                33..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ппооссттііййннуу  

ккооммііссііюю  ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  



ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  

ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  

ссффееррии  ппооссллуугг..  

  

  

  

  ССііллььссььккиийй    ггооллоовваа                                                                                                                          ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                              

РІШЕННЯ 

 

 12 травня  2021 року   №  21 

        Новомар’ївка   

 

Про депутатський запит                                              VІІ позачергова сесія  

депутатів Новомар’ївської                                           восьмого скликання  

сільської ради до Кабінету                                                                        
Міністрів України 
 

Відповідно до  п.13 частини першої ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 21, 22 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», розглянувши депутатське звернення депутатів 

Новомар’ївської сільської ради щодо скасування Постанови Кабінету 

Міністрів України  № 277 від 29.03.2021 року «Про додаткові заходи щодо 

організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем 

фактичного проживання одержувачів у межах України», сесія 

Новомар’ївської  сільської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати звернення депутатів Новомар’ївської сільської ради  

Братського району Миколаївської області до Кабінету Міністрів України 

щодо скасування Постанови Кабінету Міністрів України  № 277 від 

29.03.2021 року «Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки 

пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів 

у межах України»  (додається). 
 

2. Направити звернення депутатів за належністю для відповідного розгляду. 
 

3. Опублікувати рішення відповідно до вимог чинного законодавства. 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова                                                                      Тамара ФЕСЬКО 

 

 



Додаток 

до рішення сільської ради 

                                                                                   від 12 травня 2021 року № 21 

 
 
 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Новомар’ївської сільської ради 

 

Ми, депутути Новомар’ївської сільської ради, стурбовані прийняттям 

Постанови Кабінету Міністрів України №277 від 29.03.2021 року «Про 

додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової 

допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України», 

згідно з якою пенсіонери, що проживають на території нашої громади, які 

сьогодні отримують свої пенсії через листонош вдома, будуть з 1 вересня 

примусово переведені на отримання пенсій через банківські рахунки. 

Зважаючи на те, що на території Новомар’ївської територіальної громади 

відсутні банки та банкомати, таке рішення призведе до невдоволення 

найбільш вразливих верств населення – пенсіонерів. Крім цього, збільшаться 

їх витрати на оплату транспорту, щоб дістатися до найближчого банку чи 

банкомату. А це не дешево! Пенсіонери і так отримують мізерні кошти. 

Пенсії вистачає лише на ліки та найнеобхідніше. Це люди похилого віку. В 

маршрутках чи іншому арендованому транспорті вони будуть наражати себе 

на небезпеку з великою вірогідністю заразитися коронавірусом.  

З прийняттям вищезазначеної Постанови, Укрпошта, скоріш за все , розпочне 

оптимізацію. Це призведе до того, що будуть закриті поштові відділення та 

скорочені листоноші. Преса до людей буде доставлятися раз чи два на 

місяць. 

Бюджет нашої територіальної громади теж знизиться за рахунок зменшення 

відрахувань з ПДФО. 

Виходячи із вищезазначеного, депутатський корпус Новомар’ївської 

територіальної громади Миколаївської області , звертається до Кабінету 

Міністрів України скасувати Постанову № 277 від 29.03.2021 року з метою 

запобігання соціальному вибуху та недопущення загрози життю і здоров’ю 

пенсіонерів. 

 

 

Звернення прийнято на VII позачерговій сесії восьмого скликання  

12 травня 2021 року.  
 
 
 
 
 



1 2 3 4.0000 5 6 7 8

1 4821483900:06:000:0405
Миколаївська область, Братський 

район, Новомар'ївська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

21.2719 рілля 01.07 Для городництва 

Орендар - Казарін 
Олександр Олексійович 
19.04.2018 на 49 років; 
Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав 
25863596

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

2 4821483900:05:000:0403
Миколаївська область, Братський 

район, Новомар'ївська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

28.7218 рілля 01.07 Для городництва 

Орендар - Казарін 
Олександр Олексійович  
22.08.2018 на 49 років 
;Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав 
27655329

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

3 4821483900:05:000:0404
Миколаївська область, Братський 

район, Новомар'ївська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

5.5621 рілля 01.07 Для городництва 

Орендар - Казарін 
Олександр Олексійович  
22.08.2018 на 49 років 
;Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав 
27659265

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

4 4821483900:04:000:0072
Миколаївська область, Братський 

район, Новомар'ївська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

42.5672 рілля  01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

Орендар - "СЕЛЯНСЬКА 
СПІЛКА ПРИВАТНИХ 
ПАЇВ "КУЙБИШЕВА" 

06.09.2018 на 25 років, до 
06.02.2033 ; Реєстраційний 
номер земельної ділянки у 
Державному реєстрі прав-

27850019

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

Додаток до рішення 
              сільської ради №18 від 12.05.2021 року

Місце розташування земельної 
ділянки

Кадастровий номер 
земельної ділянки№ п/п Площа земельної 

ділянки, га

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, що передаються у комунальну власність територіальної громади, в особі  
Новомар'ївської сільської ради Братського району Миколаївської області

Відомості про обмеження у 
використаннї земельної 

ділянки

Вид земельних 
угідь Цільове призначення земельної ділянки

Відомості про обтяження 
речових прав на земельну 

ділянку



5 4821483900:03:000:0051
Миколаївська область, Братський 

район, Новомар'ївська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

4.2939 рілля 01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

Орендар - "СЕЛЯНСЬКА 
СПІЛКА ПРИВАТНИХ 
ПАЇВ "КУЙБИШЕВА" 

28.03.2018 Договір укладено 
на 10 (десять) років, або на 

строк до моменту 
оформлення власником  

права власності на земельну 
ділянку; б/н

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

6 4821483900:03:000:0043
Миколаївська область, Братський 

район, Новомар'ївська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

4.2831 рілля 01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

Орендар - "СЕЛЯНСЬКА 
СПІЛКА ПРИВАТНИХ 
ПАЇВ "КУЙБИШЕВА" 

28.03.2018 Договір укладено 
на 10 (десять) років, або на 

строк до моменту 
оформлення власником 

права власності на земельну 
ділянку ;б/н

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

7 4821483900:03:000:0046
Миколаївська область, Братський 

район, Новомар'ївська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

4.2925 рілля 01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

Орендар - "СЕЛЯНСЬКА 
СПІЛКА ПРИВАТНИХ 
ПАЇВ "КУЙБИШЕВА" 

28.03.2018 Договір укладено 
на 10 (десять) років, або на 

строк до моменту 
оформлення власником 

права власності на земельну 
ділянку; б/н

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

8 4821483900:03:000:0040
Миколаївська область, Братський 

район, Новомар'ївська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

4.4204 рілля 01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

Орендар - "СЕЛЯНСЬКА 
СПІЛКА ПРИВАТНИХ 
ПАЇВ "КУЙБИШЕВА" 

27.03.2018 Договір укладено 
на 10 (десять) років, або на 

строк до моменту 
оформлення власником 

права власності на земельну 
ділянку; б/н

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

9 4821483900:03:000:0049
Миколаївська область, Братський 

район, Новомар'ївська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

4.2949 рілля 01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

Орендар - "СЕЛЯНСЬКА 
СПІЛКА ПРИВАТНИХ 
ПАЇВ "КУЙБИШЕВА" 

27.03.2018 Договір укладено 
на 10 (десять) років, або на 

строк до моменту 
оформлення власником 

права власності на земельну 
ділянку; б/н

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

10 4821483900:01:000:0410 Миколаївська область, Братський 
район, Новомар'ївська сільська рада 50.0000 01.02 Для ведення фермерського господарства

Казаріна Наталя 
Володимирівна Договір 
укладено на 50 років з 

27.09.2004 реєстраційний 
номер №209

Охоронна зона навколо 
(вздовж) об'єкта енергетичної 

системи

11 4821483900:01:000:0411 Миколаївська область, Братський 
район, Новомар'ївська сільська рада 50.0000 рілля 01.02 Для ведення фермерського господарства

Казарін Олександр 
Олексійович Договір 
укладено на 50 років з 

27.09.2004 реєстраційний 
номер №209

Охоронна зона навколо 
(вздовж) об'єкта енергетичної 

системи



12 4821483900:05:000:0418
Миколаївська область, Братський 

район, Новомар'ївська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

5.9984 рілля 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

13 4821483900:05:000:0419
Миколаївська область, Братський 

район, Новомар'ївська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

2.6980 рілля 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

14 4821483900:04:000:0087
Миколаївська область, Братський 

район, Новомар'ївська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

2.3443 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Охоронна зона навколо 
(вздовж) об'єкта енергетичної 
системи Прибережна захисна 
смуга вздовж річок. навколо 

водойм та на островах

15 4821483900:04:000:0088
Миколаївська область, Братський 

район, Новомар'ївська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

2.1162 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Охоронна зона навколо 
(вздовж) об'єкта енергетичної 
системи Прибережна захисна 
смуга вздовж річок. навколо 

водойм та на островах

16 4821483900:05:000:0420
Миколаївська область, Братський 

район, Новомар'ївська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

1.9944 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Прибережна захисна смуга 
вздовж річок. навколо водойм 

та на островах

17 4821483900:05:000:0421
Миколаївська область, Братський 

район, Новомар'ївська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

2.4284 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Прибережна захисна смуга 
вздовж річок. навколо водойм 

та на островах

18 4821482400:04:000:0033
Миколаївська область, Братський 

район, Миролюбівська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

9,1298 рілля 

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства для ведення особистого 
підсобного господарства, садівництва, 

городництва, сінокосіння і випасання худоби

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

19 4821482400:04:000:0081
Миколаївська область, Братський 

район, Миролюбівська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

9.2711 рілля 01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані



20 4821482400:03:000:0079
Миколаївська область, Братський 

район, Миролюбівська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

8.9373 рілля 01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

21 4821482400:02:000:0409
Миколаївська область, Братський 

район, Миролюбівська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

26.6546 рілля 01.07 Для городництва

Орендар -Мезник Олександр 
Миколайович13.03.2019 на 

25 років, до 26.10.2037; 
Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав -
30731011

Охоронна зона навколо 
інженерних комунікацій; 
Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта енергетичної 
системи

22 4821482400:03:000:0554
Миколаївська область, Братський 

район, Миролюбівська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

20.1690 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

23 4821482400:01:000:0419
Миколаївська область, Братський 

район, Миролюбівська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

2.5077 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

24 4821482400:03:000:0553
Миколаївська область, Братський 

район, Миролюбівська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

9.6524 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

25 4821482400:04:000:0466
Миколаївська область, Братський 

район, Миролюбівська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

7.2447 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані



26 4821482400:03:000:0551
Миколаївська область, Братський 

район, Миролюбівська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

6.5235 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

27 4821482400:01:000:0417
Миколаївська область, Братський 

район, Миролюбівська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

4.5148 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

28 4821482400:03:000:0555 Миколаївська область, Братський 
район, Миролюбівська  сільська рада 50.0000 рілля 01.02 для ведення фермерського господарства

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

29 4821482400:03:000:0556 Миколаївська область, Братський 
район, Миролюбівська  сільська рада 36.4648 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

30 4821482400:01:000:0418
Миколаївська область, Братський 

район, Миролюбівська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

12.5210 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

31 4821482400:03:000:0552
Миколаївська область, Братський 

район, Миролюбівська сільська рада 
(Новомар'ївська ОТГ)

10.5210 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані



32 4821481300:04:000:0157
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська 
сільська рада (Новомар'ївська ОТГ)

37.7430 рілля 01.02 Для ведення селянського (фермерського) 
господарства 

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

33 4821481300:03:000:0005
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

4.7069 пасовище 
01.04 Для ведення особистого підсобного 
господарства, садівництва, городництва, 

сінокосіння і випасання худоби

Орендар -Сініцин Юрій 
Миколайович 10.12.2010 на 

10 років

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

34 4821481300:03:000:0415
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

8.2408 рілля A.01.07 для городництва

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

35 4821481300:03:000:0431
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

8.4183 рілля 01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

36 4821481300:04:000:0403
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

10.6037 рілля 01.07 Для городництва 

Орендар -Конешний Сергій 
Борисович 08.05.2019; 
Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав -
31498157

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані



37 4821481300:04:000:0402
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

15.6174 рілля 01.07 Для городництва 

Орендар -Конешний Сергій 
Борисович 16.05.2019; 
Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав-
31614747

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

38 4821481300:01:000:0028
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

15.6000 рілля 01.02 ведення фермерського господарства 

Орендар-Казарін Олександр 
Олексійович 18.12.2013 на 

15 років; Реєстраційний 
номер земельної ділянки у 
Державному реєстрі прав- 

3919151

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

39 4821481300:01:000:0027
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

36.5000 рілля A.01.02 ведення фермерського господарства 

Орендар-Казарін Олександр 
Олексійович 18.12.2013 на 

15 років; Реєстраційний 
номер земельної ділянки у 
Державному реєстрі прав- 

3916717

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

40 4821481300:03:000:0445
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

29.4582 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

41 4821481300:03:000:0446
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

11.1978 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

42 4821481300:04:000:0450
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

21.6348 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

43 4821481300:04:000:0452
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

4.4816 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Охоронна зона навколо 
(вздовж) об'єкта енергетичної 

системи



44 4821481300:03:000:0447
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

40.1454 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

45 4821481300:04:000:0451
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

84.2956 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

46 4821481300:01:000:0374
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

2.4888 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

47 4821481300:02:000:0478
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

2.2842 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

48 4821481300:02:000:0477
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

7.0208 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

49 4821481300:02:000:0476
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

38.6153 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані



50 4821481300:02:000:0475
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

8.4288 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

51 4821481300:03:000:0444
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

9.4908 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

52 4821481300:03:000:0443
Миколаївська область, Братський 

район, Кам'яно-Костуватська сільська 
рада (Новомар'ївська ОТГ)

19.1166 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

53 4821481700:01:000:0722
Миколаївська область, Братський 
район, Костуватська сільська рада 

(Новомар'ївська ОТГ)
86.0698 пасовище A.01.08 сінокосіння і випасання худоби

Орендар-Степанов Віктор 
Іванович 31.10.2014 на 49 

років; Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав - 
6654475

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

54 4821481700:03:000:0820
Миколаївська область, Братський 
район, Костуватська сільська рада 

(Новомар'ївська ОТГ)
20.8314 пасовище A.01.08 сінокосіння і випасання худоби

Орендар-Степанов Віктор 
Іванович 31.10.2014 на 49 

років; Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав - 
6654739

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

55 4821481700:01:000:0719
Миколаївська область, Братський 
район, Костуватська сільська рада 

(Новомар'ївська ОТГ)
6.3808 пасовище A.01.08 сінокосіння і випасання худоби

Орендар-Степанов Віктор 
Іванович 31.10.2014 на 49 

років; Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав-
6655165

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані



56 4821481700:04:000:0720
Миколаївська область, Братський 
район, Костуватська сільська рада 

(Новомар'ївська ОТГ)
3.2139 пасовище  A.01.08 сінокосіння і випасання худоби

Орендар-Степанов Віктор 
Іванович 31.10.2014 на 49 

років; Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав-
6655032

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

57 4821481700:04:000:0719
Миколаївська область, Братський 
район, Костуватська сільська рада 

(Новомар'ївська ОТГ)
5.5092 пасовище A.01.08 сінокосіння і випасання худоби

Орендар-Степанов Віктор 
Іванович 31.10.2014 на 49 

років; Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав-
6626028

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

58 4821481700:03:000:0819
Миколаївська область, Братський 
район, Костуватська сільська рада 

(Новомар'ївська ОТГ)
55.9389 пасовище A.01.08 сінокосіння і випасання худоби

Орендар-Степанов Віктор 
Іванович 31.10.2014 на 49 

років; Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав-
6654960

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

59 4821481700:03:000:0796
Миколаївська область, Братський 
район, Костуватська сільська рада 

(Новомар'ївська ОТГ)
5.3483 пасовище A.01.08 сінокосіння і випасання худоб

Орендар-Степанов Віктор 
Іванович 31.10.2014 на 49 

років; Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав-
6625808

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

60 4821481700:03:000:0797
Миколаївська область, Братський 
район, Костуватська сільська рада 

(Новомар'ївська ОТГ)
4.2410 пасовище A.01.08 сінокосіння і випасання худоби

Орендар-Степанов Віктор 
Іванович 31.10.2014 на 49 

років; Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав-
6654620

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

61 4821481700:03:000:0818
Миколаївська область, Братський 
район, Костуватська сільська рада 

(Новомар'ївська ОТГ)
9.3227 пасовище  A.01.08 сінокосіння і випасання худоб

Орендар-Степанов Віктор 
Іванович 31.10.2014 на 49 

років; Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав-
6654861

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані



62 4821481700:03:000:0799
Миколаївська область, Братський 
район, Костуватська сільська рада 

(Новомар'ївська ОТГ)
12.2326 пасовище  A.01.08 сінокосіння і випасання худоби

Орендар-Степанов Віктор 
Іванович 31.10.2014 на 49 

років; Реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав-
6654253

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

63 4821481700:04:000:0732
Миколаївська область, Братський 
район, Костуватська сільська рада 

(Новомар'ївська ОТГ)
10.2932 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Прибережна захисна смуга 
вздовж річок. навколо водойм 

та на островах

64 4821481700:04:000:0734
Миколаївська область, Братський 
район, Костуватська сільська рада 

(Новомар'ївська ОТГ)
2.7872 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Прибережна захисна смуга 
вздовж річок. навколо водойм 

та на островах

65 4821481700:04:000:0733
Миколаївська область, Братський 
район, Костуватська сільська рада 

(Новомар'ївська ОТГ)
1.6695 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Прибережна захисна смуга 
вздовж річок. навколо водойм 

та на островах

66 4821480800:02:000:2938
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

30.0000 рілля 01.02 для ведення фермерського господарства

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

67 4821480800:02:000:2940
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

50.0047 рілля 01.02 для ведення фермерського господарства
Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта енергетичної 
системи

68 4821480800:02:000:2939
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

50.0000 рілля 01.02 для ведення фермерського господарства)
Охоронна зона навколо 

(вздовж) об'єкта енергетичної 
системи

69 4821480800:02:000:2782
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

9.1434 рілля A.01.07  ведення городництва 

Орендар-Спасенко 
Олександр Васильович,   

дата державної реєстрації 
речового права   25.12.2012 

на 25 років.

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

70 4821480800:02:000:2781
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

19.6392 рілля A.01.07  ведення городництва 

Орендар-Спасенко 
Олександр Васильович, дата 

державної реєстрації 
речового права   25.12.2012 

на 25 років.

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані



71 4821480800:01:000:0577
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

7.7000 рілля A.01.07    ведення городництва 

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

72  4821480800:01:000:0578
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

28.5253 рілля A.01.07  ведення городництва 

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

73 4821480800:01:000:0507
Миколаївська область, Братський 
район, Григорівська сільська рада 

(Новомар'ївська ОТГ)
5.7264 рілля A.01.07  ведення городництва 

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

74  4821480800:01:000:0122
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

45.9762 рілля 01.02   Для ведення селянського 
(фермерського) господарства 

Орендар-ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО "СКІФ", 
дата державної реєстрації 
речового права  28.03.2018 
на 49 років, реєстраційний 
номер земельної ділянки у 
Державному реєстрі прав  

25721811.

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

75 4821480800:02:000:2786
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

46.6655 рілля A.01.02 ведення фермерського господарства

Орендар- Іщенко Володимир 
Володимирович, дата 
державної реєстрації 

речового права 25.12.2014 на 
49 років, реєстраційний 

номер земельної ділянки у 
Державному реєстрі прав 

7924782.

Охоронна зона навколо 
(вздовж) об'єкта енергетичної 

системи

76 4821480800:02:000:2787 Миколаївська область, Братський 
район, Григорівська сільська рада 3.0350 рілля  A.01.02 ведення фермерського господарства

Орендар- Іщенко Володимир 
Володимирович, дата 
державної реєстрації 

речового права 29.01.2015 на 
49 років, реєстраційний 

номер земельної ділянки у 
Державному реєстрі прав 

8521157.

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані



77 4821480800:02:000:2936
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

4.8415 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Прибережна захисна смуга 
вздовж річок. навколо водойм 

та на островах

78 4821480800:02:000:2935
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

2.7153 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Прибережна захисна смуга 
вздовж річок. навколо водойм 

та на островах

79 4821480800:04:000:0534
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

4.6632 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Прибережна захисна смуга 
вздовж річок. навколо водойм 

та на островах

80 4821480800:01:000:0583
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

1.6095 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Прибережна захисна смуга 
вздовж річок. навколо водойм 

та на островах

81 4821480800:04:000:0535
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

1.7758 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Прибережна захисна смуга 
вздовж річок. навколо водойм 

та на островах

82 4821480800:04:000:0536
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

4.0761 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Прибережна захисна смуга 
вздовж річок. навколо водойм 

та на островах

83 4821480800:01:000:0584
Миколаївська область, Братський 

район, Григорівська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

0.9665 пасовище 

16.00 Землі запасу (земельні ділянки кожної 
категорії земель, які не надані у власність або 

користування громадянам чи юридичним 
особам)

Прибережна захисна смуга 
вздовж річок. навколо водойм 

та на островах

84 4821480400:04:000:0131
Миколаївська область, Братський 

район, Ганніська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

15.7800 рілля A.01.01для веденя товарного 
сільськогосподарського виробництва 

Орендар-Рябоконь 
Володимир Володимирович, 

дата державної реєстрації 
речового права 16.06.2016 на 
7 років, реєстраційний номер 

земельної ділянки у 
Державному реєстрі прав  

14068885.

Охоронна зона навколо 
(вздовж) об'єкта енергетичної 

системи

85 4821480400:01:000:0478
Миколаївська область, Братський 

район, Ганніська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

3.1942 рілля A.01.07   ведення городництва 

Орендар-Попсуйко 
Костянтин Юрійович, дата 

державної реєстрації 
речового права 25.04.2016 на 

25 років, реєстраційний 
номер земельної ділянки у 
Державному реєстрі прав  

14364113.

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані



86 4821480400:05:000:0464 Миколаївська область, Братський 
район, Ганніська сільська рада 4.9653 рілля A.01.07   ведення городництва 

Орендар-Манжос Едуард 
Миколайович, дата 

державної реєстрації 
речового права  28.12.2012 

на 49 років.

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

87 4821480400:04:000:0404
Миколаївська область, Братський 

район, Ганніська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

2.643 рілля A.01.07   ведення городництва 

Орендар-Манжос Едуард 
Миколайович, дата 

державної реєстрації 
речового права  28.12.2012 

на 49 років.

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

88 4821480400:03:000:0416
Миколаївська область, Братський 

район, Ганніська сільська 
рада(Новомар'ївська ОТГ)

36.5600 рілля 01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

Орендар-Тюпа Любов 
Вікторівна, дата державної 
реєстрації речового права 

17.08.2016 на 49 років, 
реєстраційний номер 
земельної ділянки у 

Державному реєстрі прав 
15967322.

Відомості про обмеження у 
використанні земельної 

ділянки, встановлені 
Порядком ведення 

Державного земельного 
кадастру, затвердженого 

Постановою Кабінету 
міністрів України від 

17.10.2012 No.1051, не 
зареєстровані

Всього: 1462.4028



ГАННІВСЬКА/С.ГАННІВКА [4821480400]
 ГАННІВКА [4821480401]
 ВОРОНИНЕ [4821480403]
 ДАРНИЦЯ [4821480404]
 ЄЛИЗАВЕТІВКА [4821480405]
 МОСТОВЕ [4821480406]
 НОВОФЕДОРІВКА [4821480407]
 ЦИБУЛЬКИ [4821480408]
 ГРИГОРІВСЬКА/С.ГРИГОРІВКА [4821480800]
 ГРИГОРІВКА [4821480801]
 АНТОНІВКА [4821480802]
 ЛЮДМИЛІВКА [4821480803]
 МИХАЙЛО-ЖУКОВЕ [4821480804]
 ОРЛОВЕ ПОЛЕ [4821480805]
 ТИМОФІЇВКА [4821480806]
 ЩОРСА [4821480807]
 ІЛЛІЧІВСЬКА/С.ІЛЛІЧІВКА [4821481000]
 ІЛЛІЧІВКА [4821481001]
 МИКІЛЬСЬКЕ [4821481004]
 КАМ'ЯНО-КОСТУВАТСЬКА/С.КАМ'ЯНО-КОСТУВАТЕ [4821481300]
 КАМ'ЯНО-КОСТУВАТЕ [4821481301]
 КАМ'ЯНОПІЛЬ [4821481302]
 ПРИЩЕПІВКА [4821481303]
 П'ЯТИХАТКИ [4821481304]
 КОСТУВАТСЬКА/С.КОСТУВАТЕ [4821481700]
 КОСТУВАТЕ [4821481701]
 ПЕТРІВКА ПЕРША [4821481702]
 ПЕТРІВКА ДРУГА [4821481703]
 КРИВОПУСТОСЬКА/С.КРИВА ПУСТОШ [4821482200]
 КРИВА ПУСТОШ [4821482201]
 АНТОНОПІЛЬ [4821482202]
 КУДРЯВСЬКЕ [4821482203]
 МИРОЛЮБІВСЬКА/С.МИРОЛЮБІВКА [4821482400]
 МИРОЛЮБІВКА [4821482401]
 ЛІСОВЕ [4821482402]
 ЮР'ЇВКА [4821482403]
 МИКОЛАЇВСЬКА/С.МИКОЛАЇВКА [4821482600]
 МИКОЛАЇВКА [4821482601]
 ЄГОРІВКА [4821482602]
 КРАСНОЯРКА [4821482603]
 ПАВЛОДАРІВКА [4821482604]
 НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКА/С.НОВООЛЕКСАНДРІВКА [4821483000]



 НОВООЛЕКСАНДРІВКА [4821483001]
 МИРНЕ [4821483002]
 НОВОКОСТЯНТИНІВСЬКА/С.НОВОКОСТЯНТИНІВКА [4821483400]
 НОВОКОСТЯНТИНІВКА [4821483401]
 НАДЕЖДІВКА [4821483402]
 НОВОПЕТРІВКА [4821483403]
 ТРУДОЛЮБІВКА [4821483404]
 НОВОМАР'ЇВСЬКА/С.НОВОМАР'ЇВКА [4821483900]
 НОВОМАР'ЇВКА [4821483901]
 ОБУХІВКА [4821483902]
 ПЕТРОПАВЛІВСЬКА/С.ПЕТРОПАВЛІВКА [4821484300]
 ПЕТРОПАВЛІВКА [4821484301]
 УКРАЇНЕЦЬ [4821484302]
 СЕРГІЇВСЬКА/С.СЕРГІЇВКА [4821484600]
 СЕРГІЇВКА [4821484601]
 МИХАЙЛІВКА [4821484602]
 СЕРГІЇВСЬКЕ [4821484603]
 УЛЯНІВСЬКА/С.УЛЯНІВКА [4821484800]
 УЛЯНІВКА [4821484801]
 МАКАРОВЕ [4821484802]
 СОКОЛІВКА [4821484803]
 ШЕВЧЕНКІВСЬКА/С.ШЕВЧЕНКО [4821485100]
 ШЕВЧЕНКО [4821485101]
 ВЕСЕЛИЙ РОЗДОЛ [4821485102]
 ВІКТОРІВКА [4821485103]
 ЯСНА ПОЛЯНА [4821485105]
 БРАТСЬКЕ [4821455100]
 АНТОНОВЕ [4821455101]
 ВИСОКА ГОРА [4821455102]
 ЗЕЛЕНИЙ ЯР [4821455103]
 КАМ'ЯНУВАТКА [4821455104]
 НОВООЛЕКСІЇВКА [4821455105]
 ОЗЕРИНІВКА [4821455106]



Додаток 1
до рішення Новомар'ївської територіальної громади №1 від 12.05.2021р
"Про внесення змін до бюджету Новомар'ївської територіальної громади на 2021 рік"

1453900000
(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження  28,189,779.00 28,177,779.00 12,000.00 0.00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості  

14,741,800.00 14,741,800.00 0.00 0.00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 14,741,800.00 14,741,800.00 0.00 0.00

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати

8,082,982.00 8,082,982.00 0.00 0.00

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата

5,327,078.00 5,327,078.00 0.00 0.00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що 
сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

1,331,740.00 1,331,740.00 0.00 0.00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  129,670.00 129,670.00 0.00 0.00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 

129,670.00 129,670.00 0.00 0.00

18000000 Місцеві податки 13,306,309.00 13,306,309.00 0.00 0.00
18010000 Податок на майно 7,251,340.00 7,251,340.00 0.00 0.00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 

263,084.00 263,084.00 0.00 0.00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 

219,178.00 219,178.00 0.00 0.00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 430,389.00 430,389.00 0.00 0.00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1,565,076.00 1,565,076.00 0.00 0.00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 3,872,590.00 3,872,590.00 0.00 0.00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 901,023.00 901,023.00 0.00 0.00
18050000 Єдиний податок  6,054,969.00 6,054,969.00 0.00 0.00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1,349,940.00 1,349,940.00 0.00 0.00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 648,785.00 648,785.00 0.00 0.00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює 
або перевищує 75 відсотків` 

4,056,244.00 4,056,244.00 0.00 0.00

19000000 Інші податки та збори 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00
19010000 Екологічний податок 12,000.00 0.00 12,000.00 0.00

19010100

Екологічний податок, який справляється за 
викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами 
забруднення (за винятком викидів в 
атмосферне повітря двоокису вуглецю)

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00

20000000 Неподаткові надходження  195,801.00 1,401.00 194,400.00 0.00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 

1,401.00 1,401.00 0.00 0.00

22090000 Державне мито  1,401.00 1,401.00 0.00 0.00
Державне мито, пов`язане з видачею та 

ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2021 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього у тому числі бюджет 
розвитку



Додаток 2
до рішення Новомар'ївської с/ради
№1 від 24.03.2021

1453900000
(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 1,200,000.00 954,090.00 245,910.00 245,910.00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів

1,200,000.00 954,090.00 245,910.00 245,910.00

208100 На початок періоду 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
208200 На кінець періоду 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0.00 -245,910.00 245,910.00 245,910.00

X Загальне фінансування 1,200,000.00 954,090.00 245,910.00 245,910.00

600000 Фінансування за активними операціями 1,200,000.00 954,090.00 245,910.00 245,910.00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 1,200,000.00 954,090.00 245,910.00 245,910.00
602100 На початок періоду 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00
602200 На кінець періоду 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

0.00 -245,910.00 245,910.00 245,910.00

X Загальне фінансування 1,200,000.00 954,090.00 245,910.00 245,910.00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

ФІНАНСУВАННЯ
місцевого бюджету на 2021 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 



с.Новомар'ївка Додаток 3
до рішення Новомар'ївської сільської ради
"Про внесення змін до бюджету Новомар'ївської територіальної громади на 2021 рік"
від 12.05.2021 р №1

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000
Новомар'ївська сільська рада Братського 
району Миколаївської області

53688726.00 53503376.00 34535501.00 2710858.00 0.00 452310.00 245910.00 206400.00 0.00 0.00 245910.00 54141036.00

0110000
Новомар'ївська сільська рада Братського 
району Миколаївської області

53688726.00 53503376.00 34535501.00 2710858.00 0.00 452310.00 245910.00 206400.00 0.00 0.00 245910.00 54141036.00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад

10548076.00 10548076.00 8074734.00 105200.00 0.00 0.00 0.00 10548076.00

0110160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері 
у містах (місті 
Києві),селищах,селах,об'єднанихтериторіаль
них громадах

1253829.00 1253829.00 1007358.00 1253829.00

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 4931097.00 4931097.00 3110444.00 380953.00 0.00 194400.00 0.00 194400.00 0.00 0.00 0.00 5125497.00

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти 
ззакладами загальної середньої освітиа 
рахунок коштів місцевого бюджету,з них:

8317917.00 8317917.00 3582239.00 1962686.00 8317917.00

за раунок додаткової дотації 1052300.00 1052300.00 1052300.00 1052300.00

0111200 1200 0990

субвенція з місцевого бюджету на  надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

17612.00 17612.00 8937.00 8937.00 8937.00 17612.00

0111210 1210 0990

субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів субвенції на надання 
державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами ,що утворився на 
початок бюджетного періоду

10026.00 10026.00 8323.00 8323.00 8323.00 18349.00

0111031 1031 0921
надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти

20594500.00 20594500.00 16743496.00 20594500.00

0111070 1070 0960
надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти,заходи із позашкільної 
роботи з дітьми

913526.00 913526.00 504379.00 13364.00 913526.00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти 1334663.00 1334663.00 605445.00 1334663.00

0112112 2112 0725
первинна медична допомога,що надається 
населенню фельдшерсько-акушерськими 
пунктами

2000.00 2000.00 2000.00 2000.00

0113020 3020 1060
забезпечення побутовим вугіллям окремих 
категорій громадян

14000.00 14000.00 14000.00

0113033 3033 1070
компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим 
категоріям громадян

12000.00 12000.00 12000.00

0113032 3032 1070
надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв'язку

2400.00 2400.00 2400.00

0113035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на 
залізничному транспорті

72000.00 72000.00 72000.00

0113050 3050 1070
пільгове медичне обслуговування осіб,які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

500.00 500.00 500.00

0113090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій 
та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3600.00 3600.00 3600.00

0113133 3133 1040 Інші заходи  та заклади молодіжної політики 65000.00 65000.00 65000.00

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій інвалідам, 
фізичним особам,які надають соціальні 
послуги громадянам похилого 
віку,інвалідам,дітям-інвалідам,хворим,які 

60000.00 60000.00 60000.00

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2021 рік

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 
розвитку

РАЗОМ
оплата праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з них

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії



0113171 3171 1010

компенсаційні виплати особам з 
інвалідністю на бензин,ремонт,технічне 
обслуговування автомобілів,мотоколясок і 
на транспортне обслуговування 

2800.00 2800.00 2800.00

0113191 3191 1030
Інші видатки на соціальний захист ветеранів 
війни та праці

141900.00 141900.00 141900.00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських 185440.00 185440.00 152000.00 185440.00

0113242 3242 1090
інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

49980.00 49980.00 49980.00

0114030 4030 0824 забезпечення діяльності бібліотек 313660.00 313660.00 216000.00 2000.00 313660.00

0114060 4060 0828
забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури,клубів,центрів дозвілля та інших 
клубних закладів

828781.00 828781.00 539406.00 70475.00 828781.00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-
каналізаційного господарствапа

127300.00 127300.00 93500.00 127300.00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів 1553660.00 1553660.00 80680.00 1553660.00

0117350 7350 0443
розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

228650.00 228650.00 228650.00 228650.00

0118110 8110 0320
заходи із запобігання та піквідації  
надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха

100000.00 100000.00 100000.00

0118220 8220 0380
заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 
місцевого значення

23000.00 23000.00 23000.00

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів

12000.00 12000.00 12000.00

0118710 8710 0133 резервний фонд місцевого бюджету 185350.00 185350.00
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2024109.00 2024109.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2024109.00

X X X 53688726.00 53503376.00 34535501.00 2710858.00 0.00 452310.00 245910.00 206400.00 0.00 0.00 245910.00 54141036.00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



Додаток 3а
до рішення Новомар'ївської сільської  ради

від 12.05.2021р №1

(грн.)

Всього освітня
субвенція

інші
субвенції
місцевим
бюджетам

Перерозподіл 
коштів

Вільний 
залишок 
бюджетних 
коштів на 
01.01.2021р

Всього

Субвенція з 
місцевого 
бюджету 
місцевим 
бюджетам на 
закупівлю 
засобів 
навчання та 
обладнання 
для 
навчальних 
кабінетів 
початкової 
школи 
(бюджет 

Вільний 
залишок 
бюджетних 
коштів на 
01.01.2020р

Передача 
коштів із 
загального 
фонду 
бюджету до 
бюджету 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11

4030 забезпечення діяльності бібліотек

5000.00

5000.00

5000.00

8220 заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення

23000.00

23000.00

23000.00

2112
первинна медична допомога населенню,що
надається фельдшерсько-акушерськими

пунктами
2000.00

2000.00

2000.00

6030 організація благоустрою населених пунктів

-326658.00

-326658.00

-326658.00

7350 розроблення схем планування та забудови
територій (містобудівної документації) 228650.00

228650.00

ТПКВК Головний розпорядник коштів РАЗОМ

Загальний фонд Спеціальний фонд

ОБСЯГИ
додаткових асигнувань та перерозподіл їх по сільському бюджету

на 2021 рік



9770 інші субвенції з місцевого бюджету

68008.00

68008.00

68008.00
Всього: -228650.00 -228650.00 228650.00 0.00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



Додаток 5                                                                                                                     
                                      до рішення селищної ради від 
12.05.2021 №1  "Про внесення змін до бюджету 
Новомар'ївської територіальної громади на 2021 рік" 

(грн)
Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 
трансферту  

1 2 3

41020100 3603400

99000000000 3603400

41033900 20594500
99000000000 20594500

41040200 1052300

14100000000 1052300

41051200 26549

14100000000 26549

41055000 47900

14100000000 47900

41053900 3600

14100000000 3600

41053900 500

14100000000 500

41053900 2800

14100000000 2800

41053900 12000

14100000000 12000

41053900 31900

14100000000 31900

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік бюджету Новомар'ївської територіальної громади

Код Класифікації 
доходу 

бюджету/Код 
бюджету

Усього

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

                             І. Трансферти до загального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове
медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Державний бюджет

Обласний бюджет Миколаївської області
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони
здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання
щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань,у тому
числі добровільних,які загинули,пропали безвісті або померли внаслідок поранення,контузії чи 

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи
щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з
інвалідністю І та ІІ групи))

Обласний бюджет Миколаївської області

Державний бюджет

Базова дотація

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання
матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам
з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

Обласний бюджет Миколаївської області

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на
відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

Обласний бюджет Миколаївської області

1



41053900 40000

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 40000

41051700 18349

14100000000 18349

Х 25433798

Х 25433798

Х

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

бюджету/ Код 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету -отримувача міжбюджетного 
трансферту Усього

1 2 3 4

14543000000 Братська селищна територіальна громада

0119770 0119770 Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 
територіальної громади на утримання трудового архіву) 42000

145430000000 Братська селищна територіальна громада 42000

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 
територіальної громади на утримання соціальних працівників та соціальних робітників 
територіального центру соціального ослуговування, відшкодування вартості утримання  
громадян будинку престарілих)

742250

14543000000 Братська селищна територіальна громада 742250

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 
територіальної громади на забезпечення видатками на розрахунки за енергоносії КНП 
"Братська ЦРЛ")

500000

14543000000 Братська селищна територіальна громада 500000

Обласний бюджет Миколаївської області

                             ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами,що утворився на початок бюджетного періоду

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання
матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім"ям осіб, які
загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров"я, одержаних під
час участі у Революції Гідності)

                             І. Трансферти із загального фонду бюджету

спеціальний фонд

загальний фонд

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

             (грн)

2



0119770 0119770
інші субвенції з місцевого бюджету на забезпечення видатками на оплату 
праці,розрахунки за електричну енергію,природний газ,безкоштовні рецепти КНП 
"Братський ЦПМСД"

563500

14543000000 Братська селищна територіальна громада 563500

0119430 0119430 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 47900

14543000000 Братська селищна територіальна громада 47900

0119770 Інші субвекнції з місцевого бюджету на зарплату водію,молодшої медичної сестри 60451

14543000000 Братська селищна територіальна громада 60451

0119770 інші субвенції з місцевого бюджету терцентр (зарплата) 14000

14543000000 Братська селищна територіальна громада 14000

0119770 інші субвенції з місцевого бюджету КНП "Братський ЦПМСД" 54008

14543000000 Братська селищна територіальна громада 54008

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 2024109

загальний фонд 2024109.00

спеціальний фонд

Начальник фінансового віллілу Тетяна СЛЮСАРЕНКО

                             IІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

3



грн.

1 2 3 4 5 6 7
1414000000000 Районний бюджет 329660 277,140 52520
1430550800000 Миролюбівська сільська рада 220,000 220000

Всього: 329660 277,140 52520 220,000 220000

Секретар: В.А. Мезник

Усього

Трансферти іншим бюджетам
Інші субвенції з місцевого 
бюджету селищної та сільських 
рад 

загального 
фонду

субвенції з місцевого бюджету  на:

Усього

Додаток № 5
до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 1

"Про сільський бюджет Миролюбівської сільської ради на 2019 рік"

найменування трансферту

На утримання дошкільних навчальних 
закладів 

загального фонду

На утримання закладів 
культури

Показники міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом Братського району та сільським 
бюджетом Миролюбівської сільської ради на 2019 рік

Код
Найменування бюджету - одержувача 

/надавача міжбюджетного 
трансферту/  

Трансферти з інших місцевих бюджетів

1



Додаток  7
                       до рішення Новомар'ївської сільської ради №1

від 24.03.2021р №1  "Про  внесення змін до бюджету Новомар'ївської територіальної громади на 2021 рік"

(грн.)

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

0100000 Новомар'ївська сільська рада Братського району 
Миколаївської області

0110000 Новомар'ївська сільська рада Братського району 
Миколаївської області

Програма соціально-економічного  розвитку села  на 2019-2023 роки 18.12.2020 №6 2056448.00 1815798.00 240650.00 228650.00

0113210 3210 0620 організація та проведення громадських робіт виплата заробітної плати особам,залученим до  громадських робіт 185440.00 185440.00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів організація благоустрою населених пунктів громади 976808.00 976808.00

0116013 6013 0620 забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 
господарства

забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 127300.00 127300.00

0113133 3133 1040 інші заходи та заклади молодіжної політики інші заходи  та заклади молодіжної політики 65000.00 65000.00
розроблення схем планування та забудови територій 228650.00 228650.00 228650.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам утримання районного трудового архіву 42000.00 42000.00
0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на заробітну плату відділу сім'ї і молоді Братського району 160000.00 160000.00
0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на виплату заробітної плати соціальному працівнику 259250.00 259250.00
0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 12000.00 12000.00

Сільська програма вуличного освітлення 18.12.2020 №8 250194.00 250194.00

0116030 6030 0620 органцізація благоустрою населених пунктів
оплата електроенергії зовнішнього освітлення,придбання електротоварів для 
вуличного освітлення 

250194.00
250194.00

 Програма розвитку освіти Новомар'ївської сільської ради на 2019-2023 роки 26.06.2020 №3 3620.00 3620.00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського
піклування,яким випоавнилося 18 років

3620.00
3620.00

Програма "Шкільний автобус" на 2019-2021 роки 03.02.2021 №4 1161073.00 1161073.00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості 

1161073.00
1161073.00

" Пролграма "Здоров'я нації" на 2015-2020 роки 18.12.2020 №10 1123951.00 1123951.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам в т.ч.на виплату заробітної плати працівникам ФАПів 360451.00 360451.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам видачу безкоштовних рецептів 72000.00 72000.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам оплата комунальних послуг ФАПів 191500.00 191500.00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам оплата енергоносіїв ЦРЛ 500000.00 500000.00
Програма розвитку захисту "Турбота" на 2019-2022 роки 03.02.2021 №3 591380.00 591380.00

0113035 3035 1070 на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим 
категоріям громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян 72000.00 72000.00

0113032 3032 1070 надання пільг окремим категоріям громадян з оплати
послуг зв'язку

надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 2400.00
2400.00

0113242
3242 1090 інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 
49980.00

49980.00

0113020 3020 1060 забезпечення побутовим вугіллям забезпечення інвалідів твердим паливом 14000.00 14000.00
0113160 3160 1010 надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які

надають соціальні послуги громадянам похилого 
надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку,інвалідам,дітям-інвалідапм,хворим,які не 

60000.00 60000.00

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
 місцевих 
бюджетів

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми

Уточнений  розподіл витрат сільського бюджету Новомар'ївської сільської ради на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2021 році

Загальний 
фонд

Код 
ТПКВК

МБ 

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

Усього

Спеціальний фонд

1



усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
 місцевих 
бюджетів

Код 
ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний 
фонд

Код 
ТПКВК

МБ 

Дата та номер 
документа, яким 

затверджено 
місцеву 

регіональну 
програму

Усього

Спеціальний фонд

0113033 3033 1070 компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян

компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим
категоріям громадян

12000.00
12000.00

0113191 3191 1030 інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 58000.00 58000.00
0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам утримання мешканців с/ради у відділенні стаціонарного догляду 323000.00 323000.00

Програма сприяння оборонній мобілізаційній готовності 2021-2025 роки 30.12.2020 №8 23000.00 23000.00
оплата медичних оглядів 23000.00 23000.00

УСЬОГО 5209666.00 4969016.00 240650.00 228650.00

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.
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