
 ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

              та регламент роботи XII позачергової  сесії Новомар’ївської сільської ради сьомого 
скликання 

 
            20 серпня 2020 року                                              Початок: 10.00 
                                                                                             сесійний зал сільської ради 
 

1. Про створення структурних підрозділів в  закладах загальної середньої освіти  
Новомар’ївської сільської ради (шляхом приєднання). 
                   Доповідач: Гірієнко Світлана Миколаївна- начальник відділу 
                                      освіти, молоді, спорту, культури та туризму   
                                      виконавчого комітету сільської ради  
2. Про погодження затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у 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 
3. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку освіти Новомар’ївської сільської 
ради на 2019-2023 роки в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби 
COVID-19 спричиненої корона вірусом SARS-Cov-2. 
                   Доповідач: Гірієнко Світлана Миколаївна- начальник відділу 
                                      освіти, молоді, спорту, культури та туризму   
                                      виконавчого комітету сільської ради  
4. Про уточнення показників сільського бюджету Новомар’ївської сільської ради на 2020 
рік. 
                Доповідач:Слюсаренко Т.П. – начальник відділу фінансів,  
                                бухгалтерського обліку та звітності сільської ради 
5. Про внесення змін до рішення сільської ради від 30 квітня 2020 року №2 «Про 
затвердження структури та чисельності апарату Новомар’ївської сільської ради на 2020 
рік». 
                   Доповідач: Фесько Тамара Миколаївна- сільський голова 
6. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земель. 
                     Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                     відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                                     ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                                     виконавчого комітету сільської ради 
 7. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації  земель. 
                     Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                     відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                                     ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                                     виконавчого комітету сільської ради 
 8. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації  земель. 
                     Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
       
                                     відділу земельних відносин, комунальної власності,  



                                     ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                                     виконавчого комітету сільської ради 
9. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації  земель. 
                     Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 

                                     відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                                     ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                                     виконавчого комітету сільської ради 

10. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації  земель. 
                     Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                     відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                                     ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                                     виконавчого комітету сільської ради 
 11. Про надання дозволу на розроблення документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації  земель. 
                     Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                     відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                                     ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                                     виконавчого комітету сільської ради 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Початок роботи сесії – 10.00                               
                                                 Виступаючим – до 3-х хв. 
                                                 Обговорення – до 2-х хв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                  СПИСОК 

депутатів, присутніх на ХІІ позачерговій сесії сільської ради   
 сьомого скликання 

 
                                                                                            20 серпня 2020 року 

 
№ 
п/п 

 Прізвище, ім.’я по батькові       Підпис 

1. Щербініна Альона Валеріївна  
2. Конєва Людмила Віталіївна  
3. Гірієнко Cвітлана Миколаївна  
4. Благорозумна Вікторія Олексіївна  
5. Івін Володимир Станіславович  
6. Щупак Ольга Анатоліївна  
7. Смочко Ніна Миколаївна  
8. Тищенко Олексій Олексійович  
9. Мартин Алла Вікторівна  
10. Колбудський Віктор Миколайович  
11. Коц Григорій Леонідович  
12. Гоцанюк Ольга Миколаївна  
13. Ніколін Олександр Миколайович  
14. Бондаренко Катерина Василівна  

 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          

 

                                                                     

                                               

 

 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО    РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

РІШЕННЯ 

 
від  20  серпня 2020 року № 1 
 
Про створення структурних                                                 XII позачергова сесія  
підрозділів в  закладах загальної                                         сьомого   скликання 
середньої освіти  
Новомар’ївської сільської ради 
(шляхом приєднання) 
                                                                          
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до ст. 22, 
частини 2 статті 66 Закону України «Про освіту», статті 11 Закону України «Про загальну 
середню освіту»,  статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців»,  враховуючи погодження з постійною комісією сільської ради з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та соціального захисту 
населення, сільська рада 

ВИРІШИЛА : 
1. Реорганізувати юридичну особу – комунальний заклад Миролюбівський заклад 

дошкільної освіти «Джерельце» Новомар’ївської сільської ради Братського району 
Миколаївської обл.  (місцезнаходження: вул. Центральна,33  с. Миролюбівка Братського 
району Миколаївської обл., 55444, код ЄДРПОУ 39028380) шляхом приєднання до 
комунальної установи Миролюбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської обл. (місцезнаходження: 
вул. Центральна,33/1, с. Миролюбівка Братського району Миколаївської обл., 55444, код 
ЄДРПОУ 31388541 ). 

2. Комунальну установу Миролюбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської обл. вважати 
правонаступником усіх прав та обов’язків комунального закладу Миролюбівський заклад 
дошкільної освіти «Джерельце» Новомар’ївської сільської ради Братського району 
Миколаївської обл. 

3. Реорганізувати юридичну особу – комунальний заклад Кам’яно-Костуватський заклад 
дошкільної освіти Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області (місцезнаходження: вул. Шкільна,2  с. Кам’яно-Костувате Братського району 
Миколаївської обл., 55442, код ЄДРПОУ 26498865) шляхом приєднання до комунальної 
установи  Кам’яно-Костуватський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської обл. (місцезнаходження: 
вул. Шкільна,17, с. Кам’яно-Костувате Братського району Миколаївської обл., 55442, код 
ЄДРПОУ 31518656 ). 



4. Комунальну установу Кам’яно-Костуватський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської обл. вважати 
правонаступником усіх прав та обов’язків комунального закладу Кам’яно-Костуватський 
заклад дошкільної освіти Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області.  

5. Створити комісію з реорганізації:                                              1)комунального закладу 
комунальний заклад Миролюбівський заклад дошкільної освіти «Джерельце» 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської обл. шляхом приєднання 
до комунальної установи Миролюбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської обл.;  
2)комунального закладу Кам’яно-Костуватський заклад дошкільної освіти Новомар’ївської 
сільської ради Братського району Миколаївської області шляхом приєднання до 
комунальної установи Кам’яно-Костуватський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської обл. 

6.  Комісії з реорганізації затвердити передавальний акт комунального закладу 
Миролюбівський заклад дошкільної освіти «Джерельце» Новомар’ївської сільської ради 
Братського району Миколаївської обл. 

7. Комісії з реорганізації затвердити передавальний акт комунального закладу Кам’яно-
Костуватський заклад дошкільної освіти Новомар’ївської сільської ради Братського 
району Миколаївської області. 

8. Закріпити майно комунальної установи Миролюбівський заклад дошкільної освіти 
«Джерельце» Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської обл. за 
комунальним закладом Миролюбівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської обл. на праві 
оперативного управління. 

9. Закріпити майно комунальної установи Кам’яно-Костуватський заклад дошкільної освіти 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області за комунальним 
закладом Кам’яно-Костуватський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської обл. на праві 
оперативного управління. 

10. Комісії з реорганізації вжити заходи, пов’язані з реорганізацією вищевказаних закладів, в 
порядку, встановленому чинним законодавством України. 

11. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань 
освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та соціального захисту 
населення (Ніколін О.М. ). 

 

 

            Сільський голова                         Тамара  ФЕСЬКО 
 

 
 

      
  



 
                                                       Додаток  

  до рішення   сільської ради  
                                                                                      від «20» серпня  2020 р.№ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про структурний підрозділ дошкільної освіти «Калинонька» 
Кам’яно - Костуватського закладу загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів Новомар’ївської сільської  ради Братського району 
Миколаївської області  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

І. Загальні положення 
1.1. Це Положення визначає основні засади функціонування структурного підрозділу 
дошкільної освіти Кам’яно-Костуватського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської  області (надалі – 
Структурний підрозділ).  
1.2. Структурний підрозділ - не має статусу юридичної особи, не є відокремленим 
організаційно, відокремлено територіально від Кам’яно -Костуватського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІ ступенів Новомар’ївської сільської ради Братського району 
Миколаївської  області і діє на підставі законодавства України, Статуту закладу освіти та 
цього Положення, затвердженого засновником – Новомар’ївською сільською радою. 
Структурний підрозділ забезпечує здобуття дошкільної освіти, цілісний розвиток дитини, її 
фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та 
формування необхідних життєвих навичок.1.3. Структурний підрозділ у своїй діяльності 
керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", 
іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами 
Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, 
рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, 
Статутом закладу загальної середньої освіти та цим Положенням.  
1.4. Структурний підрозділ створюється з метою формування єдиного освітнього простору, 
забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного 
використання наявних ресурсів суб’єктів закладу загальної середньої освіти.  
1.5. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Структурний підрозділ закладу освіти 
засновник.  
 

ІІ. Організація навчально-виховного 
 процесу 

 
2.1. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами 
України «Про освіту», "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, у 
тому числі цим Положенням, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу 
загальної середньої освіти.  
2.2. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та 
реалізується згідно з програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними 
посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти та науки 
України.  
2.3. Структурний підрозділ дошкільної освіти для здійснення навчально-виховного процесу 
має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 
порядку Міністерством освіти і науки України.  
2.4. Діяльність Структурного підрозділу регламентується планом роботи, який складається 
на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється  педагогічною радою закладу загальної 
середньої освіти та затверджується його директором. План на оздоровчий період додатково 
погоджується з територіальним органом Держпродспоживслужби.  
2.5. Навчальний рік у Структурному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 31 
травня наступного року, а оздоровчий період - 1 червня по 31 серпня.  
2.6. Структурний підрозділ відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові 
освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між 
батьками або особами, які їх замінюють, у межах гранично допустимого навантаження 



дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони 
здоров’я. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх 
послуг не може бути підставою для відрахування дитини. Платні послуги не можуть 
надаватися замість або в рамках Державної базової програми.  
2.7. Структуру навчального року та режим роботи Структурного підрозділу затверджує 
керівник закладу освіти.  
2.8. Прийом дітей здійснюється керівником закладу освіти протягом календарного року на 
підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини 
з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, довідки 
дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.  
2.9. Під час прийому дитини керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх 
замінюють, із Статутом закладу загальної середньої освіти, цим Положенням, іншими 
документами, що регламентують його діяльність.  
2.10. Групи в Структурному підрозділі комплектуються за віковими ознаками. 
Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з 
різницею у віці до одного року. Групи комплектуються відповідно до нормативів 
наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної 
освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. Засновник може 
встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у Структурному 
підрозділі.  
 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу 
 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Структурному підрозділі є діти 
дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх 
замінюють.  
3.2. На посаду педагогічного працівника Структурного підрозділу призначається особа, яка 
має відповідну вищу педагогічну освіту, а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати 
професійні обов'язки. 
3.3. Педагогічні працівники Структурного підрозділу дошкільної освіти підлягають атестації, 
яка є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років.  
3.4. Педагогічні працівники Структурного підрозділу дошкільної освіти мають право:  
- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;  
- брати участь у роботі органів самоврядування закладу загальної середньої освіти;  
- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;  
- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову 
роботу;  

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу загальної середньої освіти;  
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;  
- на захист професійної честі та власної гідності.  
3.5. Педагогічні працівники Структурного підрозділу зобов'язані:  
- виконувати Статут закладу загальної середньої освіти, Положення про структурний 
підрозділ, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору; 

 - дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність 
дитини та її батьків;  

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, 
які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства.  

3.6. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників Структурного підрозділу 
регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку закладу 
загальної середньої освіти.  



3.7. Працівники Структурного підрозділу несуть відповідальність за збереження життя, 
фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно із законодавством.  

 
ІV. Управління структурним підрозділом 

 
4.1. Штатний розпис Структурного підрозділу є складовою штатного розпису закладу 
загальної середньої освіти, що розробляється і затверджується керівником закладу освіти на 
підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603(зі 
змінами від 01.02.2018 №90 зареєстровано у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 
р. за 226/31678 (далі - Типові штатні нормативи).  

4.2. Структурний підрозділ очолює заступник директора закладу освіти.  
4.3. Заступник директора, педагогічні та інші працівники Структурного підрозділу 
дошкільної освіти є працівниками закладу загальної середньої освіти.  

4.4. Педагогічні працівники Структурного підрозділу дошкільної освіти є членами 
педагогічної ради Миролюбівського закладу загальної середньої освіти та беруть участь у її 
засіданнях.  

4.5. Методична робота Структурного підрозділу є складовою методичної роботи закладу 
освіти.  

4.6. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори 
трудового колективу) закладу загальної середньої освіти є обов’язковими для виконання 
Структурним підрозділом.  

 
V. Фінансування та матеріально-технічна база структурного підрозділу 

 
5.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Структурного підрозділу 
визначається Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»та іншими 
нормативно-правовими актами України.  

5.2. Фінансування Структурного підрозділу здійснюється відповідно до єдиного кошторису 
закладу загальної середньої освіти його засновником або уповноваженим ним органом.  

5.3. Структурний підрозділ може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені 
законодавством.  

5.4. Структурний підрозділ може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, 
перелік яких визначає педагогічна рада закладу загальної середньої освіти відповідно до 
Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 
установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми 
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року 
№ 796.  

5.5. Майно закладу освіти перебуває у користуванні Структурного підрозділу на правах 
повного господарського відання або оперативного управління.  

5.6. Заклад загальної середньої освіти та його Структурний підрозділ можуть спільно 
використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, 
спортивне обладнання тощо.  

 
Секретар  сільської  ради                                                            А.ЩЕРБІНІНА 
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про структурний підрозділ дошкільної освіти «Джерельце» 
Миролюбівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Новомар’ївської сільської  ради Братського району Миколаївської 
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І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає основні засади функціонування структурного підрозділу 
дошкільної освіти «Джерельце» Миролюбівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 



ступенів Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської  області (надалі – 
Структурний підрозділ).  
 1.2. Структурний підрозділ - не має статусу юридичної особи, не є відокремленим ні 
організаційно, ні територіально від Миролюбівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської  області і діє на 
підставі законодавства України, Статуту закладу освіти та цього Положення,  затвердженого 
засновником – Новомар’ївською сільською радою. Структурний підрозділ забезпечує 
здобуття дошкільної освіти, цілісний розвиток дитини, її фізичних, інтелектуальних і 
творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних 
життєвих навичок.                                                                                                                         1.3. 
Структурний підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 
України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими законодавчими актами, актами 
Президента України, Кабінету Міністрів, наказами Міністерства освіти і науки України, 
інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування, Статутом закладу загальної середньої освіти та цим 
Положенням.  
1.4. Структурний підрозділ створюється з метою формування єдиного освітнього простору, 
забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного 
використання наявних ресурсів суб’єктів закладу загальної середньої освіти.  
1.5. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує Структурний підрозділ закладу освіти 
засновник.  
 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу 
 

2.1. Права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами 
України «Про освіту», "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, у 
тому числі цим Положенням, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу 
загальної середньої освіти.  
2.2. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та 
реалізується згідно з програмою (програмами) розвитку дітей та навчально-методичними 
посібниками, затвердженими в установленому порядку Міністерством освіти та науки 
України.  
2.3. Структурний підрозділ дошкільної освіти для здійснення навчально-виховного процесу 
має право обирати програму (програми) розвитку дітей із затверджених в установленому 
порядку Міністерством освіти і науки України.  
2.4. Діяльність Структурного підрозділу регламентується планом роботи, який складається 
на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється  педагогічною радою закладу загальної 
середньої освіти та затверджується його директором. План на оздоровчий період додатково 
погоджується з територіальним органом Держпродспоживслужби.  
2.5. Навчальний рік у Структурному підрозділі починається 1 вересня і закінчується 31 
травня наступного року, а оздоровчий період - 1 червня по 31 серпня.  
2.6. Структурний підрозділ відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові 
освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, лише на основі угоди між 
батьками або особами, які їх замінюють, у межах гранично допустимого навантаження 
дитини, визначеного Міністерством освіти і науки України разом з Міністерством охорони 
здоров’я. Відмова батьків або осіб, які їх замінюють, від запропонованих додаткових освітніх 
послуг не може бути підставою для відрахування дитини. Платні послуги не можуть 
надаватися замість або в рамках Державної базової програми.  
2.7. Структуру навчального року та режим роботи Структурного підрозділу затверджує 
керівник закладу освіти.  



2.8. Прийом дітей здійснюється керівником закладу освіти протягом календарного року на 
підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини 
з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, довідки 
дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.  
2.9. Під час прийому дитини керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх 
замінюють, із Статутом закладу загальної середньої освіти, цим Положенням, іншими 
документами, що регламентують його діяльність.  
2.10. Групи в Структурному підрозділі комплектуються за віковими ознаками. 
Комплектування групи за віком передбачає перебування в ній дітей однакового віку або з 
різницею у віці до одного року. Групи комплектуються відповідно до нормативів 
наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної 
освіти з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. Засновник може 
встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у Структурному 
підрозділі.  
 

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу 
 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Структурному підрозділі є діти 
дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх 
замінюють.  
3.2. На посаду педагогічного працівника Структурного підрозділу призначається особа, яка 
має відповідну вищу педагогічну освіту, а також стан здоров'я якої дозволяє виконувати 
професійні обов'язки. 
3.3. Педагогічні працівники Структурного підрозділу дошкільної освіти підлягають атестації, 
яка є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років.  
3.4. Педагогічні працівники Структурного підрозділу дошкільної освіти мають право:  
- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;  
- брати участь у роботі органів самоврядування закладу загальної середньої освіти;  
- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;  
- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову 
роботу;  
- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу загальної середньої освіти;  
- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;  
- на захист професійної честі та власної гідності.  
3.5. Педагогічні працівники Структурного підрозділу зобов'язані:  
- виконувати Статут закладу загальної середньої освіти, Положення про структурний 
підрозділ, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору; 
 - дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність 
дитини та її батьків;  
- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, 
які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства.  
3.6. Права, обов'язки та соціальні гарантії інших працівників Структурного підрозділу 
регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку закладу 
загальної середньої освіти.  
3.7. Працівники Структурного підрозділу несуть відповідальність за збереження життя, 
фізичне і психічне здоров'я вихованців згідно із законодавством.  
 

ІV. Управління структурним підрозділом 
 



4.1. Штатний розпис Структурного підрозділу є складовою штатного розпису закладу 
загальної середньої освіти, що розробляється і затверджується керівником закладу освіти на 
підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених 
наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих 
у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603(зі змінами від 
01.02.2018 №90 зареєстровано у Міністерстві юстиції України 23 лютого 2018 р. за 226/31678 
(далі - Типові штатні нормативи).  
4.2. Структурний підрозділ очолює заступник директора закладу освіти.  
4.3. Заступник директора, педагогічні та інші працівники Структурного підрозділу 
дошкільної освіти є працівниками закладу загальної середньої освіти.  
4.4. Педагогічні працівники Структурного підрозділу дошкільної освіти є членами 
педагогічної ради Миролюбівського закладу загальної середньої освіти та беруть участь у її 
засіданнях.  
4.5. Методична робота Структурного підрозділу є складовою методичної роботи закладу 
освіти.  
4.6. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори 
трудового колективу) закладу загальної середньої освіти є обов’язковими для виконання 
Структурним підрозділом.  
 

V. Фінансування та матеріально-технічна база структурного підрозділу 
 
5.1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення Структурного підрозділу 
визначається Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»та іншими 
нормативно-правовими актами України.  
5.2. Фінансування Структурного підрозділу здійснюється відповідно до єдиного кошторису 
закладу загальної середньої освіти його засновником або уповноваженим ним органом.  
5.3. Структурний підрозділ може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені 
законодавством.  
5.4. Структурний підрозділ може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, 
перелік яких визначає педагогічна рада закладу загальної середньої освіти відповідно до 
Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 
установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми 
власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 
796.  
5.5. Майно закладу освіти перебуває у користуванні Структурного підрозділу на правах 
повного господарського відання або оперативного управління.  
5.6. Заклад загальної середньої освіти та його Структурний підрозділ можуть спільно 
використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, 
спортивне обладнання тощо.  

 
     Секретар  сільської  ради                                                            А.ЩЕРБІНІНА 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 



 
  20  серпня 2020 року   № 2 
        Новомар’ївка   
 

  Про погодження затвердження                                                ХІІ  позачергова сесія   
 проекту землеустрою щодо                                                            сьомого   скликання             
 відведення  земельної ділянки у  
 власність для ведення особистого 
 селянського господарства 
  
 
   Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статей 12, 40, 33, 122,123 Земельного кодексу України  та 
частини  12 Перехідних положень     Земельного кодексу України, розглянувши проект 
землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки  у власність для ведення особистого 
селянського господарства   сільська рада  
  
 ВИРІШИЛА: 
 
1.Погодити Федоренку Євгенію Олеговичу затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення  земельної ділянки  у  власність для ведення особистого селянського 
господарства площею 2.00га за кадастровим номером 4821482400:03:000:0557 із земель 
сільськогосподарського призначення державної власності  в межах території 
Миролюбівського старостинського округу №3 Новомар’ївської сільської ради Братського 
району Миколаївської області. 
  
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 

 



  20 серпня 2020 року №3  
           Новомар’ївка 
 
Про внесення змін та доповнень до  Програми розвитку           ХІІ позачергова сесія    
освіти Новомар’ївської  сільської ради на 2019- 2023 роки          сьомого скликання 
 в умовах боротьби з наслідками гострої    
респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої 
коронавірусом SARS-Cov-2  
 
       Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, з 
урахуванням тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у 
закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби( 
COVID-19),  сільська рада 

 ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до Програми розвитку освіти Новомар’ївської сільської ради  на 2019- 2023 
роки, затвердженої рішенням сільської ради 20.08.2019 №3, а саме до пункту 5 розділу ІІ. 
Соціальний захист учасників освітнього процесу заходів щодо виконання Програми 
виклавши його в наступній редакції: 

  - 5 « Забезпечити учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій ЗЗСО безкоштовним гарячим 
харчуванням» 

     2 . Доповнити розділу ІІ. Соціальний захист учасників освітнього процесу заходів 
щодо виконання Програми новим пунктом 10 наступного змісту: 

  -10 « У зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції та посиленням хвороби на COVID-19 
при організації гарячого харчування дотримуватись протиепідемічних вимог до організації 
харчування та проводити його за умови отримання дозволу управління 
Держпродспоживслужби на експлуатацію харчоблоків». 

                                                         Відповідальні виконавці: директори ЗЗСО та ЗДО. 

   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 
питань освіти, культури,охорони здоров’я, фізичної культури,спорту та соціального захисту 
населення 

 

         Сільський голова                                                           Тамара ФЕСЬКО 
                                                                                       

 
 

УКРАЇНА 
 

НОВОМАР`ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Новомар`ївка вул. Д.Галицького,24,Братського району Миколаївської області    55424  Тел.(.05131) 
9-34-31 cr04376009@ meta.ua       КОД ЄДРПОУ 04376009                                                           



                                                                                                               

                                                     РІШЕННЯ                                                                                  

 
20 серпня 2020 року № 4                                                                                                                           
             Новомар’ївка 
 
Про уточнення  показників  сільського                       ХII позачергова сесія 
бюджету Новомар’ївської сільської ради                   сьомого скликання 
 на 2020 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 відділу фінансів,бухгалтерського обліку та звітності Слюсаренко 
Т.П. щодо необхідності уточнення показників сільського  бюджету Новомар’ївської 
сільської ради на 2020 рік,  сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до відома інформацію начальника відділу фінансів,бухгалтерського обліку та 
звітності щодо необхідності уточнення показників сільського бюджету Новомар’ївської 
сільської ради на 2020 рік. 

2. На виконання розпорядженнь голови обласної державної адміністрації від  
3. 29.07.2020 року №303-р «про затвердження переліку об’єктів по ремонту комунальних 

доріг Миколаївської області на 2020 рік та розподілу субвенції з державного бюджету», від 
29.07.2020 року №302-р «Про внесення  змін до розпису обласного бюджету « збільшити 
дохідну частину спеціального фонду сільського бюджету  по ККДМБ 41052600  «Субвенція 
з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва,реконструкції,ремонту та 
утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення,вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету» в сумі 427000 гривень.    
          
          3. Згідно  рішення сесії Григорівської сільської ради від 17.08.2020р №1 збільшити 
додідну частину сільського  за ТПКВК 0119770 « інші трансферти з місцевих бюджетів в 
сумі 37000 гривень  для встановлення блискавкозахисту Григорівської філії 
Новомар’ївського опорного навчального закладу. 
         3.1.За фактом надходження благодійної допомоги від ПрАТ «Добробут» на ремонт 
покрівлі дошкільного навчального закладу «Джерельце» с.Миролюбівка збільшити дохідну 
частину спеціального фонду сільського бюджету по КБКД  25020100 «Благодійні 
внески,гранти,дарунки» в сумі 100000 гривень. 
        3.1.2.Згідно листа Григорівської сільської ради №82 від 23.07.2020р змінити цільове 
призначення коштів субвенції,виділеної рішенням Григорівської сільської ради від 
12.12.2019 року № 3 на харчування учнів Григорівської філії (зменшити видатки по КЕКВ 
2230,збільшити по КЕКВ 2240 – 37280 грн,КЕКВ 2210 – 12000 грн). 
               
         4.Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на  2020 
рік в сумі  29230913  гривень, спеціального фонду сільського бюджету в сумі  655000 
гривень (додаток 1). 



        5.Визначити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 255100 гривень 
(додаток 2): 
             - залучення вільних залишків коштів,що склалися на початок року в сумі 364900 
гривень; 
             - передача кощтів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду – 
620000 гривень.  
        6.Визначити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 620000 гривень, 
джерелом покриття якого є: 
                - передача коштів із загального фонду сільського бюджету до бюджету розвитку в 
сумі 620000 гривень.   
 
           7. Внести зміни у видаткову частину  сільського бюджету (додаток 3а): 
   
            7.1.Зменшити видатки загального фонду сільського бюджету головному 
розпоряднику коштів Новомар’ївська сільська рада: 
            7.1.1.ТПКВК 0116030 «благоустрій населених пунктів»  в сумі 75000 гривня  по 
КЕКВ 2240 -75000 грн;            
            7.1.2.ТПКВК 0111090 «надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 90000 гривень: в т.ч  по КЕКВ 2210 – 
60000грн, 2240 – 30000 грн; 
 
            7.1.3.ТПКВК 0111020 «« надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при 
школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами» в сумі 246830 
гривень.КЕКВ 2230 – 246830 грн;  
           7.1.4. ТПКВК 0111010 «надання дошкільної освіти» в сумі 20000 гривень , КЕКВ – 
2240 – 20000 грн; 
 
           7.2. Збільшити  видатки загального фонду сільського бюджету головному 
розпоряднику  коштів Новомар’ївська сільська рада: 
 
          7.2.1. ТПКВК 0111010 «надання дошкільної освіти» в сумі 20000 гривень,КЕКВ 2210 
– 20000 грн; 
 
          7.2.2.ТПКВК 0119770 «інші субвенції з місцевих бюджетів» - 21200 гривні,КЕКВ 2620 
– 21200 грн; 
          7.2.3. ТПКВК 0114060 «забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів» 25540 гривень вт.ч по КЕКВ 
2120 – 25540 грн; 
 
          7.2.4. ТПКВК 0110150 «організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі 
її створення),міської,селищної,сільської рад.» - 75000 гривень в т.ч по КЕКВ :2210 – 70000 
грн,КЕКВ 2282 – 5000 грн; 
      7.2.5. ТПКВК 0111020 надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при 
школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами» в сумі 124280 гривень 
в т.ч по КЕКВ 2275 – 90000 грн; 2240 – 74280 грн; КЕКВ 2210 – 12000 грн ( 49280 грн 
змінено цільове призначення коштів згідно листа Григорівської сільської ради від 
23.07.2020р №82 з КЕКВ 2230) 



     7.2.6. ТПКВК 0111090 «надання позашкільної освіти позашкільними закладами 
освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 150810 гривень в т.ч по КЕКВ 2111 – 
123615 грн, КЕКВ 2120 – 27195 грн. 
 
          8.Збільшити видатки спеціального фонду сільського бюджету головному 
розпоряднику коштів; 
           
           8.1.ТПКВК 0117462 «утримання автомобільних доріг та розвиток дорожньої 
інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету» в сумі 427000 гривень; 
           8.2. ТПКВК 0111010 «надання дошкільної освіти « в сумі 100000 гривень на ремонт 
покрівлі ДНЗ «Джерельце». 
 
          9.Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду сільського бюджету на  
2020 рік  у сумі 28975813 гривень, уточнений обсяг видатків спеціального фонду сільського 
бюджету на 2020 рік  у сумі  1275000 гривень, у тому числі бюджет розвитку в сумі 620000 
гривень (додаток 3).   

10. Затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5 до 
цього рішення. 

11. Затвердити уточнений розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі  3994412   гривень згідно з додатком 7 до цього 
рішення. 

12.Доручити сільському голові за погодженням з постійною комісією сільської  ради з 
питань планування бюджету, фінансів,економічного розвитку громади та інвестицій 
вносити зміни до розпису сільського бюджету в порядку,визначеному чинним 
законодавством,зокрема: за джерелами доходів і напрямами видатків головного 
розпорядника коштів сільського бюджету 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». 
          13.  Додатки 1, 2, 3а, 3, 5, 7  до цього рішення є його невід’ємною частиною. 
          14.Відділу фінансів,бухгалтерського обліку та звітності внести відповідні зміни до 
паспортів бюджетних програм.           
         15. 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 
 
 
 
 
  



                                    ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
до рішення cільської ради „Про уточнення показників cільського бюджету Новомар’ївської сільської 

ради  на 2020 рік” від  20.08.2020 р.№   
         

            1.Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

  З метою вирішення нагальних питань фінансування видатків сільського бюджету на 2020 рік,  пропонується 
внести зміни  до дохідної та  видаткової частин  загального фонду сільського бюджету відповідно до:   

-погодження  постійної комісії  Новомар’ївської сільської ради з питань  бюджету, фінансів, соціально-
економічного розвитку громади та інвестицій  від 20.08.2020 року. 

         На виконання рішення сільської ради від 18.12. 2019року № 12 „Про  сільський  бюджет Новомар’вської 
сільської ради на 2020рік” необхідно затвердити  зміни та внести доповнення до бюджетних призначень головному 
розпоряднику коштів сільського бюджету на 2020 рік, які виникли в процесі виконання бюджету цього року. 

        При внесенні запропонованих змін враховані вимоги п.8ст.78Бюджетного кодексу України. 
                        2.Мета і завдання підготовки проекту рішення. 

            Збалансування  сільського  бюджету з урахуванням  рекомендацій постійної комісії сільської ради з питань 
планування, бюджету, фінансів,соціально-економічного розвитку громади та інвестицій  від 20.08.2020р. з  
урахуванням потреби в додаткових  коштах,розподілі та перерозподілі додаткових коштів по головному 
розпоряднику коштів у межах загального обсягу призначень та перерозподіл бюджетних призначень ,зокрема: 
 
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.07.2020р №303-р  «Про затвердження  
переліку об’єктів по ремонту комунальних доріг Миколаївської області на 2020 рік та розподілу субвенції з 
державного бюджету» від 29.07.2020 року №302-р  «Про внесення змін до розпису  обласного бюджету «  збільшити 
дохідну частину спеціального фонду сільського бюджету по ККДМБ 41052600 «Субвенція з місцевого бюджету на 
фінансове забезпечення будівництва,реконструкції,ремонту та утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення,вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету» в сумі 427000 гривень.             
   . Згідно рішення сесії Григорівської сільської ради від 17 серпня 2020 року № 3 збільшити доходи загального 
фонду сільського бюджету за ТПКВК 0119770 «інші трансферти з місцевих бюджетів» в сумі 37000 гривень. 
        За фактом надходження благодійної допомоги від ПрАТ «Добробут»  на ремонт покрівлі ДНЗ «Джерельце» 
с.Миролюбівка збільшити дохідну частину спеціального фонду сільського бюджету по КБКД 25020100 «Благодійні 
внески,гранти,дарунки» в сумі 100000 грн. 
       
        .Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського бюджету на  2020 рік в сумі  29230913  
гривень, спеціального фонду сільського бюджету в сумі  655000 гривень (додаток 1). 
 
          . Внести зміни у видаткову частину  сільського бюджету (додаток 3а): 
   
            .Зменшити видатки загального фонду сільського бюджету головному розпоряднику коштів Новомар’ївська 
сільська рада: 
            ТПКВК 0116030 «благоустрій населених пунктів»  в сумі 75000 гривня по КЕКВ 2240 – для збільшення 
видатків по ТПКВК 0110150 КЕКВ 2210 – 70000 грн,2282 – 5000 грн,              
            ТПКВК 0111090 «надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної 
роботи з дітьми» - 90000 гривень по КЕКВ 2210 – 60000 грн, КЕКВ 2240 – 30000 грн на збільшення видатків по 
КЕКВ 2111 – 90000 грн; 
 
            ТПКВК 0111020 «« надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 
т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами» по 
КЕКВ 2230 в сумі 246830 гривень  для збільшення видатків по ТПКВК 0111090 КЕКВ 2111 – 33615 грн,КЕКВ 2120 – 
27195 грн;ТПКВК 0114060 КЕКВ 2120 – 25540 грн; ТПКВК 0111020  КЕКВ 2275 – 90000 грн; КЕКВ 2240 – 37280 
грн; КЕКВ 2210 – 12000 грн; ТПКВК 0119770 КЕКВ 2620 – 21200 грн на заробітну плату для працівників 
Костуватського ФАП;  
            ТПКВК 0111010 «надання дошкільної освіти» КЕКВ 2240 – 20000 грн для збільшення видатків по КЕКВ 2210 
– 20000 грн  на придбання матеріалів для ремонту покрівлі ДНЗ; 
 
          . Збільшити  видатки загального фонду сільського бюджету головному розпоряднику  коштів Новомар’ївська 
сільська рада: 
 
           ТПКВК 0111010 «надання дошкільної освіти» в сумі 20000 гривень на придбання  матеріалів для ремонту 
покрівлі; 
         ТПКВК 0119770 «інші субвенції з місцевих бюджетів» - 21200 гривень .- делегувати до районного бюджету для 
здійснення доплати працівникам Костуватського ФАП. 



           ТПКВК 0114060 « забезпечення діяльності палаців і будинків культури,клубів,центрів дозвілля та інших 
клубних закладів» -  25540 грн  КЕКВ 2120; 
           ТПКВК 0110150 «організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради,районної ради,районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської рад.» - 75000 
гривень  КЕКВ 2210 – 70000 грн,КЕКВ 2282 – 5000 грн;  
          ТПКВК 0111020    «« надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в 
т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при школі),спеціалізованими школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами» - 
164280 грн в т.ч по КЕКВ 2240 - 74280 грн  ,КЕКВ 2275 – 90000 грн для придбання вугілля; 
          ТПКВК 0111090 «надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти,заходи із позашкільної роботи 
з дітьми» - 150810 грн вт.ч. поКЕКВ 2111 – 123615 грн КЕКВ 2120 – 27195 грн..  
.                                                     
       Враховуючи вищезазначені зміни пропонується  затвердити : 
--уточнений  обсяг  видатків   сільського  бюджету  в сумі 30250813 гривень в  тому числі загальний фонд  28975813 
грн.спеціальний фонд 1275000 грн в т.ч. бюджет розвитку 620000 гривень, 
 

визначити профіцит загального фонду  сільського бюджету в сумі 255100 гривень,джерелом покриття якого 
є; 

- вільні залишки коштів ,що склалися на початок року в сумі 364900 гривень; 
- передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 620000 гривень. 
 -визначити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 620000 гривень,джерелом покриття якого 
визначити : 
 -передача коштів із загального фонду сільського бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 620000 
гривень; 
  
         Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 
     Бюджетний кодекс України; 
    Закони  України  »Про внесення змін до Закону України»,»Про Державний бюджет України  
        на 2020рік». 
Погодження постійної комісії  Новомар’ївської  сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів,соціально-
економічного розвитку громади та інвестицій від 26.06.2020 року. 
5 .Прогноз соціально-економічних та інших наслідків затвердження рішення. 
 Прийняття  проекту  рішення» Про уточнення показників сільського бюджету  Новомар’ївської 
сільської ради на 2020 рік » забезпечить вчасне і цільове використання коштів головним розпорядником коштів 
сільського бюджету,створить належні умови для виконання сільського бюджету в законодавчому полі та пріоритетів 
спрямування 
бюджетних коштів головними розпорядниками розв’язання важливих соціальних потреб.  
 
 
      Гол.бухгалтер :                                                                                            Т.П.Слюсаренко 

 

 



                         

  
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

 Р І Ш Е Н Н Я 

20 серпня 2020 року   №5                   
       Новомар’ївка  
 
Про внесення змін до рішення сільської ради                       ХІІ  позачергова сесія  
від  30 квітня 2020 №2   «Про затвердження                          сьомого скликання 
структури та чисельності апарату  
Новомар’ївської сільської ради на 2020 рік» 
 

Керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» ( зі змінами), ст. 25, п.5 ч. 1 ст.26, 51, 
54 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до додатку до рішення сільської ради від 30 квітня 2020 року №2, виклавши 
його в редакції, що додається. 

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

 
 
 
 
 
 



 
 
 Додаток 

до рішення сільської ради 
 20 серпня 2020 року №5 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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   1 

Всього 7 

    Відділ земельних відносин, комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та 
господарського забезпечення 

Начальник відділу                                                                                           1 

Головний спеціаліст                                                                                        1 

Спеціаліст 2 

Інспектор                                                                                                          1 

Прибиральник службового приміщення             3 

Водій 6 

Сторож 1 

                       ПОСАДА        Кількість штатних одиниць  

Голова сільської ради      1 

Перший заступник сільського голови                 1 

Заступник сільського голови                                    1 

Секретар сільської ради                                               1 

Керуючий справами виконавчого комітету 
сільської ради 

1 

Староста 1 

 Всього:                                                                              8  



Кочегар   1 

Всього 15 

    

 Загальний відділ 

Начальник відділу                                                                                            1 

Головний спеціаліст                                                                                         1 

Спеціаліст І категорії                                                                                       1 

Всього 3 

    Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму  

Начальник відділу                                                         1 

Головний спеціаліст                                                                                        2 

Інспектор 2 

Бібліотекар 2 

Всього 7 

Відділ соціального захисту населення та захисту прав дітей 

Начальник відділу                                                                                           1 

Головний спеціаліст                                                                                        1 

Спеціаліст ІІ категорії 1 

Інспектор 1 

 Всього 4 

 

Всього працівників апарату  -                                                                       51 

 

 

 

 
      Сільський голова                                                                 Тамара   ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
                                                                                   РІШЕННЯ 

                   20 серпня 2020року                           №   6                                 ХII  позачергова сесія   
    Новомар’ївка                                                                                сьомого скликання 
 

Про надання дозволу  на розроблення 
  документації  із землеустрою щодо 
   проведення інвентаризації земель 

     Розглянувши звернення Казаріна Олександра Олексійовича, про розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель з 
метою реєстрації комунальної власності земельної ділянки за Новомар’ївською 
сільською радою  , керуючись Конституцією України, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст.. 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України № 
2498-УІІІ від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 
правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 
запобігання рейдерству та стимулюванню зрошення в Україні», який набув 
чинності з 01.01.2019 року, ст.. 12, 186, п.21 Перехідних Положень Земельного 
кодексу України, ст.. 25, 35, 67 Закону України «Про землеустрій», Постанови 
КМУ від 23.05.2012 №513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації 
земель, сільська рада. 

ВИРІШИЛА: 

1. Провести інвентаризацію земельної ділянки з метою подальшої 
реєстрації права комунальної власності за Новомар’ївською сільською 
радою  орієнтовною площею 5,28 га на землях сільськогосподарського 
призначення в межах території Новомар’ївської сільської ради  Братського 
району Миколаївської області із земель колективної власності 
сільськогосподарського підприємства. 

2.Замовити в землепорядній  організації технічну документацію із 
землеустрою щодо  інвентаризації земель орієнтовною  площею 5,28 га на 
землях сільськогосподарського призначення в межах території 
Новомар’ївської сільської ради  Братського району Миколаївської області із 
земель колишньої власності колективного  сільськогосподарського 
підприємства  ім..Куйбишева. 
 



3.  Укласти з землевпорядною організацією 3-х сторонній договір на 
виготовлення технічної документації з інвентаризації земель орієнтовною 
площею 5,28 га на землях сільськогосподарського призначення в межах 
території Новомар’ївської сільської ради  Братського району Миколаївської 
області із земель колишньої  власності колективного сільськогосподарського 
підприємства ім..Куйбишева за рахунок  правління ССПП Куйбишева 

  4.Після погодження технічної документації з інвентаризації земель згідно до 
вимог чинного законодавства України подати її на розгляд та затвердження до 
сільської ради. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 

                   20 серпня 2020року                                   №   7                        ХII  позачергова сесія   
    Новомар’ївка                                                                                сьомого скликання 
 

Про надання дозволу  на розроблення 
  документації  із землеустрою щодо 
   проведення інвентаризації земель 

     Розглянувши звернення Казаріна Олександра Олексійовича, про 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земель з метою реєстрації комунальної власності земельної 
ділянки за Новомар’ївською сільською радою  , керуючись Конституцією 
України, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст.. 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України № 2498-УІІІ від 10.07.2018 
року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 
землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 
запобігання рейдерству та стимулюванню зрошення в Україні», який набув 
чинності з 01.01.2019 року, ст.. 12, 186, п.21 Перехідних Положень 
Земельного кодексу України, ст.. 25, 35, 67 Закону України «Про 
землеустрій», Постанови КМУ від 23.05.2012 №513 «Про затвердження 
Порядку проведення інвентаризації земель, сільська рада. 

ВИРІШИЛА: 

1. Провести інвентаризацію земельної ділянки з метою подальшої 
реєстрації права комунальної власності за Новомар’ївською сільською 
радою  орієнтовною площею 5,31 га на землях сільськогосподарського 
призначення в межах території Новомар’ївської сільської ради  Братського 
району Миколаївської області із земель колективної власності 
сільськогосподарського підприємства. 

2.Замовити в землевпорядній  організації технічну документацію із 
землеустрою щодо  інвентаризації земель орієнтовною  площею 5,31 га на 
землях сільськогосподарського призначення в межах території 
Новомар’ївської сільської ради  Братського району Миколаївської області із 
земель колишньої власності колективного  сільськогосподарського 
підприємства  ім..Куйбишева. 



 

3.  Укласти з землевпорядною організацією 3-х сторонній договір на 
виготовлення технічної документації з інвентаризації земель орієнтовною 
площею 5,31га на землях сільськогосподарського призначення в межах 
території Новомар’ївської сільської ради  Братського району Миколаївської 
області із земель колишньої  власності колективного сільськогосподарського 
підприємства ім..Куйбишева за рахунок правління ССПП Куйбишева. 

  4.Після погодження технічної документації з інвентаризації земель згідно до 
вимог чинного законодавства України подати її на розгляд та затвердження до 
сільської ради. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 

                   20 серпня 2020року                                  №   8                     ХII  позачергова сесія  
    Новомар’ївка                                                                                 сьомого скликання 
 

Про надання дозволу  на розроблення 
  документації  із землеустрою щодо 
   проведення інвентаризації земель 

     Розглянувши звернення Казаріна Олександра Олексійовича, про розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земель з 
метою реєстрації комунальної власності земельної ділянки за Новомар’ївською 
сільською радою  , керуючись Конституцією України, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст.. 33 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України № 
2498-УІІІ від 10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 
правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 
запобігання рейдерству та стимулюванню зрошення в Україні», який набув 
чинності з 01.01.2019 року, ст.. 12, 186, п.21 Перехідних Положень Земельного 
кодексу України, ст.. 25, 35, 67 Закону України «Про землеустрій», Постанови 
КМУ від 23.05.2012 №513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації 
земель, сільська рада. 

ВИРІШИЛА: 

1. Провести інвентаризацію земельної ділянки з метою подальшої 
реєстрації права комунальної власності за Новомар’ївською сільською 
радою  орієнтовною площею 5,92 га на землях сільськогосподарського 
призначення в межах території Новомар’ївської сільської ради  Братського 
району Миколаївської області із земель колективної власності 
сільськогосподарського підприємства. 

2.Замовити в землевпорядній  організації технічну документацію із 
землеустрою щодо  інвентаризації земель орієнтовною  площею 5,92 га на 
землях сільськогосподарського призначення в межах території 
Новомар’ївської сільської ради  Братського району Миколаївської області із 
земель колишньої власності колективного  сільськогосподарського 
підприємства  ім..Куйбишева. 
3.  Укласти з землевпорядною організацією 3-х сторонній договір на 
виготовлення технічної документації з інвентаризації земель орієнтовною 
площею 5,92 га на землях сільськогосподарського призначення в межах 
території Новомар’ївської сільської ради  Братського району Миколаївської 
області із земель колишньої  власності колективного сільськогосподарського 
підприємства ім..Куйбишева за рахунок правління ССПП Куйбишева. 



  4.Після погодження технічної документації з інвентаризації земель згідно до 
вимог чинного законодавства України подати її на розгляд та затвердження до 
сільської ради. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 

                   20 серпня 2020року                                №   9                          ХII позачергова сесія                    
    Новомар’ївка                                                                              сьомого скликання 
 

Про надання дозволу  на розроблення 
  документації  із землеустрою щодо 
   проведення інвентаризації земель 

     Розглянувши звернення Мезника Олександра Миколайовича, про 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земель з метою реєстрації комунальної власності земельної 
ділянки за Новомар’ївською сільською радою,керуючись Конституцією 
України, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст.. 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України № 2498-УІІІ від 10.07.2018 
року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил 
землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, 
запобігання рейдерству та стимулюванню зрошення в Україні», який набув 
чинності з 01.01.2019 року, ст.. 12, 186, п.21 Перехідних Положень 
Земельного кодексу України, ст.. 25, 35, 67 Закону України «Про 
землеустрій», Постанови КМУ від 23.05.2012 №513 «Про затвердження 
Порядку проведення інвентаризації земель, сільська рада. 

ВИРІШИЛА: 

1. Провести інвентаризацію земельної ділянки з метою подальшої 
реєстрації права комунальної власності за Новомар’ївською сільською 
радою орієнтовною площею 9,13 га на землях сільськогосподарського 
призначення в межах території Миролюбівського старостинського округу 
№3 Новомар’ївської сільської ради  Братського району Миколаївської 
області із земель колективної власності сільськогосподарського 
підприємства. 

2.Замовити в землевпорядній  організації технічну документацію із 
землеустрою щодо  інвентаризації земель орієнтовною  площею 9,13 га на 
землях сільськогосподарського призначення в межах території 
Миролюбівського старостинського округу №3 Новомар’ївської сільської ради  



Братського району Миколаївської області із земель колишньої  власності 
колективного сільськогосподарського підприємства  ім.. Щорса.  
3.  Укласти з землевпорядною організацією 3-х сторонній договір на 
виготовлення технічної документації з інвентаризації земель орієнтовною 
площею 9,13 га на землях сільськогосподарського призначення  в межах 
території Миролюбівського старостинського округу №3 Новомарївської 
сільської ради  Братського району Миколаївської області із земель колишньої 
власності колективного сільськогосподарського підприємства ім.. Щорса  за 
рахунок правління ПрАТ Добробут. 

  4.Після погодження технічної документації з інвентаризації земель згідно до вимог 
чинного законодавства України подати її на розгляд та затвердження до сільської 
ради. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 

                   20 серпня 2020року                                   №  10                       ХII  позачергова сесія   
    Новомар’ївка           сьомого скликання 
 

Про надання дозволу  на розроблення 
  документації  із землеустрою щодо 
   проведення інвентаризації земель 

     Розглянувши звернення Мезника Олександра Миколайовича, про 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земель з метою реєстрації комунальної власності земельної 
ділянки за Миролюбівським старостинським округом №3,керуючись 
Конституцією України, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст.. 33 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України № 2498-УІІІ від 
10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 
правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулюванню зрошення в 
Україні», який набув чинності з 01.01.2019 року, ст.. 12, 186, п.21 
Перехідних Положень Земельного кодексу України, ст.. 25, 35, 67 Закону 
України «Про землеустрій», Постанови КМУ від 23.05.2012 №513 «Про 
затвердження Порядку проведення інвентаризації земель, сільська рада. 

ВИРІШИЛА: 

1. Провести інвентаризацію земельної ділянки з метою подальшої 
реєстрації права комунальної власності за Миролюбівським 
старостинським округом №3 орієнтовною площею 9,09 га на землях 
сільськогосподарського призначення в межах території Новомар’ївської 
сільської ради  Братського району Миколаївської області із земель 
колективної власності сільськогосподарського підприємства. 

2.Замовити в землевпорядній  організації технічну документацію із 
землеустрою щодо  інвентаризації земель орієнтовною  площею 9,09 га на 
землях сільськогосподарського призначення в межах території 
Новомар’ївської сільської ради  Братського району Миколаївської області із 
земель колишньої колективної власності сільськогосподарського 
підприємства  ПрАТ «Добробуд». 
3.  Укласти з землевпорядною організацією 3-х сторонній договір на 
виготовлення технічної документації з інвентаризації земель орієнтовною 
площею 9,09 га на землях сільськогосподарського призначення  в межах 
території Новомар’ївської сільської ради  Братського району Миколаївської 



області із земель бувшої колективної власності сільськогосподарського 
підприємства Куйбишева за рахунок гр. Мезника Олександра Миколайовича. 

  4.Після погодження технічної документації з інвентаризації земель згідно до 
вимог чинного законодавства України подати її на розгляд та затвердження до 
сільської ради. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 

                        20 серпня 2020року                          №   11                            ХII  позачергова сесія  
          Новомар’ївка                                                                          сьомого скликання 
 
       Про надання дозволу  на розроблення 
        документації  із землеустрою щодо 
        проведення інвентаризації земель 

     Розглянувши звернення Мезника Олександра Миколайовича, про 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земель з метою реєстрації комунальної власності земельної 
ділянки за Миролюбівським старостинським округом №3,керуючись 
Конституцією України, п. 34 ч. 1 ст. 26, ст.. 33 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України № 2498-УІІІ від 
10.07.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення 
правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського 
призначення, запобігання рейдерству та стимулюванню зрошення в 
Україні», який набув чинності з 01.01.2019 року, ст.. 12, 186, п.21 
Перехідних Положень Земельного кодексу України, ст.. 25, 35, 67 Закону 
України «Про землеустрій», Постанови КМУ від 23.05.2012 №513 «Про 
затвердження Порядку проведення інвентаризації земель, сільська рада. 

ВИРІШИЛА: 

1. Провести інвентаризацію земельної ділянки з метою подальшої 
реєстрації права комунальної власності за Миролюбівським 
старостинським округом №3 орієнтовною площею 9,5805 га на землях 
сільськогосподарського призначення в межах території Новомар’ївської 
сільської ради  Братського району Миколаївської області із земель 
колективної власності сільськогосподарського підприємства. 

2.Замовити в землевпорядній  організації технічну документацію із 
землеустрою щодо  інвентаризації земель орієнтовною  площею 9,5805 га на 
землях сільськогосподарського призначення в межах території 
Новомар’ївської сільської ради  Братського району Миколаївської області із 
земель колишньої колективної власності сільськогосподарського 
підприємства  ПрАТ «Добробуд». 



 

3.  Укласти з землевпорядною організацією 3-х сторонній договір на 
виготовлення технічної документації з інвентаризації земель 
орієнтовною площею 9,5805 га на землях сільськогосподарського 
призначення  в межах території Новомар’ївської сільської ради  
Братського району Миколаївської області із земель бувшої колективної 
власності сільськогосподарського підприємства Куйбишева за рахунок 
гр. Мезника Олександра Миколайовича. 

  4.Після погодження технічної документації з інвентаризації земель 
згідно до вимог чинного законодавства України подати її на розгляд та 

затвердження до сільської ради. 

 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на 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 
 
 



Додаток 1

до рішення Новомар'ївської сільської ради

"Про уточнення сільського бюджету на 2020 рік"

4821483900

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  14 602 006,00 14 602 006,00 0,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
8 109 453,00 8 109 453,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 8 109 453,00 8 109 453,00 0,00 0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

7 744 953,00 7 744 953,00 0,00 0,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

255 100,00 255 100,00 0,00 0,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

109 400,00 109 400,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  68 500,00 68 500,00 0,00 0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

68 500,00 68 500,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки 6 419 053,00 6 419 053,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 2 777 553,00 2 777 553,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

52 500,00 52 500,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

149 853,00 149 853,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 40 765,00 40 765,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 357 000,00 357 000,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1 506 700,00 1 506 700,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 670 735,00 670 735,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  3 641 500,00 3 641 500,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 89 000,00 89 000,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 375 900,00 375 900,00 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` 

3 176 600,00 3 176 600,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

19090000

Податки і збори, не віднесені до інших 

категорій, та кошти, що передаються 

(отримуються) відповідно до бюджетного 

законодавства

5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

19090500
Податки та збори, не віднесені до інших 

категорій
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  232 200,00 4 200,00 228 000,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
4 200,00 4 200,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00

22012500
Плата за надання інших адміністративних 

послуг
2 700,00 2 700,00 0,00 0,00

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2020 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет розвитку



22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном  

500,00 500,00 0,00 0,00

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності 

500,00 500,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  228 000,00 0,00 228 000,00 0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 

128 000,00 0,00 128 000,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
128 000,00 0,00 128 000,00 0,00

25020000
Інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ  
100 000,00 0,00 100 000,00 0,00

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)
14 834 206,00 14 606 206,00 228 000,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  15 051 707,00 14 624 707,00 427 000,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  15 051 707,00 14 624 707,00 427 000,00 0,00

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам
670 400,00 670 400,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 670 400,00 670 400,00 0,00 0,00

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
12 591 300,00 12 591 300,00 0,00 0,00

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
12 147 900,00 12 147 900,00 0,00 0,00

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
443 400,00 443 400,00 0,00 0,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
697 900,00 697 900,00 0,00 0,00

41040200

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

697 900,00 697 900,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
1 092 107,00 665 107,00 427 000,00 0,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти `Нова українська 

школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

109 514,00 109 514,00 0,00 0,00

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах за рахунок відповідної 

субвенц

427 000,00 0,00 427 000,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 555 593,00 555 593,00 0,00 0,00

X Разом доходів 29 885 913,00 29 230 913,00 655 000,00 0,00

 Перший заступник сільського  голови Фесько Т.М.



Додаток 2

до рішення Новомар'ївської сільської ради

"Про уточнення сільського бюджету на 2020 рік"

4821483900

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 364 900,00 -255 100,00 620 000,00 620 000,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів
364 900,00 -255 100,00 620 000,00 620 000,00

208100 На початок періоду 1 215 590,00 1 215 590,00 0,00 0,00

208200 На кінець періоду 850 690,00 850 690,00 0,00 0,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 -620 000,00 620 000,00 620 000,00

X Загальне фінансування 364 900,00 -255 100,00 620 000,00 620 000,00

600000 Фінансування за активними операціями 364 900,00 -255 100,00 620 000,00 620 000,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 364 900,00 -255 100,00 620 000,00 620 000,00

602100 На початок періоду 1 215 590,00 1 215 590,00 0,00 0,00

602200 На кінець періоду 850 690,00 850 690,00 0,00 0,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 -620 000,00 620 000,00 620 000,00

604000 Зміни обсягів товарно-матеріальних цінностей 0,00 0,00 0,00 0,00

604200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00

X Загальне фінансування 364 900,00 -255 100,00 620 000,00 620 000,00

 Перший заступник сільського  голови Фесько Т.М.

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2020 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 уточнення сільського бюджету на 2020 рік"

від 20.08.2020 р

(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
28975813,00 28713260,00 18678300,00 1745880,00 0,00 1275000,00 620000,00 655000,00 0,00 0,00 620000,00 29686813,00

0110000
Новомар'ївська сільська рада Братського 

району Миколаївської області
28975813,00 28713260,00 18678300,00 1745880,00 0,00 1275000,00 620000,00 655000,00 0,00 0,00 620000,00 29686813,00

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

6035057,00 6035057,00 4536383,00 68640,00 0,00 260000,00 260000,00 0,00 0,00 0,00 260000,00 6295057,00

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 2832047,00 2832047,00 1392849,00 282160,00 0,00 228000,00 0,00 228000,00 0,00 0,00 0,00 3060047,00

в т.ч.'благодійна допомога 100000,00 100000,00 100000,00

вт.ч.субвенція з обласного бюджету 350000,00 350000,00 350000,00

0111020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами 

(в т.ч.школою дитячим-садком,інтернатом 

при школі),спеціалізоварими 

школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами

16263804,00 16263804,00 12078620,00 1258500,00 50000,00 50000,00 16263804,00

в т.ч.за рахунок освітньої субвенції 12147900,00 12147900,00 9957315,00 12147900,00

додаткової дотації 697900,00 697900,00 697900,00

субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної,сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська 

школа"

109514,00 109514,00 109514,00

бюджету с/ради 4115904,00 4115904,00 2121305,00 560600,00 50000,00 62168,00

0111090 1090 0960

надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти,заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

470810,00 470810,00 300073,00 35000,00 470810,00

0111162 1162 0990 інші програми та заходи у сфері освіти 625058,00 625058,00 245596,00 625058,00

0113133 3133 1040 Інші заходи  та заклади молодіжної політики 65000,00 65000,00 65000,00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських 94073,00 94073,00 78394,00 94073,00

0113242 3242 1090
інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
40000,00 40000,00 40000,00

0114030 4030 0824 забезпечення діяльності бібліотек 108818,00 108818,00 75568,00 108818,00

0114060 4060 0828

забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури,клубів,центрів дозвілля та інших 

клубних закладів

249820,00 249820,00 170000,00 11580,00 249820,00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарствапа
10675,00 10675,00 10675,00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів 886248,00 886248,00 961248,00

0117130 7130 0421 здійснення заходів з землеустрою 199700,00 ######## 199700,00

0117350 7350 0443
розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)
250000,00 250000,00 250000,00 250000,00

0117462 7462 0456

утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок 

субвенції з державного бюджету

427000,00

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата 

праці

комунал

ьні 

послуги 

та 

енергоно

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2020 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



0118110 8110 0320

заходи із запобігання та піквідації  

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

60000,00 60000,00 60000,00 60000,00

0118700 8700 0320 резервний фонд 100000,00 100000,00 100000,00

0119410 9410 0180

субвенціz з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров'я 

за рахунок коштів медичної субвенції

443400,00 443400,00 443400,00

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 551303,00 488450,00 0,00 0,00 62853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 551303,00

в т.ч.субвенція з місцевого бюджету 

Новомар'ївської сільської ради Братського 

району обласному бюджету для 

співфінансування субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної,сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська 

школа" на придбання комп'ютерного 

обладнання для закладів загальної 

середньої освітиобласного бюджету

12853,00

X X X 28975813,00 28713260,00 18414356,00 1835880,00 ######## 1275000,00 1275000,00 655000,00 0,00 0,00 620000,00 30250813,00

Сільський голова Сільський голова Т.ФЕСЬКО



Додаток 3а

до рішення Новомар'ївської сільської  ради

від 20.08.2020р №4

(грн.)

Всього
освітня 

субвенція

інші 

субвенції 

місцевим 

бюджетам

Перерозподіл 

коштів

Вільний 

залишок 

бюджетних 

коштів на 

01.01.2020р

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

1090

надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з 

дітьми 60810,00

60810,00 60810,00

6030
Організація благоустрою населених пунктів -75000,00

-75000,00
-75000,00

1020

надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при

школі),спеціалізованими 

школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами -107550,00

-107550,00

-107550,00

1010 дошкільна освіта 100000,00

100000,00

0150

організаційне,інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності

обласної ради,районної ради,районної у місті

ради (у разі іі

створення),міської,селищної,сільської рад 75000,00

75000,00

75000,00

ТПКВК Головний розпорядник коштів РАЗОМ

Загальний фонд Спеціальний фонд

ОБСЯГИ
додаткових асигнувань та перерозподіл їх по сільському бюджету

на 2020 рік



4060

забезпечення діяльностіпалаців і будинків

культури,клубів,центрів дозвілля та інших

клубних закладів

25540,00

25540,00

25540,00

7462

утримання та розвиток автомобільних доріг та

дорожньої інфраструктури за рахуноу субвенції

з державного бюджету

427000,00

427000,00

9770 інші субвенції з місцевого бюджету

21200,00

21200,00

21200,00

Всього: 527000,00 527000,00

Сільський голова Т.М.Фесько



Додаток  5

до рішення Новомар'ївської сільської ради

"Про уточнення сільського бюджету на 2020 рік"

грн.

здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

охорони здоров'я 

за рахунок коштів 

медичної 

субвенції

територіальний 

центр соціального 

обслуговування

районний центр 

соціальних служб 

сім"ї, дітей та 

молоді

компенсацію 

фізичним особам, 

які надають 

соціальні послуги 

відповідно до 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 29.04.2004 №558

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

410402000 41053900 41053900 41051400 0119410 0119770 0119770 0119770

14100000000 обласний бюджет 697900,0 350000,0 109514,0 1157414,0

14305200000 бюджет Братського району 443400 197850 46600 90000

4821480800 Григорівська сільська рада 205593,0 205593,0

14539000000 Новомар'ївська ОТГ 0,0 0,0

УСЬОГО 697900,0 350000,0 205593,0 443400,0 109514,0 1363007,0 443400,0 197850,0 46600,0 90000,0 0,0

Сільський голова

Міжбюджетні трансферти  на 2020 рік

субвенції з інших 

місцевих бюджетів 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

освіти 

субвенція з 

місцевого 

бюджету на 

забезпечення 

якісної,сучасної 

та доступної 

загальної 

середньої освіти 

"Нова українська 

школа"за рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

 здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

охорони 

здоров"я за 

рахунок коштів 

медичної 

субвенції

Всього

надання  послуг  соціального забезпечення закладами, установами соціального захисту та соціального забезпечення (тер центр, 

районний центр соціальних служб для сім’ї ,дітей та молоді, інші заходи)

в тому числі на:

Код Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

здійснення 

переданих з 

державного 

бюджету видатків 

з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоровя 

за рахунок 

відповідної 

додаткової 

дотації з 

державного 

бюджету 

 здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

освіти за 

рахунок коштів 

освітньої 

субвенції

субвенції

Трансферти з інших місцевих бюджетів

усьогодотація на:

загального фонду на:

найменування трансферту



1 2

14100000000 обласний бюджет

14305200000 бюджет Братського району

4821480800 Григорівська сільська рада

14539000000 Новомар'ївська ОТГ

УСЬОГО

Код Найменування бюджету - 

одержувача/надавача 

міжбюджетного трансферту

грн.

сприяння 

оборонній та 

мобілізаційній 

готовності 

Братського 

району

співфінансування 

з місцевих 

бюджетів на 

закупівлю 

комп'ютерного 

обладнання для 

НУШ

виплвта допомог безоплатний 

проїзд 

автомобільним 

транспортом 

пільгової 

категорії 

населення

безоплатний 

проїзд 

залізничним 

транспортом 

пільгової 

категорії 

населення

районну 

централізован

у бібліотечну 

систему

 інші заклади 

культури 

(централізован

у бухгалтерію)

13 14 15 16 17 18 19 20 21

0119770 0119770 0119770 0119770 0119770 0119770 0119770

0,0

12853 12853,0

13200 48050 14000 24000 302600 981850,0

0,0

0,0 0,0

13200,0 0,0 48050,0 14000,0 12853,0 24000,0 0,0 0,0 0,0 302600,0 981850,0

Т,ФЕСЬКО

Всього в тому числі на:

надання 

медичних 

послуг 

населенню 

закладами 

охорони 

здоров"я

Трансферти іншим бюджетам

усьогосубвенції

надання  послуг  соціального забезпечення закладами, установами соціального захисту та соціального забезпечення (тер центр, 

районний центр соціальних служб для сім’ї ,дітей та молоді, інші заходи)

в тому числі на:

надання  послуг з 

збереження 

архівних фондів 

об’єднаним 

трудовим 

архівом міської, 

сільських рад 

Братського 

району

надання  культурно-освітніх послуг 

районною централізованою бібліотечною 

системою, іншими закладами культури

загального фонду на:

найменування трансферту



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 

"Про  уточнення сільського бюджету на 2020 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 2019-2020 роки 20.08.2019 №1 2197296,00 1200296,00 997000,00 570000,00

0113210 3210 0620 організвція та проведення громадських робіт виплата заробітної плати особам,залученим до  громадських робіт
94073,00

94073,00

0116030 6030 0620 ,організвція благоустрою населених пунктів організація благоустрою населених пунктів громади 686248,00 686248,00

0116013 6013 0620
звбезпечення діяльності водопровідно-каналізвційного 

господарства
забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 10675,00

10675,00

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)
розробка генеральних планів населених пунктів 250000,00

250000,00
250000,00

0117130 7130 0540 здійснення заходів із землеустрою здійснення заходів із землеустрою, 199700,00 199700,00

0113133 3133 1040 інші заходи та заклади молодіжної політики інші заходи  та заклади молодіжної політики 65000,00 65000,00

0110150 8110 0111 заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій
встановлення системи оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій 60000,00

60000,00
60000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету утримання районного трудового архіву 24000,00 24000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету проведення мобілізаційної роботи в Братському районі 14000,00 14000,00

0119770 9770 0180  на заробітну плату відділу сім'ї і молоді Братського району 60000,00 60000,00

0110150 0150 0111
організаційне,інформаційно-аналітичне та мвтеріально-

технічне забезпечення діяльності  рад, 

придбання оргтехніки для апарату громади 260000,00
260000,00

260000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету на виплату заробітної плати соціальному працівнику 46600,00 46600,00

0117462 7462 0456
утримання та розвиток автомобільних доріг та  дорожньої 

інфраструктури  за рахунок субвенції з державного 

утримання вулиць населених пунктів 427000,00
427000,00

Сільська програма вуличного освітлення 20.08.2019 №4 200000,00 200000,00

0116030 6030 0620 ,організвція благоустрою населених пунктів
оплата електроенергії зовнішнього освітлення,придбання електротоварів для 

вуличного освітлення 

200000,00
200000,00

 Програма розвитку освіти Новомар'ївської сільської ради на 2019-2023 роки 20.08.2019 №3 604838,00
604838,00

0111162 1162 0990 інші програми та заходи в сфері освіти
Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського

піклування,яким випоавнилося 18 років

5430,00
5430,00

0111020 1020 0921

                         надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (вт.ч.школою 

диттячим-садеом,інтернатом при школі) спеціалізованими 

школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами

видатки на забезпечення харчуванням учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл

громади

586555,00

586555,00

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я 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 2020 році

Загальний 

фонд

Код 

ТПКВ

КМБ 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Спеціальний фонд

2



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я 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 

ТПКВ

КМБ 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Спеціальний фонд

0111020 1020 0921
співфінансування на придбання комп'ютерної техніки для 

НУШ

видатки на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти

"Нова українська школа"

12853,00

12853,00

Програма "Шкільний автобус" на 2019-2021 роки 18.07.2019 № 30 619628,00 619628,00

0111162 1162 0990 інші програми та заходи в сфері освіти
забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості 

619628,00
619628,00

Програма "Здоров'я нації" на 2015-2020 роки 20.08.2019 № 6 271400,00 271400,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету
в т.ч.на виплату заробітної плати працівникам ФАПів

63800,00 63800,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету
видачу безкоштовних рецептів

50000,00 50000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету
оплату цитологічних досліджень

13400,00 13400,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету продукти харчування для ЦРЛ 45000,00 45000,00

придбання флюорографа 50000,00 50000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету оплата енергоносіїв 44000,00 44000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету
придбання виробів медичного призначення для інваліда ОТГ

26400,00 26400,00

Програма розвитку захисту "Турбота" 2019-2022 роки 20.08.2019 №2 101250,00 101250,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету
на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян

48050,00 48050,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету
виплату одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій в Афганістані 8800,00

8800,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету щомісячна матеріальної допомоги інвалідам загального захворювання 2400,00
2400,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету одноразова матеріальна допомога інвалідам загального захворювання 2000,00 2000,00

0113242
3242 1090

інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

допомога жителям громади,які потрапили в скрутне становище 40000,00
40000,00

УСЬОГО 3994412,00 2997412,00 997000,00 570000,00

Сільський голова Т.М.Фесько
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