
 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

та регламент роботи ХІІ позачергової  сісії Новомар’ївської сільської ради  
восьмого скликання 

 
27 жовтня  2021 року                                                               Початок: 10:00   
                                                                                      сесійна зала сільської ради  
 
 
1. Про  затвердження проекту бюджету Новомар’ївської сільської 
територіальної громади  на 2022. 
                   Доповідач: Слюсаренко Тетяна Павлівна – начальник 
                                       фінансового відділу 
 
2. Про внесення змін до бюджету Новомар’ївської територіальної  громади                    
на 2021 рік. 
                   Доповідач: Слюсаренко Тетяна Павлівна – начальник 
                                          фінансового відділу  
 
3. Про утворення старостинських округів. 
                             Доповідач: Глаголенко Наталія Кирилівна – перший 
                                                 заступник сільського голови 
 
4. Про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою 
щодо інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
спортивного-розважального комплексу  «Дивосвіт». 
                     Доповідач: Соловйова Галина Анатоліївна – керуюча 
справами (секретар) виконавчого комітету  
 
5. Про затвердження Положення про комісію з  виявлення, взяття на  облік,  
збереження  та використання безхазяйного  майна, визнання  спадщини 

відумерлою, прийняття такого майна у комунальну 
власність Новомар’ївської сільської ради та  затвердження складу комісії 
                     Доповідач: Соловйова Галина Анатоліївна – керуюча 
справами (секретар) виконавчого комітету  
 
6. Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного 
майна зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність Новомар’ївської 
територіальної громади. 
                    Доповідач: Гірієнко Світлана Миколаївна – начальник 
                                        відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму 
 
 



 
7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земель. 
                      Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 
                                        земельних ресурсів та природокористування                          
 
8. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду для городництва. 
                       Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 
                                             земельних ресурсів та природокористування                      
9. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд. 
                       Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 
                                            земельних ресурсів та природокористування  
10. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського 
господарства. 
                       Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 
                                            земельних ресурсів та природокористування  
11. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки  у власність  для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд. 
            Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 
земельних ресурсів та природокористування  
 
12. Про надання (відмову) дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної  ділянки в оренду для ведення іншого 
сільськогосподарського призначення (складські приміщення). 
                       Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 
                                            земельних ресурсів та природокористування   
13. Про надання (відмову) дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо  
відведення земельних  ділянок  в оренду для городництва. 
                        Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 
                                            земельних ресурсів та природокористування  
1144..  ППрроо  ннааддаанннняя    ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо    ввііддввееддеенннняя  
ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии      ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,  
ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд..   
                           Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 
                                           земельних ресурсів та природокористування      
          
1155..  ППрроо  ннааддаанннняя    ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо    ввііддввееддеенннняя  
ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии      вв  ооррееннддуу  ддлляя  ссііннооккооссіінннняя  ттаа  ввииппаассаанннняя  ххууддооббии..   
                           Доповідач: Погасій Валентина Петрівна –начальник відділу 
                                           земельних ресурсів та природокористування      
 



 

       
                                                                                  

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
                                                                                  

РІШЕННЯ                                                                      
27 жовтня 2021 року №  1                                                                                                        
             Новомар’ївка 
 
Про проект сільського бюджету                                       XІІ позачергова сесія 
сільської  територіальної                                                восьмого скликання 
громади  на 2022 рік                                  

 14539000000 

Відповідно до статей 143,144 Конституції України, керуючись Бюджетним 
кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", 
ураховуючи висновки та рекомендації постійних комісій сільської ради, 
Новомар’ївська сільська рада  
 
ВИРІШИЛА:  

1.  Визначити на 2021 рік: 
доходи сільського бюджету у сумі 52779130 гривень, у тому числі доходи   
загального фонду  сільського бюджету 52625030 гривень та доходи 
спеціального фонду сільського бюджету - 154100 гривень згідно з додатком 1 до 
ього рішення; 
видатки сільського бюджету у сумі   52779130 гривень, у тому числі видатки 
загального фонду сільського бюджету - 52625030 гривень та видатки 
спеціального фонду сільського бюджету - 154100 гривень; 
оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 259000 
гривень, що становить 0,5 відсотка видатків загального фонду сільського 
бюджету; 
резервний фонд сільського бюджету у розмірі 103600 гривень, що становить 
0,2 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету. 

  2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів 
сільського бюджету на 2022 рік  за бюджетними програмами  згідно з додатком 
3 до цього рішення. 

        3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до 
цього рішення. 

       4. Надати право  фінансовому відділу Новомар’ївської сільської ради за 



 

погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, 
бюджету,фінансів, соціально-економічного розвитку громади та інвестицій  
внесення відповідних змін до розпису сільського бюджету Новомар’ївської 
сільської ради на 2022 рік: 

        5.Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію 
сільських/регіональних програм у сумі 4705059 гривень згідно з додатком 7 до 
цього рішення. 

       6. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2022 рік: 

1) до доходів загального фонду сільського бюджету належать доходи, визначені 
статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 
101 Бюджетного кодексу України. 
 
       7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського 
бюджету на 2022 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 , 71 Бюджетного 
кодексу України; 

         8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду 
сільського бюджету згідно з пунктом 1 частини 6 статті 69-1 , пунктом 1 частини 10 
статті 71  Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, 
визначених частиною 2 статті 70, частиною 3 статті 71 Бюджетного кодексу 
України. 

          9. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ; 
- нарахування на заробітну плату; 
- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів; 
- забезпечення продуктами харчування; 
- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 
- соціальне забезпечення; 
- поточні трансферти місцевим бюджетам; 
- забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації, виробами 
медичного призначення для індивідуального користування; 
- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам 
за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи 
придбання житла; 
- оплату послуг з охорони  комунальних закладів культури; 
- оплату енергосервісу. 
 
            10. Відповідно до статей 16, 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати 
право  відділу фінансів,бухгалтерського обліку та звітності Новомар’ївської 
сільської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України: 



 

- розміщувати на конкурсних засадах тимчасово вільні кошти сільського бюджету 
на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного 
бюджетного періоду; 
- отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів сільського 
бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у 
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими 
коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 
 
       11. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету забезпечити 
виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно: 
1) урахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці 
працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним 
законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 
плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними установами; 
2) затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для 
кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних 
асигнувань; 
3) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання 
чинності цим рішенням; 
4) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм 
бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, 
забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних 
коштів, організація та координація роботи розпорядників бюджетних коштів 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі; 
5) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету 
коштів, наданих за операціями  з кредитування бюджету; 
6) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а 
саме: 
здійснення публічного представлення  інформації про виконання  бюджетних 
програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері 
діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник 
бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 
15 березня 2022 року та публікують оголошення про час та місце проведення 
публічного представлення такої інформації; 
оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів 
бюджетних програм) протягом  трьох робочих днів з дня затвердження таких 
документів; 
7) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та 
здійснення витрат бюджету; 
8) здійснення контролю за забезпеченням під час укладання угод (договорів, 
контрактів, тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти сільського 
бюджету; встановлення обов’язковою умовою застосування штрафних санкцій до 
суб’єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов’язань; 



 

9) у випадку невиконання показників надходжень до сільського бюджету на 2020 
рік, визначених розписом сільського бюджету, взяття бюджетних зобов’язань та 
проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань лише після 
попереднього погодження з відділом фінансів,бухгалтерського обліку та звітності. 
 
12 Установити, що після прийняття рішення «Про сільський бюджет 
Новомар’ївської сільської ради на 2022 рік» внесення змін до бюджетних 
призначень головному розпоряднику коштів та перерозподіл  без зміни загального 
їх обсягу здійснюється відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України за 
погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування, бюджету, 
фінансів, соціально-економічного розвитку громади та інвестицій, у тому числі у 
частині перерозподілу: 

1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального 
фонду та бюджету розвитку спеціального фонду сільського бюджету; 

2) коштів на реалізацію районних/ регіональних програм, з урахуванням вимог 
підпункту 1  цього пункту. 

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

14. Оприлюднити це рішення  в десятиденний строк з дня його прийняття  на 
офіційному сайті громади. 

 

 

Сільський голова                                                                             Тамара ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                            
                                                                        

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                        

РІШЕННЯ                                                                      
27 жовтня 2021 року №  2                                                                                                        
             Новомар’ївка 
 
Про внесення змін до бюджету                                     XІІ позачергова сесія 
сільської  територіальної                                               восьмого скликання 
громади  на 2021 рік 
                                       
                                                             14539000000 
                                                             Код бюджету       
 
   Відповідно до  пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, статей 78, 91 Бюджетного кодексу 
України, заслухавши інформацію начальника фінансового відділу  
Слюсаренко Т.П. щодо необхідності внесення змін до бюджету 
Новомар’ївської сільської територіальної громади на 2021 рік,  сільська рада  
 
ВИРІШИЛА: 
1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового відділу  щодо 
необхідності внесення змін до бюджету Новомар’ївської сільської 
територіальної громади на 2021 рік.   
3. Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського бюджету 
на  2021 рік в сумі  55135760  гривень, cпеціального фонду сільського 
бюджету в сумі  206400 гривень (додаток 1).    
 
4. Визначити дефіцит загального фонду сільського бюджету в сумі    
2884173.59 гривень (додаток 2) джерелами покриття якого є: 
            - залучення вільних залишків коштів ,що склалися   на початок року в 
сумі 4029551.59 гривень в тому числі: 
            -  загального фонду бюджету - 1678800 гривень; 
            -  субвенції на надання  державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами – 16544,80 гривень; 
            - освітньої субвенції – 2334206,79 гривень; 
            - передача з загального фонду до спеціального фонду   в сумі 1145228 
гривень          ( видатки розвитку).  
            - залучення залишку коштів спеціального фонду бюджету розвитку на 
початок року в сумі 150 гривень.  
  5. Затвердити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі    



 
1145378 гривень, джерелом покриття якого є: 
           - передача з загального фонду до спеціального фонду в сумі 1314115  
            гривень (видатки розвитку); 
           -передача зі спеціального фонду (бюджет розвитку) до загального 
фонду – 168887 гривень; 
           - залучення залишку коштів бюджету розвитку на початок року в сумі 
150 гривень.         
   6.Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету сільської 
територіальної громади;     
  6.1. Зменшити видатки загального фонду бюджету сільської територіальної 
громади (додаток 3). 
 6.1.1. - КПКВК- 0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти»  у сумі – 192000 гривень; 
 
   6.2. Збільшити видатки загального фонду бюджету сільської територіальної 
громади (додаток 3). 
6.2.1 КПКВК- 0111010  «Надання дошкільної освіти»у сумі – 200000 гривень; 
6.2.2 КПКВК- 0116030 «Благоустрій населених пунктів» у сумі -100000 
гривень; 
6.2.3. КПКВК-0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної 
ради,районної у місті ради ( у разі створення ),міської селищної,сільської 
ради у сумі- 25000 гривень; 
6.2.4. КПКВК 0119770 – «інші субвенції місцевим бюджетам» - 382000 
гривень; 
6.2.5. КПКВК 0113242 «інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення» - 25000 гривень; 
6.2.6. КПКВК 0117130 «здійснення заходів із землеустрою» в сумі – 49900 
гривень$ 
6.2.3. КПКВК 0114060 «забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури,клубів,центрів дозвілля та інших клубних закладів» - 30000 
гривень. 
    7. Збільшити видатки спеціального фонду: 
7.1. КПКВК 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 
ради,районної у місті ради ( у разі створення ),міської селищної,сільської 
ради у сумі- 20050 гривень (видатки розвитку)». 
     8. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду  бюджету 
територіальної громади  на  2021 рік  у сумі 58020083,59 гривні, уточнений 
обсяг видатків спеціального фонду бюджету територіальної громади  на 2021 
рік  у сумі  1351778 гривень ,в т.ч. видатки розвитку 1145378 грн (додаток 3).   
    9. Затвердити уточнений обсяг міжбюджетних трансфертів згідно з 
додатком 5 до цього рішення. 
    10. Затвердити уточнений розподіл витрат бюджету територіальної 
громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  6161339,31    
гривень згідно з додатком 7 до цього рішення. 



 
     11. Доручити фінансовому відділу за погодженням з постійною комісією 
сільської  ради з питань планування бюджету, фінансів,економічного 
розвитку громади та інвестицій вносити зміни до розпису бюджету 
територіальної громади в порядку,визначеному чинним 
законодавством,зокрема: за джерелами доходів і напрямами видатків 
головного розпорядника коштів бюджету територіальної громади за кодами 
програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів у разі внесення 
змін до наказів Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 
«Про бюджетну класифікацію» (зі змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 
«Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів». 
       12.  Додатки 1, 2, 3а, 3, 5, 7  до цього рішення є його невід’ємною 
частиною. 
       13 .Відділу фінансів,бухгалтерського обліку та звітності внести 
відповідні зміни до паспортів бюджетних програм,мережі розпорядників 
коштів. 
        14. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну 
комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, 
економічного розвитку громади та інвестицій. 
 
 
 
 
Сільський голова                                                               Тамара ФЕСЬКО 
 
 
                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                              

РІШЕННЯ 
 

27 жовтня 2021 року   №3                                         ХІІ позачергова сесія       
        Новомар’ївка                                                      восьмого скликання 

 
Про утворення старостинських округів   
  
  

З метою забезпечення представництва інтересів жителів населених 
пунктів Новомар’ївської сільської територіальної громади, 
керуючись  абзацом 24 статті 1, пунктом 1 частини 3 статті 26, статтею 54-1 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 2 статті 32 
КЗпП України, Новомар’ївська сільська рада  
  
ВИРІШИЛА:  
  
1. Ліквідувати Кам’яно-Костуватський старостинський округ №1 
Новомар’ївської сільської ради. 
2. Утворити наступні старостинські округи Новомар’ївської сільської 
територіальної громади:  
        1.1. Ганнівський старостинський округ з центром в селі Ганнівка, до 
складу якого входять населені пункти: село Єлизаветівка, село Мостове, село 
Вороніно, село Новофедорівка, село Дарниця, село Цибульки 
        1.2. Григорівський старостинський округ з центром в селі Григорівка, до 
складу якого входять населені пункти: село Антонівка, село Тимофіївка, село 
Людмилівка, село Михайло- Жукове, село Орлове Поле, село Степове 
         1.3.  Костуватський старостинський округ з центром в селі Костувате, до 
складу якого входять населені пункти: село Петрівка 1, село Петрівка ІІ, село  
П’ятихатки 
         1.4. Миролюбівський старостинський округ з центром в селі 
Миролюбівка, до складу якого входять населені пункти: село Юріївка, село 
Лісове, село Кам’яно-Костувате, село Кам’янопіль, село Прищепівка,  
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 18 грудня 
2020 року №3 «Про утворення старостинських округів» 
 
 
 



 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Новомар’ївської сільської ради з питань регламенту, законності, депутатської 
діяльності,  етики та запобігання корупції (голова постійної комісії – 
Катерина БОНДАРЕНКО).  
  
 
 
 
 Сільський голова                                                                      Тамара  ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

27 жовтня 2021 року №  4                                                                                                        
             Новомар’ївка 
 

Про надання дозволу на складання                                    ХІІ позачергова сесія 
технічної документації із землеустрою                              восьмого скликання 
щодо інвентаризації земельної ділянки  
для будівництва та обслуговування  
спортивно-розважального комплексу 
 
 

З метою забезпечення ведення Державного земельного кадастру, 
здійснення контролю за використанням і охороною земель та визначення 
кількісного та якісного складу земельних ділянок, їх меж, розміру, складу 
угідь, керуючись ст. ст. 19, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», ст. 12, 
п.4 ч.2 ст.79-1,ст. 186 Земельного Кодексу України, ст. 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради 

 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Розробити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки для влаштування та обслуговування спортивно-
розважального комплексу орієнтовною площею 0,4 га., за рахунок земель 
загального користування комунальної власності в межах населеного пункту 
по вул. Данила Галицького, 21А в с. Новомар’ївка Миколаївської області. 
2. Уповноважити сільського голову укласти договір щодо розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної 
ділянки відповідно до п. 1, п. 2 даного рішення. 
3. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земельної ділянки подати на розгляд та затвердження в установленому 
порядку. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології, 
благоустрою, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг. 
5. Виконання даного рішення можливе лише з дотриманням норм чинного 
законодавства. 

 
 
Сільський голова                           Тамара ФЕСЬК 

 



 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

27 жовтня 2021 року №  5  
         Новомар’ївка 
 

Про затвердження Положення про комісію з                ХІІ позачергова сесія 
виявлення, взяття на  облік,  збереження  та                   восьмого скликання 
використання безхазяйного  майна, визнання   
спадщини відумерлою , прийняття такого  
майна у комунальну власність Новомар’ївської  
сільської ради та  затвердження складу комісії 
 

     Відповідно до ст. 335 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
Постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 №1127 «Про 
затвердження Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень», з метою врегулювання питання щодо обліку та передачі в 
комунальну власність Новомар’ївської сільської ради рухомих та нерухомих 
безхазяйних речей, відумерлої спадщини, керуючись ст.ст. 26, 59, 60 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада   
 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити Положення про  комісію з виявлення, взяття на облік, вжиття 
заходів по збереженню та використанню безхазяйного майна,   визнання 
спадщини відумерлою та   прийняття такого майна у комунальну власність  
Новомар’ївської сільської ради  (додається). 
2. Затвердити комісію з виявлення, взяття на облік, вжиття заходів по 
збереженню та використанню безхазяйного майна,   визнання спадщини 
відумерлою та   прийняття такого майна у комунальну власність  
Новомар’їської сільської ради (додається). 
3. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 
громади та інвестицій (Мартин А.В.) 
 
 
 

Сільський голова                                                                       Тамара ФЕСЬКО 
 
 
 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 



 
                                                                                       Рішенням сільської ради 

                                                                             27 жовтня  2021 року № 5 
                 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з виявлення, взяття на облік, вжиття заходів по збереженню та 
використанню безхазяйного майна,   визнання спадщини відумерлою та   прийняття 

такого майна у комунальну власність  Новомар’ївської сільської ради  
 

1. Загальні положення 
1.1.  Положення  про комісію з виявлення, взяття на облік, вжиття заходів по 
збереженню та використанню безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою 
та   прийняття такого майна у комунальну власність  Новомар’ївської сільської ради  
(далі за текстом – Положення) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, 
Законів України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», «Про місцеве самоврядування в Україні». 
1.2. Метою Положення є врегулювання рішень та дій комісії щодо виявлення, взяття на 
облік, збереження та використання рухомого та нерухомого майна, яке є безхазяйним або 
визнано на підставі рішення суду відумерлою спадщиною. 
1.3. У цьому Положенні використовуються такі терміни та визначення: 
річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та 
обов'язки; 
майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та 
обов’язки. 
безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий; 
відумерла спадщина – майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом 
відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її 
прийняття. 
Майно, яке фактично прийняте спадкоємцями, але право власності на яке не оформлене, 
відумерлою спадщиною не визнається; 

нерухома річ (нерухоме майно) - об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення 
яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення; 
рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі; 
демонтаж – розбирання або зняття конструкцій з місця встановлення із збереженням 
цілісності; 
евакуація – комплекс заходів, які передбачають відокремлення рухомого майна разом без 
основи від місця їх розташування та транспортування до місця їх подальшого зберігання; 
зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, 
фізичні особи – підприємці, з якими сільська рада уклала договір зберігання безхазяйного 
майна. 
 1.4. Розпорядження, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна є 
повноваженнями Новомар’ївської сільської ради. Прийняті рішення сільської ради, 
пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення 
заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими 
для виконання комунальними підприємствами, установами, закладами сільської ради. 

2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та відумерлої 
спадщини 

2.1. Фізичним та юридичним особам, яким стало відомо про розташоване на території 
Новомар’ївської сільської ради майно, яке не має власника або власник якого невідомий чи 
яке не успадковане, зобов’язані з моменту виявлення або отримання відповідної 
інформації повідомити про це Комісію з виявлення, взяття на облік, вжиття заходів по 
збереженню та використанню безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою 
та   прийняття такого майна у комунальну власність  Новомар’ївської сільської ради 



 
та направити дані про такі об’єкти із зазначенням адреси (місцезнаходження), прізвища, 
імені, по батькові власника, його дати народження та смерті (якщо такі відомості відомі), 
інших суттєвих обставин. 
2.2. Комісія з виявлення, взяття на облік, вжиття заходів по збереженню та 
використанню безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та   прийняття 
такого майна у комунальну власність  Новомар’ївської сільської ради за зверненнями 
осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Положення, проводить обстеження виявлених об’єктів 
рухомого, нерухомого майна та вживає заходів щодо встановлення їх можливих власників 
шляхом звернення з відповідними запитами до органу реєстрації,  нотаріуса та інших 
установ за необхідністю. 
В акті обстеження, складеному комісією, зазначається: 
- адреса та технічний стан об'єкта; 

- можливість подальшої експлуатації об'єкта згідно з його цільовим призначенням; 

- пропозиції стосовно подальшої експлуатації об'єкта. 
  Результати обстеження документуються відповідним актом за довільною формою, в 
якому зазначаються всі встановлені факти. 
  В склад комісії входять представники структурних підрозділів виконавчого комітету та 
депутати Новомар’ївської сільської ради. Для роботи комісія може залучати представників 
відповідних організацій та служб за їх згодою. 
  Засідання комісії проводяться по мірі необхідності.   
2.3. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник 
такого майна невідомий, за ініціативою сільської ради проводиться технічна 
інвентаризація нерухомого майна та взяття його на облік. 
У ході проведення технічної інвентаризації безхазяйного рухомого, нерухомого майна чи 
відумерлої спадщини вирішуються наступні питання: технічний стан об'єкта; можливість 
використання об'єкта згідно із його функціональним призначенням; для об'єктів житлового 
фонду придатність для проживання; пропозиції щодо подальшого використання об'єкта; 
інші питання. 
Якщо у ході інвентаризації об'єкта житлового фонду буде встановлено його непридатність 
для проживання, розглядається можливість щодо його використання як нежитлового. 
2.4. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Новомар’ївська сільська рада 
звертається до органу, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень через відділ Центру надання адміністративних послуг. 
2.5. Орган реєстрації відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» забезпечує внесення до Реєстру прав 
власності на нерухоме майно відповідних даних з відміткою «безхазяйне». 
2.6. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Новомар’ївська сільська  рада 
отримує від органу реєстрації інформаційну довідку з Реєстру прав власності на нерухоме 
майно на бланку встановленого зразка. 
2.7. Комісія з виявлення, взяття на облік, вжиття заходів по збереженню та 
використанню безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та   прийняття 
такого майна у комунальну власність  Новомар’ївської сільської ради після 
отримання інформаційної довідки протягом 10 (десяти) робочих днів подає оголошення в 
електронні та друковані медіа про взяття безхазяйного нерухомого майна на облік. 
Об'єкти відумерлої спадщини беруться на облік сільською радою після надходження 
інформації про відсутність спадкоємців, які постійно проживали разом із спадкодавцем на 
час відкриття спадщини. Підтвердженням цьому може бути довідка, акт опитування 
мешканців суміжних квартир (домоволодінь) тощо, складені Комісією з виявлення, 
взяття на облік, вжиття заходів по збереженню та використанню безхазяйного 
майна,  визнання спадщини відумерлою та   прийняття такого майна у комунальну 
власність  Новомар’ївської сільської. 
2.8. Комісія з виявлення, взяття на облік, вжиття заходів по збереженню та 
використанню безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та   прийняття 
такого майна у комунальну власність  Новомар’ївської сільської ради самостійно, 



 
після спливу строку для прийняття спадщини, робить запити до компетентних установ з 
метою виявлення спадкоємців чи підтвердження їх відсутності: 
-до управління юстиції - щодо підтвердження факту смерті; 
-до органу реєстрації - щодо державної реєстрації прав власності на нерухомий об'єкт; 
-до нотаріальної контори – про наявність/відсутність спадкових справ; 
-до інших установ у разі потреби. 
Замовляється технічна інвентаризація об'єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення 
безхазяйного майна. 
Якщо після спливу одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, 
Комісія з виявлення, взяття на облік, вжиття заходів по збереженню та використанню 
безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та   прийняття такого майна у 
комунальну власність  Новомар’ївської сільської ради здійснює правовий аналіз 
зібраних документів (оновлює їх) та протягом 15 днів готує заяву до суду про визнання 
спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність Новомар’ївської 
 сільської ради або про припинення права власності на майно, яке фактично зруйноване. 

3. Зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої 
спадщини під час їх перебування на обліку 

3.1. Обов’язок щодо контролю за зберіганням взятого на облік безхазяйного нерухомого 
майна та відумерлої спадщини покладається на Комісію з виявлення, взяття на облік, 
вжиття заходів по збереженню та використанню безхазяйного майна,  визнання 
спадщини відумерлою та   прийняття такого майна у комунальну власність  
Новомар’ївської сільської ради. 

3.2. Комісію з виявлення, взяття на облік, вжиття заходів по збереженню та 
використанню безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та   прийняття 
такого майна у комунальну власність  Новомар’ївської сільської ради для 
забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, 
установи та організації, а також суб’єкти господарювання не комунальної форми 
власності. 
3.3. Юридична особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе 
відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, 
та зобов’язана надавати до Комісії з виявлення, взяття на облік, вжиття заходів по 
збереженню та використанню безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою 
та   прийняття такого майна у комунальну власність  Новомар’ївської сільської ради 
звіти про стан та використання речі. Комісія з виявлення, взяття на облік, вжиття 
заходів по збереженню та використанню безхазяйного майна,  визнання спадщини 
відумерлою та   прийняття такого майна у комунальну власність  Новомар’ївської 
сільської ради має право проводити перевірку умов зберігання та використання 
безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) 
безпосередньо такого майна. 
3.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач. 
У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки 
майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після 
відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна 
(утримання, збереження майна, виготовлення технічної документації на майно, публікація 
оголошення тощо). Повернення майна власникові провадиться після проведення  
відповідної перевірки Комісією з виявлення, взяття на облік, вжиття заходів по 
збереженню та використанню безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою 
та   прийняття такого майна у комунальну власність  Новомар’ївської сільської ради 
та підтвердження права власності заявника на це майно. 
3.5. Між Комісією з виявлення, взяття на облік, вжиття заходів по збереженню та 
використанню безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та   прийняття 



 
такого майна у комунальну власність  Новомар’ївської сільської ради та зберігачем 
укладається договір зберігання у письмовій формі. 
3.7. Протягом одного року з моменту постановки на облік нерухомого безхазяйного майна 
або майна відумерлої спадщини, що відноситься до житлового фонду, до моменту 
визначення його власника дозволяється надавати це житло у користування іншим особам, 
згідно з договором оренди відповідно до вимог чинного законодавства України з умовою, 
що у випадку виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене 
протягом трьох діб. 

3.8. Передача у тимчасове користування нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного 
майна або нежитлових приміщень відумерлої спадщини здійснюється на підставі рішення 
виконавчого комітету сільської ради за поданням Комісії з виявлення, взяття на облік, 
вжиття заходів по збереженню та використанню безхазяйного майна,  визнання 
спадщини відумерлою та   прийняття такого майна у комунальну власність  
Новомар’ївської сільської ради. 
3.9. Передача рухомого, нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини 
(житловий фонд) у тимчасове користування юридичним, фізичним особам здійснюється за 
рішенням виконкому сільської ради. 
3.10. Після прийняття відповідних рішень про тимчасове використання рухомого майна, 
нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна, нежитлових приміщень 
відумерлої спадщини, майна відумерлої спадщини (житловий фонд) укладається договір 
користування майном з обов'язковою умовою оформити договори на утримання 
прибудинкової території та на оплату комунальних послуг протягом усього строку 
договору та припинення його дії протягом 3-х діб після встановлення власника майна. 
3.11. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, 
яким це майно передається у тимчасове користування. 
3.12. Поліпшення об'єкта, переданого у тимчасове користування, здійснені під час 
знаходження його на обліку Новомар’ївської сільської ради, не відшкодовуються. 
3.13. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини відділ комунальної 
власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою, господарського забезпечення та з питань 
цивільного захисту  направляє відповідні доручення утримувачам житлового фонду 
(надавачам послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій) 
щодо майна, яке не передано у користування для забезпечення утримання його у 
належному технічному та санітарному стані. 
3.14. Відділ бухгалтерського обліку та звітності веде окремий облік безхазяйного 
нерухомого майна, прийнятого на облік органом реєстрації. 

4. Прийняття безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини до 
комунальної власності Новомар’ївської  сільської ради 

4.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного рухомого, нерухомого 
майна та відумерлої спадщини орган управління в порядку окремого провадження (глава 8 
розділу ІV ЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням рухомого, нерухомого 
майна з заявою про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна та відумерлої 
спадщини у комунальну власність Новомар’ївської сільської ради. 
4.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного рухомого, нерухомого майна 
та відумерлої спадщини у комунальну власність Новомар’ївської  сільської ради Комісія з 
виявлення, взяття на облік, вжиття заходів по збереженню та використанню 
безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою та   прийняття такого майна у 
комунальну власність  Новомар’ївської сільської ради готує на чергову сесію сільської 
ради відповідний проект рішення. 
4.3. Після прийняття рухомого, нерухомого майна до комунальної власності 
Новомар’ївської сільської ради здійснюється реєстрація права власності на це майно за  
об’єднаною територіальною громадою, в особі Новомар’ївської сільської ради. 



 
4.4. Всі майнові спори щодо взятого на облік в органі реєстрації та прийнятого до 
комунальної власності сільської ради безхазяйного рухомого, нерухомого майна 
вирішуються у судовому порядку. 

5. Використання нежитлових об’єктів нерухомого майна, що обліковується як 
безхазяйне майно або майно відумерлої спадщини, передане у комунальну 

власність Новомар’ївської сільської ради 
5.1. Сільська рада відповідно до чинного законодавства України здійснює правочини щодо 
володіння, користування і розпорядження майном з моменту державної реєстрації права 
комунальної власності на нежитлові об’єкти безхазяйного та відумерлого нерухомого 
майна. 
5.2. Питання подальшого використання нежитлових об’єктів безхазяйного та відумерлого 
нерухомого майна вирішується сільською радою на підставі відповідного рішення. 
 

6. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень 
6.1. Внесення змін та доповнень до Положення про Комісію з виявлення, взяття на 
облік, вжиття заходів по збереженню та використанню безхазяйного 
майна,  визнання спадщини відумерлою та   прийняття такого майна у комунальну 
власність  Новомар’ївської сільської ради у випадку прийняття законодавчих актів, в 
результаті яких може виникнути неузгодженість окремих питань цього Положення з 
діючим законодавством України, здійснюється таким же чином, як і його прийняття. 

 

 

Сільський голова                                                                        Тамара ФЕСЬКО 

 

                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                           рішенням сільської ради 
                                                                                від  27 жовтня 2021 року № 5 

 
СКЛАД 

комісії з виявлення, взяття на облік, збереження  
та використання безхазяйного майна,  визнання спадщини відумерлою 

та  прийняття такого майна у комунальну власність  
Новомар’ївської сільської ради  

 
- Глаголенко Наталія Кирилівна — перший заступник сільського 

голови, голова комісії; 
- Погасій Валентина Петрівна — начальник відділу земельних ресурсів 

та природокористування,  секретар комісії; 
- Гридін Олександр Вікторович — начальник  відділу комунальної 

власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою, господарського забезпечення 
та з питань цивільного захисту населення, член комісії; 

- Пруднікова Оксана Олександрівна — начальник відділу фінансів, 
бухгалтерського обліку та звітності, член комісії; 

- Колесніченко Оксана Валентинівна – начальник відділу 
організаційно-кадрової, правової, інформаційної діяльності та з питань 
діловодства, член комісії; 

- Мартин Алла Вікторівна — депутат сільської ради, голова постійної 
комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку громади та інвестицій, член комісії; 

- Сініцин Юрій Миколайович — депутат сільської ради, голова 
постійної комісії з питань АПК, земельних відносин, будівництва, 
транспорту, зв’язку, екології, благоустрою, житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг, член комісії; 

- Ісадченко Мар’яна Василівна — начальник відділу соціального 
захисту населення, член комісії; 

- Коваленко Олена Петрівна – депутат Новомар’ївської сільської ради, 
член комісії; 

- Московщук Валентин Сергійович – депутат Новомар’ївської сільської 
ради, член комісії; 

- Дзензура Дмитро Володимирович – депутат Новомар’ївської сільської 
ради, член комісії. 

 
   До роботи комісії залучаються старости старостинських округів  за 

місцем знаходження безхазяйного майна та відумерлої  спадщини. 
 
 
Сільський голова                                                                Тамара ФЕСЬКО         
 



 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 27 жовтня  2021 року № 6  
          Новомар’ївка 
 
Про надання згоди на безоплатну                                       ХІІ позачергова сесія 
передачу індивідуально визначеного                                  восьмого скликання 
майна зі спільної власності територіальних  
громад сіл, селищ, міст Миколаївської  
області у комунальну власність  
Новомар’ївської територіальної громади 
 
 

Відповідно до статті 43, частини другої, четвертої та п’ятої, статті 60 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
раціонального та ефективного використання індивідуально визначеного 
майна зі спільної власності  територіальних  громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської  області, сільська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
 

1. Надати згоду на безоплатну передачу комплектів комп’ютерного 
обладнання  в кількості 6 шт. на загальну суму 150948,00 грн. з балансу 
Комунального закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, 
матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітніх закладів» 
Миколаївської обласної ради зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської  області у комунальну власність Новомар’ївської 
територіальної громади, закріпивши його за закладами освіти (додаток 1). 
 

2. 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 
 
 
 



 
                                                                            Додаток 1 
                                                                            до рішення сільської ради 
                                                                                  від 27 жовтня 2021 року № 6 
 

 
 

Перелік комплектів комп’ютерного обладнання, яке передається  
у комунальну власність Новомар’ївської територіальної громади 

 
 

 
№ 
з/п 

Назва закладу, до якого 
передається майно 

 

Назва майна Одиниця 
виміру 

Кіль
кість 

Ціна 
(грн.) 

1. 
 

 

Новомар’ївський 
опорний навчальний  
заклад ЗСО І-ІІІ ст. 

Комп’ютерне 
обладнання 

 

 
шт 

 

 
1 
 

25158,00 
 

2. 
 

 
 

Григорівська філія 
Новомар’ївського 
опорного  навчального  
закладу  ЗСО І-ІІІ ст. 

Комп’ютерне 
обладнання 

 
 

шт 
 
 

1 
 
 

25158,00 
 
 

3. Кам’яно-Костуватська 
початкова школа 

Комп’ютерне 
обладнання 

 

шт 1 25158,00 
 

4. Костуватський  заклад 
ЗСО І-ІІ ст. 

Комп’ютерне 
обладнання 

 

шт 1 25158,00 
 

5. Миролюбівський 
заклад ЗСО І-ІІІ ст. 

Комп’ютерне 
обладнання 

 

шт 1 25158,00 
 

6. Ганнівський заклад 
ЗСО І-ІІІ ст. 

Комп’ютерне 
обладнання 

 

шт 1 25158,00 
 

 Всього:  шт 6 150948,00 
 
 
 
 
Секретар сільської ради                                                               Ніна СМОЧКО 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
 27 жовтня  2021 року № 7  
          Новомар’ївка 
 
Про затвердження технічної                                               ХІІ позачергова сесія 
документації   із землеустрою  щодо                                 восьмого скликання 
проведення інвентаризації земель     
 

Розглянувши звернення фермерського господарства «Паліда» про 
затвердження технічної документації із землеустрою щодо проведення 
інвентаризації земель з метою реєстрації комунальної власності земельної 
ділянки за Новомар’ївською сільською радою, керуючись Конституцією 
України,  пунктом 34 частиною першою статті 26, статтею 33 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України № 2498-VIII 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, статтями  12, 186, пунктом 21 
Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 25, 35, 67 
Закону України «Про землеустрій», Постановою  КМУ від 23.05.2012 року       
№ 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель», 
сільська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 
земель комунальної власності сільськогосподарського призначення на 
території Новомар’ївської сільської ради  Вознесенського району 
Миколаївської області, розроблену  ТОВ «Миколаївський обласний 
інжиніринговий центр». 

2. Передати ФГ «Паліда» на умовах оренди терміном на 7 років із земель 
колективної власності сільськогосподарського підприємства загальною 
площею 195,4396 га у межах території Новомар’ївської сільської ради 
Вознесенського району Миколаївської області, а саме: 

2.1.Землі під польовими дорогами, полезахисними лісосмугами та 
іншими захисними насадженнями, невитребовані паї; 



 
2.2. Землі під господарськими будівлями і дворами; 
2.3. Інші землі. 

3. Встановивати ставку орендної плати за користування земельною 
ділянкою, зазначеною в пункті 2 цього рішення у розмірі 10% від 
нормативної грошової оцінки земель. 

4. Новомар’ївській сільській раді, в особі сільського голови Тамари 
ФЕСЬКО, укласти договори оренди з ФГ «Паліда» на умовах, визначених 
пунктами 2, 3 даного рішення. 

5. ФГ «Паліда» після укладання договорів оренди земельної ділянки 
загальною площею 195,4396 га протягом 30 днів здійснити державну 
реєстрацію  права оренди відповідно до чинного законодавства. 

66..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ккооммііссііюю  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  
ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  
ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..  
 
 
 
 
Сільський голова                                                                  Тамара ФЕСЬКО 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                          



 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 
 27 жовтня  2021 року № 8 
          Новомар’ївка 
 
ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю                                                          ХХІІІІ  ппооззааччееррггоовваа  ссеессііяя                           
щщооддоо      ввііддввееддеенннняя        ззееммееллььнниихх      ддіілляянноокк                                                            ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя  
вв    ооррееннддуу  ддлляя      ггооррооддннииццттвваа    
  
      ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  
ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,112211,,118866  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  
УУккррааїїннии  ттаа  ччаассттииннии  1122  ППееррееххіідднниихх  ппооллоожжеенньь  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  УУккррааїїннии,,  
ррооззгглляяннууввшшии  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю  ггррооммааддяянн,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    
    
  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  
  

                11..ЗЗааттввееррддииттии  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  вв  
ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа    ттееррмміінноомм  ннаа  77((ссіімм))  ррооккіівв  іізз  ззееммеелльь  ккооммууннааллььннооїї  
ввллаассннооссттіі  ттееррииттооррііааллььннооїї  ггррооммааддии  вв  ооссооббіі  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  
ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі  ггррооммааддяяннаамм::  
              --РРааккуу  ІІрриинніі  ППееттррііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,33117733  ггаа    ккааддаассттррооввиийй  
ннооммеерр  44882211448800440000::0099::000011::00000077  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  ааддрреессооюю  
ввуулл..ЦЦееннттррааллььннаа  сс..ЄЄллииззааввееттііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    
                --РРааккуу  ІІрриинніі  ППееттррііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,44337711  ггаа    ккааддаассттррооввиийй  
ннооммеерр  44882211448800440000::0022::000000::00445566  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  ааддрреессооюю  
ввуулл..ССттееппоовваа  сс..ГГааннннііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    
                --ЧЧееррнниишшууккуу  ВВаассииллюю  ЄЄввггееннооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,55221122  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0044::000000::00555511  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ввуулл..  ВВооррооннііннаа  сс..ММооссттооввее      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  
                  --ВВааккааррччууккуу  ТТииммооффііюю  ТТррооффииммооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  22,,00000000  
ггаа    ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1133::000011::00000022  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю    сс..ННооввооффееддооррііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    
                --ВВааккааррччууккуу  ТТииммооффііюю  ТТррооффииммооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  22,,00338888  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1133::000011::00000033  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю    сс..ННооввооффееддооррііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    
                --ВВааккааррччууккуу  ТТииммооффііюю  ТТррооффииммооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  22,,11667755  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1133::000033::00000055  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю    сс..ННооввооффееддооррііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    



 
                  --ВВааккааррччууккуу  ТТииммооффііюю  ТТррооффииммооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,55557777  
ггаа    ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1133::000033::00000066  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю    сс..ННооввооффееддооррііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..          
                22..  ППееррееддааттии  ззееммееллььнніі  ддіілляяннккии        вв  ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа    ттееррмміінноомм  ннаа        
77  ((ссіімм))  ррооккіівв  іізз  ззееммеелльь  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі  ттееррииттооррііааллььннооїї  ггррооммааддии  вв  ооссооббіі  
ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі  
ггррооммааддяяннаамм::  
                                --РРааккуу  ІІрриинніі  ППееттррііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,33117733  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0099::000011::00000077  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ввуулл..ЦЦееннттррааллььннаа  сс..ЄЄллииззааввееттііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  
ооббллаассттіі;;    
                --РРааккуу  ІІрриинніі  ППееттррііввнніі,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,44337711  ггаа    ккааддаассттррооввиийй  
ннооммеерр  44882211448800440000::0022::000000::00445566  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  ааддрреессооюю  
ввуулл..ССттееппоовваа  сс..ГГааннннііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    
                --ЧЧееррнниишшууккуу  ВВаассииллюю  ЄЄввггееннооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,55221122  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::0044::000000::00555511  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю  ввуулл..  ВВооррооннііннаа  сс..ММооссттооввее      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                         
--  ВВааккааррччууккуу  ТТииммооффііюю  ТТррооффииммооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1133::000011::00000022  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю    сс..ННооввооффееддооррііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    
                --ВВааккааррччууккуу  ТТииммооффііюю  ТТррооффииммооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  22,,00338888  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1133::000011::00000033  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю    сс..ННооввооффееддооррііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    
                --ВВааккааррччууккуу  ТТииммооффііюю  ТТррооффииммооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  22,,11667755  ггаа    
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1133::000033::00000055  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю    сс..ННооввооффееддооррііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;    
                  --ВВааккааррччууккуу  ТТииммооффііюю  ТТррооффииммооввииччуу,,  ззееммееллььннаа  ддіілляяннккаа    ппллоощщееюю  00,,55557777  
ггаа    ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448800440000::1133::000033::00000066  ддлляя  ввееддеенннняя  ггооррооддннииццттвваа  ззаа  
ааддрреессооюю    сс..ННооввооффееддооррііввккаа      ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..          
                
              33..  ВВссттааннооввииттии  ооррееннддннуу  ппллааттуу    ззаа  ззееммееллььнніі  ддіілляяннккии  ддлляя  ввееддеенннняя  
ггооррооддннииццттвваа  55%%  ввіідд    ннооррммааттииввннооїї  ггрроошшооввооїї  ооццііннккии..  
  

              44..  ГГррооммааддяяннаамм,,  ззааззннааччеенниимм  вв  ппууннккттіі  11  ццььооггоо  рріішшеенннняя,,      ууккллаассттии  ддооггооввіірр  
ооррееннддии  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  зз  ННооввооммаарр’’їїввссььккооюю  ссііллььссььккооюю  ррааддооюю..  
  

              55..РРееккооммееннддууввааттии    ппооддааттии  ддооггооввіірр  ооррееннддии  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  ннаа  ддеерржжааввннуу  
ррееєєссттррааццііюю  ппрраавваа  ооррееннддии..  
  

              66..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ппооссттііййннуу    
ккооммііссііюю  ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  
ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  
ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  
ссффееррии  ппооссллуугг..  
  
  
ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                                  ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО                            



 
  

  
  

ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  
ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  

ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                      

РРІІШШЕЕННННЯЯ  
  

2277  жжооввттнняя  22002211  ррооккуу      №№  99      
                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
                                                                                                                                                                                                                      

ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ттееххннііччннооїї  ддооккууммееннттааццііїї                                              ХХІІІІ  ппооззааччееррггоовваа  ссеессііяя            
іізз  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя                                                                    ввооссььммооггоо    ссккллииккаанннняя                                  
((ввііддннооввллеенннняя))  ммеежж  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв    
ннааттуурріі  ((ннаа  ммііссццееввооссттіі))  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  
іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,    
ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  
  

      ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  
ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,111188,,112211,,118866  ЗЗееммееллььннооггоо  
ккооддееккссуу  УУккррааїїннии  ттаа  уу  ззвв’’яяззккуу  ввввееддеенннняямм    зз  11ссііччнняя  22001155ррооккуу  ввииммоогг    ччаассттиинн  33  ттаа  
44,,  сс..2244,,  ппууннккттіівв  66,,  66--11  ППррииккііннццееввиихх  ппооллоожжеенньь    ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии    ««ППрроо  
ррееггууллюювваанннняя  ммііссттооббууддііввннооїї  ддііяяллььннооссттіі»»,,  ррооззгглляяннууввшшии  ттееххннііччннуу  ддооккууммееннттааццііюю  
іізз  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя  ((ввііддннооввллеенннняя))  ммеежж  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв  
ннааттуурріі      ((ннаа  ммііссццееввооссттіі))  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  
ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа)),,  ссііллььссььккаа  
ррааддаа    
    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  
              11..ЗЗааттввееррддииттии  ттееххннііччннуу    ддооккууммееннттааццііюю  іізз  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввссттааннооввллеенннняя  
((ввііддннооввллеенннняя))  ммеежж  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв  ннааттуурріі  ((ннаа  ммііссццееввооссттіі))  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  
ттаа  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  
((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ггррооммааддяяннаамм::  
                            --ССааййккііввссььккіійй  ЛЛююббооввіі  ММииххааййллііввнніі,,    ппллоощщееюю  --00,,22550000ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  
ннооммеерр--  44882211448822440000::0055::000044::00000011  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  
ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  
сс..ЛЛііссооввее,,  ввуулл..ДДжжееррееллььннаа,,2255//11  ММииррооллююббііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    
ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии..  
                  22..ППееррееддааттии    ззееммееллььннуу    ддіілляяннккуу    ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі  уу  ппррииввааттннуу  
ввллаассннііссттьь  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  іі    ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,  
ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ггррооммааддяяннаамм::  
                            --ССааййккііввссььккіійй  ЛЛююббооввіі  ММииххааййллііввнніі,,    ппллоощщееюю  --00,,22550000ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  
ннооммеерр--  44882211448822440000::0055::000044::00000011  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа    іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  
ббууддииннккуу,,  ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ((ппррииссааддииббннаа  ддіілляяннккаа))  ззаа  ааддрреессооюю::  



 
сс..ЛЛііссооввее,,  ввуулл..ДДжжееррееллььннаа,,2255//11  ММииррооллююббііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    
ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии..  
  
                  33..ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ппооссттііййннуу    
ккооммііссііюю  ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  
ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  
ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  
ссффееррии  ппооссллуугг..  
  
  
  
ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                                  ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                  
  
                                                                                                                                                                                                                                          



 

  
ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  
ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                      

РРІІШШЕЕННННЯЯ  
  

  2277  жжооввттнняя  22002211  ррооккуу      №№  1100        
                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
        
ППрроо  ззааттввееррдджжеенннняя  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю                                                ХХІІІІ  ппооззааччееррггоовваа  ссеессііяя                                  
щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  уу                                                        ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя                              
ппррииввааттннуу  ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо  
ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа    
  
ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  
ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,  4400,,  3333,,  112222,,112233  ЗЗееммееллььннооггоо  
ккооддееккссуу  УУккррааїїннии    ттаа  ччаассттииннии    1122  ППееррееххіідднниихх  ппооллоожжеенньь          ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  
УУккррааїїннии,,  ррооззгглляяннууввшшии  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю    щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  
ддіілляянноокк    уу  ппррииввааттннуу  ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо  ссеелляяннссььккооггоо  
ггооссппооддааррссттвваа,,        ссііллььссььккаа  ррааддаа    
    
  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  
  
11..ЗЗааттввееррддииттии  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк    уу  
ппррииввааттннуу      ввллаассннііссттьь  ддлляя  ввееддеенннняя  ооссооббииссттооггоо  ссеелляяннссььккооггоо  ггооссппооддааррссттвваа  іізз  
ззееммеелльь  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ппррииззннааччеенннняя  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі::  
              --ССккааллььооввооммуу  ІІввааннуу  ЮЮррііййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  
44882211448822440000::0033::000000::00660044  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  
ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  
ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;        
              --ММааррттиинн  ААлллліі  ВВііккттооррііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  
44882211448822440000::0033::000000::00559966  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  
ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  
ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                           
              --ММааррттииннуу  ВВііккттоорруу  ААннддррііййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  
44882211448822440000::0033::000000::00559933  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  
ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  
ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                           
                --  ННееммччееннккоо  ССввііттллаанніі  ММииххааййллііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  
44882211448822440000::0033::000000::00559911  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  
ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  
ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                           



 
                --ННееммччееннккуу  ЄЄввггееннуу  ВВаассииллььооввииччуу  ,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  
44882211448822440000::0033::000000::00559977  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  
ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  
ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                           
              --ГГооррііннссььккооммуу  ООллееккссааннддрруу  ММииккооллааййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  
ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::00559999  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  
ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  
ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                           
            --  ГГллааггооллееннккоо  ННааттааллііїї  ККииррииллііввнніі    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  
44882211448833990000::0033::000000::00444433  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  
ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;          
              --  ННааккооннееччнніійй  ЮЮллііїї  ООллееккссааннддррііввнніі    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  
44882211448833990000::0033::000000::00443399  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  
ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                  
              --ГГрриишшааєєввуу  ССееррггііюю  ООллееккссааннддррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  
ннооммеерр  44882211448833990000::0055::000000::00443366  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                 
              --ТТккааччееннккуу  ВВооллооддииммиирруу  ВВооллооддииммииррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  
ннооммеерр  44882211448833990000::0055::000000::00443355  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                 
                --ММааккааррееннккуу  ВВллааддииссллааввуу  ССттааннііссллааввооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  
ннооммеерр  44882211448833990000::0055::000000::00443377  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
22..  ППееррееддааттии  іізз  ззееммеелльь  ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі  уу  ппррииввааттннуу  ввллаассннііссттьь  ::        
              --ССккааллььооввооммуу  ІІввааннуу  ЮЮррііййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  
44882211448822440000::0033::000000::00660044  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  
ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  
ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;        
              --ММааррттиинн  ААлллліі  ВВііккттооррііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  
44882211448822440000::0033::000000::00559966  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  
ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  
ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                           
              --ММааррттииннуу  ВВііккттоорруу  ААннддррііййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  
44882211448822440000::0033::000000::00559933  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  
ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  
ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                           
                --  ННееммччееннккоо  ССввііттллаанніі  ММииххааййллііввнніі,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  
44882211448822440000::0033::000000::00559911  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  
ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  
ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                           
                        --ННееммччееннккуу  ЄЄввггееннуу  ВВаассииллььооввииччуу  ,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  
ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::00559977  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  ММииррооллююббііввссььккооггоо  
ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  
ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                                                           



 
                --ГГооррііннссььккооммуу  ООллееккссааннддрруу  ММииккооллааййооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  
ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  44882211448822440000::0033::000000::00559999  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї  
ММииррооллююббііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№33    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                 
                  --  ГГллааггооллееннккоо  ННааттааллііїї  ККииррииллііввнніі    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  
44882211448833990000::0033::000000::00444433  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  
ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;          
              --  ННааккооннееччнніійй  ЮЮллііїї  ООллееккссааннддррііввнніі    ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  ннооммеерр  
44882211448833990000::0033::000000::00443399  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  
ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                                  
              --ГГрриишшааєєввуу  ССееррггііюю  ООллееккссааннддррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  
ннооммеерр  44882211448833990000::0055::000000::00443366  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                 
              --ТТккааччееннккуу  ВВооллооддииммиирруу  ВВооллооддииммииррооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  
ннооммеерр  44882211448833990000::0055::000000::00443355  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                                                                                                                                 
                --ММааккааррееннккуу  ВВллааддииссллааввуу  ССттааннііссллааввооввииччуу,,  ппллоощщееюю  22,,00000000  ггаа,,  ккааддаассттррооввиийй  
ннооммеерр  44882211448833990000::0055::000000::00443377  вв  ммеежжаахх  ттееррииттооррііїї    ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..                                                                                                                                 
          
33..ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ппооссттііййннуу  ккооммііссііюю  
ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  
ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  
ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..  
                                                                                                        
                                                                                          
                                                                          
ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                              ТТааммаарраа    ФФЕЕССЬЬККОО  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    



 
                                                                                                                                                                                                                                            

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

   27 жовтня 2021 року   № 11  
        Новомар’ївка 
 
Про затвердження  проєкту землеустрою                       ХІІ позачергова сесія  
щодо     відведення    земельної   ділянки                       восьмого скликання  
у  власність для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) 
 
       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 у зв’язку із введенням в дію з 1січня 2015року вимог 
частин 3 та4 с.24, пунктів 6 і 6-1 Прикінцевих положень  Закону України  
«Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши проєкт 
землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка), розглянувши заяви громадян, сільська рада  
  
 ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки:               
-Шевченку Олександру Григоровичу у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за адресою: с.Костувате вул.Шкільна Братського 
району Миколаївської області  площею-0,2500 га, кадастровий номер-
4821481700:05:002:0001. 
 
  2.Передати  земельну ділянку комунальної власності у приватну власність 
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам : 
    -Шевченку Олександру Григоровичу у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за адресою: с.Костувате вул.Шкільна Братського 
району Миколаївської області  площею-0,2500 га, кадастровий номер-
4821481700:05:002:0001.    
                                                                                       



 
3.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 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
                                                                                              



 

  
ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  
ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                      

РРІІШШЕЕННННЯЯ  
  

    2277  жжооввттнняя  22002211  ррооккуу      №№  1122    
                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  
ППрроо  ннааддаанннняя      ддооззввооллуу  ннаа                                                                                                ХХІІІІ  ппооззааччееррггоовваа    ссеессііяя                                   
ррооззррооббккуу    ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо                                                        ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя  
ввііддввееддеенннняя  вв  ооррееннддуу    ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк    
ддлляя  іінншшооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо    
ппррииззннааччеенннняя  ((ссккллааддссььккіі  ппррииммііщщеенннняя))  
  
ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  
ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1177,,9933,,  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  
УУккррааїїннии  ттаа    ччаассттииннии  1122  ППееррееххіідднниихх  ппооллоожжеенньь  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  УУккррааїїннии,,  
сстт..5500  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ззееммллееууссттрріійй»»  ,,  ррооззгглляяннууввшшии    ззааяяввуу  ггрр..ББооттннаарр  ІІ..ММ    
ппрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  вв  
ооррееннддуу  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  ддлляя  іінншшооггоо    ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо    ппррииззннааччеенннняя  
((ссккллааддссььккіі  ппррииммііщщеенннняя))  ттаа  ввррааххооввууююччии  ввииссннооввоокк  ппооссттііййннооїї  ккооммііссііїїссііллььссььккооїї  
ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  
ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  
ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі  ,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    
    
  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  
11..ННааддааттии  ддооззввіілл    ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  
ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии    вв  ооррееннддуу    ддлляя  іінншшооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ппррииззннааччеенннняя  
((ссккллааддссььккіі  ппррииммііщщеенннняя))    ::  
--ББооттннаарр  ІІрриинніі  ММииккооллааїїввнніі,,  оорріієєннттооввннооюю  ппллоощщееюю  00..1188  ггаа,,  ззаа  ааддрреессооюю::  
ввуулл..ММиирруу,,4466..бб  сс..ГГааннннііввккаа  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі  ннаа  
ттееррииттооррііїї  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  
  
22..РРееккооммееннддууввааттии  ггрр..ББооттннаарр  ІІрриинніі  ММииккооллааїїввнніі  ззааммооввииттии  вв  ззееммллееввппоорряядднніійй  
ооррггааннііззааццііїї  ппррооєєкктт  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв  ооррееннддуу    
ддлляя  іінншшооггоо  ссііллььссььккооггооссппооддааррссььккооггоо  ппррииззннааччеенннняя  ((ссккллааддссььккіі  ппррииммііщщеенннняя))..    
  
33..РРооззррооббллеенннниийй    ттаа  ппооггоодджжеенннниийй  уу  ввссттааннооввллееннооммуу  ззааккоонноомм  ппоорряяддккуу  ппррооєєкктт  
ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  ппооддааттии  вв  ННооввооммаарр’’їїввссььккуу  
ссііллььссььккуу  ррааддуу  ннаа  ззааттввееррдджжеенннняя..        
                                                                                                                                                                                                                                                          



 
44..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ппооссттііййннуу    ккооммііссііюю  
ссііллььссььккооїї  ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  
ззвв’’яяззккуу,,  ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  
ккооммууннааллььннооїї  ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі  ,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..                                      
                                                                                                                            
                                                  
  
                                                                                                                                                                                                                                        
ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                          ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  
                                                                                            

          

  

  

  

  

  

  

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                           

  
ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  
ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                      

РРІІШШЕЕННННЯЯ  
  

    2277    жжооввттнняя  22002211  ррооккуу      №№  1133      
                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  

ППрроо  ннааддаанннняя((ввііддммооввуу))  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу                                        ХХІІІІ  ппооззааччееррггоовваа  ссеессііяя  
ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю      щщооддоо                                                                                          ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя                                    
ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк                                                                                                                                                                                              
вв  ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа  
  

            ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  
ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,3366,,9933,,112244,,220066  ЗЗееммееллььннооггоо  
ккооддееккссуу  УУккррааїїннии  ттаа    ччаассттииннии  1122  ППееррееххіідднниихх  ппооллоожжеенньь  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  
УУккррааїїннии,,  ррооззгглляяннууввшшии    ззааяяввии  ггррооммааддяянн    ппрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу  
ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  вв  ооррееннддуу  ддлляя  
ггооррооддннииццттвваа,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    
    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  
  
11..  ННааддааттии  ддооззввіілл  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  
ззееммееллььнниихх    ддіілляянноокк  вв    ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа  ::  

   -Гончарову Дмитрію Сергійовичу, орієнтовною площею   0,60 га , яка 
знаходиться в с.Єлизаветівка  вул. Аграрна,18  Ганнівського старостинського 
округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області; 
       -Панасовичу Олександру Олександровичу, орієнтовною площею  0,60 га , 
яка знаходиться в с.Єлизаветівка  вул.Аграрна  Ганнівського старостинського 
округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області; 
        -Новосельському Валентину Олександровичу, орієнтовною площею   
0,50 га, яка знаходиться в с.Новомар’ївка вул. Танкістів    Новомар’ївської 
сільської ради Братського району Миколаївської області; 
        -Новосельському Володимиру Валентиновичу, орієнтовною площею   
0,60 га, яка знаходиться в с.Новомар’ївка     Новомар’ївської сільської ради 
Братського району Миколаївської області; 
 

22..  ВВііддммооввииттии  уу  ннааддаанннніі  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  
ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььнниихх    ддіілляянноокк  вв    ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа  ::  



 
      -Панасовичу Олександру Олександровичу, орієнтовною площею  0,60 га , 
яка знаходиться в с.Єлизаветівка  вул.Аграрна  Ганнівського старостинського 
округу №4  Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області; 
        -Новосельському Валентину Олександровичу, орієнтовною площею   
0,50 га, яка знаходиться в с.Новомар’ївка вул. Танкістів    Новомар’ївської 
сільської ради Братського району Миколаївської області; 
       -Новосельському Валентину Олександровичу, орієнтовною площею   
0,35 га, яка знаходиться в с.Новомар’ївка вул. Танкістів    Новомар’ївської 
сільської ради Братського району Миколаївської області; 
       -Новосельському Валентину Олександровичу, орієнтовною площею   
0,15 га, яка знаходиться в с.Новомар’ївка вул. Ветеранів    Новомар’ївської 
сільської ради Братського району Миколаївської області; 
         -Новосельському Володимиру Валентиновичу, орієнтовною площею   
0,60 га, яка знаходиться в с.Новомар’ївка     Новомар’ївської сільської ради 
Братського району Миколаївської області. 
 
 

33..  РРееккооммееннддууввааттии  ггррооммааддяяннаамм,,  ззааззннааччеенниимм  вв  ппууннккттіі  11  ццььооггоо  рріішшеенннняя  ззааммооввииттии  
вв  ззееммллееввппоорряядднніійй  ооррггааннііззааццііїї  ппррооєєккттии  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  
ззееммееллььнниихх  ддіілляянноокк  вв  ооррееннддуу  ддлляя  ггооррооддннииццттвваа..  
44..ВВииггооттооввллеенниийй  ттаа  ппооггоодджжеенниийй    уу  ввссттааннооввллееннооммуу  ззааккоонноомм  ппоорряяддккуу  ппррооєєкктт    
ззееммллееууссттррооюю  ппооддааттии  ннаа  ррооззгглляядд  ттаа  ззааттввееррдджжеенннняя  ссеессііїї  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  
ссііллььссььккооїї  ррааддии  ,,  ззггіідднноо  ччииннннооггоо  ззааккооннооддааввссттвваа..                                                                                                                                      
55..  ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа    ккооммііссііюю  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  
ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  
ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі  ,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..        
        
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ССііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                                    ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО                              
  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
    



 
  

  
ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  
ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                      

РРІІШШЕЕННННЯЯ  
  

        2277  жжооввттнняя  22002211  ррооккуу      №№  1144      
                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  

ППрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу                                                                              ХХІІІІ  ппооззааччееррггоовваа  ссеессііяя                          
ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя                                                              ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя  
ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  іі    
ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,    
ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  
  

            ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  
ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,3366,,9933,,112244,,220066  ЗЗееммееллььннооггоо  
ккооддееккссуу  УУккррааїїннии  ттаа    ччаассттииннии  1122  ППееррееххіідднниихх  ппооллоожжеенньь  ЗЗееммееллььннооггоо  ккооддееккссуу  
УУккррааїїннии,,  ррооззгглляяннууввшшии  ззааяяввии  ггррооммааддяянн,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    
    

  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  
11..ННааддааттии  ддооззввіілл  ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  
ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  іі  ооббссллууггооввуувваанннняя    жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу,,  
ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд  ггррооммааддяяннаамм::  
              --ССввииннооббааюю  ООллееккссааннддрруу  ММииккооллааййооввииччуу,,  оорріієєннттооввннооюю  ппллоощщееюю  00,,2255  ггаа    вв  
ссеелліі  ООббууххііввккаа,,  ввуулл..ССттееппоовваа,,5588АА  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  
ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;  
            --ГГааййддаайй  ТТееттяянніі  ММииккооллааїїввнніі,,  оорріієєннттооввннооюю  ппллоощщееюю  00,,2255  ггаа    вв  ссеелліі  ГГааннннііввккаа,,  
ввуулл..ММиирруу,,1122  ГГааннннііввссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№44  ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  
ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі;;                         
22..РРееккооммееннддууввааттии  ггррооммааддяяннаамм,,  ззааззннааччеенниимм  вв  ппууннккттіі  11  ццььооггоо  рріішшеенннняя,,    
ззааммооввииттии  вв  ззееммллееввппоорряядднніійй  ооррггааннііззааццііїї  ппррооєєкктт  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо    ввііддввееддеенннняя    
ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  ддлляя  ббууддііввннииццттвваа  іі  ооббссллууггооввуувваанннняя  жжииттллооввооггоо  ббууддииннккуу  ,,  
ггооссппооддааррссььккиихх  ббууддііввеелльь  іі  ссппоорруудд..  
33..ППооддааттии  вв  ННооввооммаарр’’їїввссььккуу  ссііллььссььккуу  ррааддуу  ннаа  ззааттввееррдджжеенннняя  ппррооєєкктт  
ззееммллееууссттррооюю..                                                                                                                                                                                                                                                      
44..ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ккооммііссііюю  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  
ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  
ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..  
  
  
CCііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                          ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  



 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  

  
ННООВВООММААРР’’ЇЇВВССЬЬККАА  ССІІЛЛЬЬССЬЬККАА  РРААДДАА  

ББРРААТТССЬЬККООГГОО  РРААЙЙООННУУ  
ММИИККООЛЛААЇЇВВССЬЬККООЇЇ  ООББЛЛААССТТІІ                                                                                                                                      

РРІІШШЕЕННННЯЯ  
  

        2277  жжооввттнняя  22002211  ррооккуу      №№  1155    
                ННооввооммаарр’’їїввккаа      
  
ППрроо  ннааддаанннняя  ддооззввооллуу  ннаа  ррооззррооббккуу                                                                              ХХІІІІ  ппооззааччееррггоовваа  ссеессііяя                          
ппррооєєккттуу  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя                                                              ввооссььммооггоо  ссккллииккаанннняя  
ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв  ооррееннддуу  ддлляя    
ссііннооккооссіінннняя  ттаа  ввииппаассаанннняя  ххууддооббии    
  
            ВВііддппооввіідднноо  ддоо  ппууннккттуу  3344  ччаассттииннии  ппеерршшооїї      ссттааттттіі  2266  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  
ммііссццееввее  ссааммоовврряяддуувваанннняя  вв  УУккррааїїнніі»»,,  ссттааттеейй  1122,,3344,,8811,,111166,,111188  ЗЗееммееллььннооггоо  
ккооддееккссуу  УУккррааїїннии,,  сстт..1199,,2200,,2255,,5500  ЗЗааккооннуу  УУккррааїїннии  ««ППрроо  ззееммллееууссттрріійй»»,,  
ррооззгглляяннууввшшии  ззааяяввуу  ггррооммааддяяннииннаа  ННааггіієєвваа  РРууссллааннаа  ААххммеедд  ооггллии  ,,  ссііллььссььккаа  ррааддаа    
    
  ВВИИРРІІШШИИЛЛАА::  
11..ННааддааттии  ддооззввіілл  ггрр..ННааггіієєввуу  РРууссллааннуу  ААххммеедд  ооггллии    ннаа  ррооззррооббккуу  ппррооєєккттуу  
ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо  ввііддввееддеенннняя  ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  оорріієєннттооввннооюю  ппллоощщееюю  2255..0000  
ггаа  ддлляя  ссііннооккооссіінннняя  ттаа  ввииппаассаанннняя  ххууддооббии  ннаа  ууммоовваахх  ооррееннддии,,  ррооззттаашшооввааннооїї  ннаа  
ттееррииттооррііїї  ККаамм’’яянноо--ККооссттууввааттссььккооггоо  ссттааррооссттииннссььккооггоо  ооккррууггуу  №№11  
ННооввооммаарр’’їїввссььккооїї  ссііллььссььккооїї  ррааддии  ББррааттссььккооггоо  ррааййооннуу  ММииккооллааїїввссььккооїї  ооббллаассттіі..  
                                                                                                                                                                                                                  
22..РРееккооммееннддууввааттии  ггрр..ННааггіієєввуу  РР..АА..  ззааммооввииттии  вв  ззееммллееввппоорряядднніійй  ооррггааннііззааццііїї  
ппррооєєкктт  ззееммллееууссттррооюю  щщооддоо    ввііддввееддеенннняя    ззееммееллььннооїї  ддіілляяннккии  вв  ооррееннддуу    ддлляя  
ссііннооккооссіінннняя  ттаа  ввииппаассаанннняя  ххууддооббии..  
33..ППооддааттии  вв  ННооввооммаарр’’їїввссььккуу  ссііллььссььккуу  ррааддуу  ннаа  ззааттввееррдджжеенннняя  ппррооєєкктт  
ззееммллееууссттррооюю..                                                                                                                                                                                                                                                      
44..ККооннттрроолльь  ззаа  ввииккооннаанннняямм  ддааннооггоо  рріішшеенннняя  ппооккллаассттии  ннаа  ккооммііссііюю  ссііллььссььккооїї  
ррааддии  зз  ппииттаанньь  ААППКК,,  ззееммееллььнниихх  ввііддннооссиинн,,  ббууддііввннииццттвваа,,  ттррааннссппооррттуу,,  ззвв’’яяззккуу,,  
ееккооллооггііїї,,  ббллааггооууссттррооюю,,  жжииттллооввоо--ккооммууннааллььннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа,,  ккооммууннааллььннооїї  
ввллаассннооссттіі,,  ппррооммииссллооввооссттіі,,  ппііддппррииєєммннииццттвваа  ттаа  ссффееррии  ппооссллуугг..  
  
  
  
CCііллььссььккиийй  ггооллоовваа                                                                                                                                          ТТааммаарраа  ФФЕЕССЬЬККОО  
 
 



Додаток 1

до рішення Новомар'ївської територіальної громади № 2  від 27.10.2021р

"Про внесення змін до бюджету Новомар'ївської територіальної громади на 2021 рік"

1453900000

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  28 189 779,00 28 177 779,00 12 000,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
14 741 800,00 14 741 800,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 14 741 800,00 14 741 800,00 0,00 0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

8 082 982,00 8 082 982,00 0,00 0,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

5 327 078,00 5 327 078,00 0,00 0,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

1 331 740,00 1 331 740,00 0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  129 670,00 129 670,00 0,00 0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

129 670,00 129 670,00 0,00 0,00

18000000

Місцеві податки та збори,що сплачуються 

(перераховуються) згідно з Податковим 

кодексом України

13 306 309,00 13 306 309,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 7 251 340,00 7 251 340,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

263 084,00 263 084,00 0,00 0,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

219 178,00 219 178,00 0,00 0,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 430 389,00 430 389,00 0,00 0,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1 565 076,00 1 565 076,00 0,00 0,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 3 872 590,00 3 872 590,00 0,00 0,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 901 023,00 901 023,00 0,00 0,00

18050000 Єдиний податок  6 054 969,00 6 054 969,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1 349 940,00 1 349 940,00 0,00 0,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 648 785,00 648 785,00 0,00 0,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків` 

4 056 244,00 4 056 244,00 0,00 0,00

19000000 Інші податки та збори 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00

19010000 Екологічний податок 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00

19010100

Екологічний податок, який справляється за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в 

атмосферне повітря двоокису вуглецю)

12 000,00 0,00 12 000,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  195 801,00 1 401,00 194 400,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
1 401,00 1 401,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  1 401,00 1 401,00 0,00 0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  

1 401,00 1 401,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  194 400,00 0,00 194 400,00 0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 

194 400,00 0,00 194 400,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
194 400,00 0,00 194 400,00 0,00

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)
28 385 580,00 28 179 180,00 206 400,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  26 956 580,00 26 956 580,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  26 956 580,00 26 956 580,00 0,00 0,00

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам
3 603 400,00 3 603 400,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 3 603 400,00 3 603 400,00 0,00 0,00

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
21 803 382,00 21 803 382,00 0,00 0,00

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
20 594 500,00 20 594 500,00 0,00 0,00

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2021 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі бюджет 

розвитку



41035500

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію заходів,спрямованих 

на підвищення доступності широкосмугового 

доступу до Інтернету в сільській місцевості

870 000,00 870 000,00

41051400

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення якісної,сучасної та 

доступної середньої освіти "Нова українська 

школа"

338 882,00 338 882,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
1 052 300,00 1 052 300,00 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

1 052 300,00 1 052 300,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
497 498,00 497 498,00 0,00 0,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

26 549,00 26 549,00 0,00 0,00

41051700

субвенція з місцевого бюджету за рахунок 

залишку коштів субвенції на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми 

потребами,що утворився на початок 

бюджетного періоду

18 349,00 18 349,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 380 800,00 380 800,00 0,00 0,00

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров`я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

71 800,00 71 800,00 0,00 0,00

X Разом доходів 55 342 160,00 55 135 760,00 206 400,00 0,00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



1,4539E+10

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  28 378 082,00 9 500,00 0,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
14 197 382,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 14 197 382,00 0,00 0,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

8 425 322,00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

3 994 300,00

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

1 777 760,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  146 170,00 0,00 0,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

146 170,00

18000000 Місцеві податки 13 982 480,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 7 070 200,00 0,00 0,00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

263 100,00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

232 800,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 457 100,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 813 000,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 4 259 800,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 991 100,00

18011100 транспортний податок 53 300,00

18050000 Єдиний податок  6 912 280,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 610 080,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 801 800,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків` 

5 500 400,00

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

19090000

Податки і збори, не віднесені до інших 

категорій, та кошти, що передаються 

(отримуються) відповідно до бюджетного 

законодавства

9 500,00 0,00 9 500,00 0,00

19010100

Екологічний податок,який справляється за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком викидів в 

атмосферне повітря двоокису вуглецю)

4 000,00 4 000,00 0,00

ПРОГНОЗ ДОХОДІВ

місцевого бюджету на 2022 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього 2022

спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет розвитку



19010300

надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об'єктах,крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини

5 500,00 5 500,00

20000000 Неподаткові надходження  52 050,00 0,00 0,00

21080000 інші надходження 1 500,00 0,00 0,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1 500,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 
50 550,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 49 000,00 0,00 0,00

22010300

адміністративний збір за проведення 

державної реєстраціїюридичних осіб,фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань

46 900,00

22012500
Плата за надання інших адміністративних 

послуг
2 100,00

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном  

0,00 0,00 0,00 0,00

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності 

0,00 0,00 0,00

22090000 Державне мито  1 550,00 0,00 0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  

1 550,00

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

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 

144 600,00 0,00 144 600,00 0,00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
132 800,00 132 800,00 0,00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ,що 

здійснюється відповідно до Закону України 

"Про оренду державного та комунального 

майна"

11 800,00 11 800,00

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)
28 428 632,00 154 100,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  24 196 398,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  0,00 0,00

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам
2 919 700,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 2 919 700,00

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
21 195 000,00 0,00 0,00

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
21 195 000,00

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
0,00 0,00 0,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
0,00 0,00 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

0,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
81 698,00 81 698,00 0,00 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

0,00 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

0,00 0,00 0,00

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

0,00 0,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 81 698,00 81 698,00

X Разом доходів 52 625 030,00 154 100,00 0,00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



Додаток 2

до рішення _Новомар'ївської територіальної громади

"Про _внесення змін до бюджету Новомар'ївської  територіальної громади _ на 2021 рік"

від 27.10.2021 р№ 2

14539000000

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 4 029 551,59 2 884 323,59 1 145 228,00 1 145 228,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів
4 029 551,59 2 884 323,59 1 145 228,00 1 145 228,00

208100 На початок періоду 4 589 751,59 4 589 751,59 0,00 0,00

208200 На кінець періоду 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 -1 145 228,00 1 145 228,00 1 145 228,00

X Загальне фінансування 4 029 551,59 2 884 323,59 1 145 228,00 1 145 228,00

600000 Фінансування за активними операціями 4 029 551,59 2 884 323,59 1 145 228,00 1 145 228,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 4 029 551,59 2 884 323,59 1 145 228,00 1 145 228,00

602100 На початок періоду 4 589 751,59 4 589 751,59 0,00 0,00

602200 На кінець періоду 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 -1 145 228,00 1 145 228,00 1 145 228,00

X Загальне фінансування 4 029 551,59 2 884 323,59 1 145 228,00 1 145 228,00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2021 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 



с.Новомар'ївка Додаток 3

до рішення Новомар'ївської сільської ради

"Про проєкт бюджету Новомар'ївської територіальної громади на 2022 рік"

від 27.10.2021 р № 1

(грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000
Новомар'ївська сільська рада Братського 

району Миколаївської області
52625030,00 52521430,00 34990271,00 3600000,00 0,00 154100,00 0,00 142300,00 0,00 0,00 0,00 52779130,00

0110000
Новомар'ївська сільська рада Братського 

району Миколаївської області
52625030,00 52521430,00 34990271,00 3600000,00 0,00 154100,00 0,00 142300,00 0,00 0,00 0,00 52779130,00

0110100 0100 Державне управління 10898698,00 10898698,00 8575368,00 156748,00 11800,00 10880498,00

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

10898698,00 10898698,00 8575368,00 156748,00 0,00 11800,00 11800,00 0,00 0,00 10910498,00

0111000 1000 Освіта 35767905,00 35767905,00 24677737,00 3042317,00 132800,00 0,00 132800,00 0,00 0,00 0,00 35767905,00

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 5300183,00 5300183,00 3250190,00 628898,00 0,00 132800,00 132800,00 0,00 0,00 5432983,00

0111021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти 

ззакладами загальної середньої освітиа 

рахунок коштів місцевого бюджету,з них:

7565987,00 7565987,00 3526975,00 2393507,00 7565987,00

0111031 1031 0921
надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
21195000,00 21195000,00 16956000,00 21195000,00

0111070 1070 0960

надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти,заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

546325,00 546325,00 407653,00 19912,00 546325,00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти 1160410,00 1160410,00 536919,00 1160410,00

0113000 3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 401648,00 401648,00 99125,00 639620,00

0113020 3020 1060
забезпечення побутовим вугіллям окремих 

категорій громадян
6000,00 6000,00 6000,00

0113035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті

72000,00 72000,00 72000,00

0113050 3050 1070

пільгове медичне обслуговування осіб,які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

600,00 600,00 600,00

0113090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни
3868,00 3868,00 3868,00

0113133 3133 1040 Інші заходи  та заклади молодіжної політики 0,00

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій інвалідам, 

фізичним особам,які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку,особам з 

інвалідністю,дітям з інвалідністю,хворим,які 

не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги

20000,00 20000,00 20000,00

0113171 3171 1010

компенсаційні виплати особам з інвалідністю 

на бензин,ремонт,технічне обслуговування 

автомобілів,мотоколясок і на транспортне 

обслуговування 

2900,00 2900,00 2900,00

0113191 3191 1030
Інші видатки на соціальний захист ветеранів 

війни та праці " в т.ч. 
86330,00 86330,00 86330,00

надання матеріальної допомоги сім'ям 

загиблих та померлих учасників бойових дій 

на території інших країн,особам з інвалідністю 

внаслідок війни на території інших країн

22330,00 22330,00 22330,00

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2021 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

РАЗОМ

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії



надання матеріальної допомоги сім'ям 

загиблих та померлих учасників АТО/ООС на 

сході України,сім'ям осіб,які загинули або 

померли внаслідок поранень,каліцтва,контузії 

чи інших ушкоджень здоров'я,одержаних під 

час участі у Революції Гідності

40000,00 40000,00 40000,00

надання щомісячної матеріальної допомоги 

дітям військовослужбовців ЗСУ та інших 

військових формувань,у тому числі 

добровольчих,які загинули,пропали безвісті 

або померли внаслідоу поранення ,контузії чи 

каліцтва,одержанихпри виконанні службових 

обов'язків на тимчасово окупованій території 

АР Крим,м.Севастополя,під час участі в 

АТО/ООС на сході України

24000,00 24000,00 12000,00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 118950,00 118950,00 99125,00 118950,00

0113242 3242 1090
інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
91000,00 91000,00 91000,00

надання адресної допомоги особам,які 

перебувають у складних життєвих обставинах
60000,00 60000,00 79980,00

матеріальна допомога учасникам війни в 

Афганістані, ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС,учасникам АТО

31000,00 31000,00

0114000 4000 Культура і мистецтво 1156190,00 1156190,00 802241,00 111410,00 1147441,00

0114030 4030 0824 забезпечення діяльності бібліотек 305447,00 305447,00 229392,00 6000,00 305447,00

0114060 4060 0828

забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури,клубів,центрів дозвілля та інших 

клубних закладів

850743,00 850743,00 572849,00 105410,00 850743,00

0116000 6000 Житлово-комунальне господарство 981495,00 981495,00 0,00 289525,00 981495,00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарствапа
139315,00 139315,00 139315,00 139315,00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів 842180,00 842180,00 150210,00 842180,00

0118000 8000 Інша діяльність 100000,00 100000,00 0,00 0,00 47,00 9500,00 0,00 9500,00 0,00 0,00 0,00 109500,00

0118110 8110 0320

заходи із запобігання та піквідації  

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

100000,00 100000,00 100000,00

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів
9500,00 9500,00 9500,00

0119000 9000 Міжбюджетні трансферти 2165794,00 2165794,00 2165794,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету 2165794,00 2165794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2165794,00

370000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 

ради
1049700,00 1049700,00 835800,00 1049700,00

371000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 

ради
1049700,00 1049700,00 835800,00 1049700,00

3710100 100 Державне управління 1049700,00 1049700,00 835800,00 1049700,00

37010160 О160 0111

Керівництво і управлінняу відповідній сфері у 

містах(м.Києві),селищних,селах,територіальни

х громадах

1049700,00 1049700,00 835800,00 1049700,00

3718000 8000 Інша діяльність 103600,00 103600,00

371810 8710 О133 резервний фонд місцевого бюджету 103600,00 103600,00

X X X 52625030,00 52521430,00 34990271,00 3600000,00 0,00 154100,00 0,00 154100,00 0,00 0,00 52779130,00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



с.Новомар'ївка Додаток 3

до рішення Новомар'ївської сільської ради

"Про внесення змін до бюджету Новомар'ївської територіальної громади на 2021 рік"

від 27.10.2021 р № 2

(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
57970183,59 57784833,59 35100743,88 2866758,00 50100,00 1331728,00 1145228,00 206400,00 0,00 0,00 544462,00 59301911,59

0110000
Новомар'ївська сільська рада Братського 

району Миколаївської області
58020083,59 57784833,59 35100743,88 2866758,00 50100,00 1331728,00 1145228,00 206400,00 0,00 0,00 544462,00 59351811,59

0110100 0100 Державне управління 11378882,00 11378882,00 8724734,00 105200,00 19900,00 19900,00 11331167,00

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

11378882,00 11378882,00 8724734,00 145200,00 0,00 20050,00 20050,00 0,00 0,00 20050,00 11398932,00

0111000 1000 Освіта 38649087,28 38649087,28 24546003,00 2374903,00 795169,00 600769,00 194400,00 0,00 0,00 3,00 38649087,28

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 5542707,00 5542707,00 3275444,00 466853,00 0,00 239400,00 45000,00 194400,00 0,00 0,00 45000,00 5827107,00

0111021 1021 0921

Надання загальної середньої освіти 

ззакладами загальної середньої освітиа 

рахунок коштів місцевого бюджету,з них:

8194302,69 8194302,69 3417239,00 1884686,00 8194302,69

за рахунок додаткової дотації 1052300,00 1052300,00 1052300,00 1052300,00

за рахунок субвенції з обласного бюджету на 

співфінансування впровадження проєктів-

переможців обласного конкурсу проєктів та 

програм розвитку місцевого самоврядування 

2021 року

200000,00 200000,00 200000,00

0111200 1200 0990

надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

для  надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами 

17612,00 17612,00 8937,00 8937,00 8937,00 17612,00

0111210 1210 0990

надання освіти за рахунок залишку коштів за 

субвенцією з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами

26570,80 26570,80 8323,00 8323,00 8323,00 18349,00

0111031 1031 0921
надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
20594500,00 20594500,00 16743496,00 20594500,00

0111061 1061 0921
надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти
1969465,79 1969465,79 364741,00 364741,00 364741,00 533628,00

0111070 1070 0960

надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти,заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

663526,00 663526,00 504379,00 23364,00 663526,00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти 1439663,00 1439663,00 605445,00 1439663,00

0111182 1182 0990

виконання заходів,спрямованих на 

забезпечення якісної,сучасної та доступної 

середньої освіти "Нова українська школа" за 

рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам

182491,00 182491,00 156391,00 156391,00 156391,00 338882,00

0111181 1181 0990

співфінансування заходів,що реалізуються за 

раунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної,сучасної та доступної середньої освіти 

"Нова українська школа"

18249,00 18249,00 17377,00 17377,00 17377,00 33888,00

0113000 3000 Соціальний захист і соціальне забезпечення 566496,31 566496,31 639620,00

0113020 3020 1060
забезпечення побутовим вугіллям окремих 

категорій громадян
14000,00 14000,00 14000,00

0113033 3033 1070

компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян

12000,00 12000,00 12000,00

0113032 3032 1070
надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв'язку
2400,00 2400,00 2400,00

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2021 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

РАЗОМ

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії



0113035 3035 1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті

72000,00 72000,00 72000,00

0113050 3050 1070

пільгове медичне обслуговування осіб,які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи

500,00 500,00 500,00

0113090 3090 1030
Видатки на поховання учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни
3600,00 3600,00 3600,00

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

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій інвалідам, 

фізичним особам,які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку,особам з 

інвалідністю,дітям з інвалідністю,хворим,які 

не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги

60000,00 60000,00 60000,00

0113171 3171 1010

компенсаційні виплати особам з інвалідністю 

на бензин,ремонт,технічне обслуговування 

автомобілів,мотоколясок і на транспортне 

обслуговування 

2800,00 2800,00 2800,00

0113191 3191 1030
Інші видатки на соціальний захист ветеранів 

війни та праці " в т.ч. 
141900,00 141900,00 141900,00

надання матеріальної допомоги учасникам 

бойових дій у роки Другої світової війни,війни 

на території інших країн,учасників АТО/ООС на 

сході України

31900,00 31900,00 31900,00

надання матеріальної допомоги сім'ям 

загиблих та померлих учасників АТО/ООС на 

сході України,сім'ям осіб,які загинули або 

померли внаслідок поранень,каліцтва,контузії 

чи інших ушкоджень здоров'я,одержаних під 

час участі у Революції Гідності

40000,00 40000,00 40000,00

пільги інвалідам по зору та інвалідам 

загального захворювання 1-2 групи
10000,00 10000,00 10000,00

надання щомісячної матеріальної допомоги 

дітям військовослужбовців ЗСУ та інших 

військових формувань,у тому числі 

добровольчих,які загинули,пропали безвісті 

або померли внаслідоу поранення ,контузії чи 

каліцтва,одержанихпри виконанні службових 

обов'язків на тимчасово окупованій території 

АР Крим,м.Севастополя,під час участі в 

АТО/ООС на сході України

12000,00 12000,00 12000,00

надання матеріальної допомоги інвалідам 

війни,дітям загиблих учасників 

АТО/ООС,Афганістані

48000,00 48000,00 48000,00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 87316,31 87316,31 67242,88 87316,31

0113242 3242 1090
інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
104980,00 104980,00 104980,00

надання адресної допомоги особам,які 

перебувають у складних життєвих обставинах
104980,00 104980,00 79980,00

0114000 4000 Культура і мистецтво 1197441,00 1197441,00 755406,00 122475,00 1147441,00

0114030 4030 0824 забезпечення діяльності бібліотек 318660,00 318660,00 216000,00 2000,00 318660,00

0114060 4060 0828

забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури,клубів,центрів дозвілля та інших 

клубних закладів

878781,00 878781,00 539406,00 120475,00 878781,00

0116000 6000 Житлово-комунальне господарство 799316,00 799316,00 0,00 224180,00 649316,00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарствапа
147300,00 147300,00 113500,00 147300,00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів 652016,00 652016,00 110680,00 652016,00

0117000 7000 Економічна діяльність 919900,00 919900,00 0,00 0,00 0,00 524559,00 524559,00 0,00 0,00 0,00 524559,00 1394559,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 49900,00 49900,00

0117350 7350 0443
розроблення схем планування та забудови 

територій (містобудівної документації)
524559,00 524559,00 524559,00 524559,00

0117540 7540 0460

реалізація заходів,спрямованих на 

підвищення доступності широкосмугового 

доступу до Інтернету в сільській місцевості

870000,00 870000,00 870000,00

0118000 8000 Інша діяльність 123000,00 123000,00 0,00 0,00 0,00 12000,00 0,00 12000,00 0,00 0,00 0,00 135000,00



0118110 8110 0320

заходи із запобігання та піквідації  

надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

100000,00 100000,00 100000,00

0118220 8220 0380
заходи та роботи з мобілізаційної підготовки 

місцевого значення
23000,00 23000,00 23000,00

0118340 8340 0540
Природоохоронні заходи за рахунок цільових 

фондів
12000,00 12000,00 12000,00

0119000 9000 Міжбюджетні трансферти 2946782,00 2946782,00 50100,00 2307497,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету 2874982,00 2874982,00 0,00 0,00 50100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2235697,00

0119430 9430 0180

субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримкиокремих закладів та заходів у 

системі охорони здоровя за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

71800,00 71800,00 71800,00

370000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 

ради
1253829,00 1253829,00 1007358,00 1253829,00

371000
Фінансовий відділ Новомар'ївської сільської 

ради
1253829,00 1253829,00 1007358,00 1253829,00

3710100 100 Державне управління 1253829,00 1253829,00 1007358,00 1253829,00

37010160 О160 0111

Керівництво і управлінняу відповідній сфері у 

містах(м.Києві),селищних,селах,територіальни

х громадах

1253829,00 1253829,00 1007358,00 1253829,00

3718000 8000 Інша діяльність 185350,00 185350,00

371810 8710 О133 резервний фонд місцевого бюджету 185350,00 185350,00

X X X 58020083,59 57834733,59 35100743,88 2866758,00 50100,00 1351778,00 1145378,00 206400,00 0,00 0,00 1145378,00 59371861,59

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



Додаток 3а

до рішення Новомар'ївської сільської  ради

від 27.10.2021р № 2

(грн.)

Всього
освітня 

субвенція

субвенції

місцевим 

бюджетам

Перерозподіл 

коштів

Вільний 

залишок 

бюджетних 

коштів на 

01.01.2021р

Всього

Субвенція з 

місцевого 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

закупівлю 

засобів 

навчання та 

обладнання 

для 

навчальних 

кабінетів 

початкової 

школи 

(бюджет 

Вільний 

залишок 

бюджетних 

коштів на 

01.01.2021р

Передача 

коштів із 

загального 

фонду 

бюджету до 

бюджету 

розвитку

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

7130 Здійснення заходів із землеустрою

49900,00 49900,00 49900,00

6030 організація благоустрою населених пунктів

100000,00 100000,00 100000,00

1010 надання дошкільної освіти

200000,00

192000,00

8000,00 200000,00

9770 інші субвенції місцевим бюджетам

382000,00 382000,00 382000,00

0150

організаційне,інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності

обласної ради,районної ради,районної у місті

ради (у разі її

створення),міської,селищної,сільської рад 44900,00 44900,00 150,00

19900,00

45050,00

ТПКВК Головний розпорядник коштів РАЗОМ

Загальний фонд Спеціальний фонд

ОБСЯГИ
додаткових асигнувань та перерозподіл їх по сільському бюджету

на 2021 рік



1021
надання загальної середньої освіти закладами

загальної середньої освіти

-192000,00

-192000,00

-192000,00

3242
Інші заходи у сфері соціального захисту і

соціального забезпечення

25000,00 25000,00 25000,00

4060

забезпечення діяльності палаців і будинів

культури,клубів,центрів дозвілля та інших

клубних закладів
30000,00 30000,00 30000,00

Всього: 639800,00 639800,00 150,00 19900,00 639950,00

Начальник фінансового відділу Тетяна СЛЮСАРЕНКО



Додаток 5                                                                                                                     

до рішення селищної ради від 27.10.2021 №2  "Про 

внесення змін до бюджету Новомар'ївської 

територіальної громади на 2021 рік" 

(грн)
Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 

трансферту  

1 2 3

41020100 3603400

99000000000 3603400

41033900 20594500

99000000000 20594500

41040200 1052300

14100000000 1052300

41051200 26549

14100000000 26549

41055000 47900

14100000000 47900

41053900 3600

14100000000 3600

41053900 500

14100000000 500

41053900 2800

14100000000 2800

41053900 12000

14100000000 12000

41053900 31900

14100000000 31900

Державний бюджет

Базова дотація

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання

матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам

з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

Обласний бюджет Миколаївської області

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування

витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

Обласний бюджет Миколаївської області

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони

здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання

щомісячної матеріальної допомоги  дітям військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань,у тому 

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи

щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне

обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з 

Обласний бюджет Миколаївської області

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік бюджету Новомар'ївської територіальної громади

Код Класифікації 

доходу 

бюджету/Код 

бюджету

Усього

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

                             І. Трансферти до загального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів

освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Державний бюджет

Обласний бюджет Миколаївської області

1



41053900 40000

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області 40000

41051700 18349

14100000000 Обласний бюджет Миколаївської області

18349

41053900
субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку територіальних громад Миколаївської області у 2021

році 90000

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області 90000

41053900
субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження

проєктів-переможців обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого

самоврядування 2021 року 200000

1410000000

Обласний бюджет Миколаївської області 200000

41055000
субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у

системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 23900

14100000000 обласний бюджет Миколаївської області

23900

41035500
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів

,спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в

сільській місцевості 870000

99000000000

Державний бюджет 870000

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання

матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім"ям осіб, які

загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров"я, одержаних під

час участі у Революції Гідності)

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами,що утворився на початок бюджетного періоду

2



 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,сучасної

та доступної середньої освіти "Нова українська школа" 338882

99000000000 338882

Х 26956580

Х 26956580

Х

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету/ 

Код бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету -отримувача міжбюджетного 

трансферту
Усього

1 2 3 4

14543000000 Братська селищна територіальна громада

0119770 0119770
Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на утримання трудового архіву)
42000

145430000000 Братська селищна територіальна громада 42000

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на утримання соціальних працівників та соціальних робітників 

територіального центру соціального ослуговування, відшкодування вартості утримання  

742250

14543000000 Братська селищна територіальна громада 742250

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на забезпечення видатками на розрахунки за енергоносії КНП 

"Братська ЦРЛ",продукти харчування

875000

14543000000 Братська селищна територіальна громада 875000

0119770 0119770

інші субвенції з місцевого бюджету на забезпечення видатками на оплату 

праці,розрахунки за електричну енергію,природний газ,безкоштовні рецепти КНП 

"Братський ЦПМСД"

813500

14543000000 Братська селищна територіальна громада 563500

0119430 0119430
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
71800

                             І. Трансферти із загального фонду бюджету

спеціальний фонд

загальний фонд

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
                                                                                                                                                                                                        

(грн)

Державний бюджет

                             ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

3



14543000000 Братська селищна територіальна громада 71800

0119770 Інші субвекнції з місцевого бюджету на зарплату водію,молодшої медичної сестри 60451

14543000000 Братська селищна територіальна громада 60451

0119770 інші субвенції з місцевого бюджету терцентр (зарплата) 14000

14543000000 Братська селищна територіальна громада 14000

0119770 інші субвенції з місцевого бюджету КНП "Братський ЦПМСД" 123293

14543000000 Братська селищна територіальна громада 123293

0119770 інші субвенції з місцевого бюджету Возн.центр психол.реабіліт.дітей 47065

14529000000 Вознесенська міська рада 47065

14100000000 0119770 субвенція з бюджету Новомар'ївської СТГ обласному бюджету для співфінансування 50100

обласний бюджет Миколаївської області 50100

14543000000 Братська селищна територіальна громада 7323

0119770 інші субвенції з місцевого бюджету (зарплата інтерну) 7323

15543000000 Братська селищна територіальна громада 100000

0119770 інші субвенції з місцевого бюджету ( газоанал. амбул. - 70000 грн, пож.сигнал.ЦРЛ-30000 грн) 100000

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 2946782

загальний фонд 2946782

спеціальний фонд

Начальник фінансового віллілу Тетяна СЛЮСАРЕНКО

                             IІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

4



Додаток 5                                                                                                                     

до рішення селищної ради від 27.10.2021 №1 "Про 

проєкт сільського бюджету на 2022 рік"

(грн)
Найменування трансферту/ Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 

трансферту  

1 2 3

41020100 2919700

99000000000 2919700

41033900 21195000

99000000000 21195000

41053900 3868

14100000000 3868

41053900 600

14100000000 600

41053900 2900

14100000000 2900

41053900 12000

14100000000 12000

41053900 22330

14100000000 22330

41053900 40000

14100000000 40000

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування

витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

Обласний бюджет Миколаївської області

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання

щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань,у тому

числі добровільних,які загинули,пропали безвісті або померли внаслідок поранення,контузії чи

каліцтва,одержаних при виконанні службових обов'язків та тимчасово окупованій території АР

Крим,м.Севастополя,під час участі в АТО/ООС на сході України)

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на окремі заходи

щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне

обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з

інвалідністю І та ІІ групи))

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання

матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім"ям осіб, які

загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров"я, одержаних під

час участі у Революції Гідності)

Обласний бюджет Миколаївської області

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам для надання

матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам

з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік бюджету Новомар'ївської територіальної громади

Код Класифікації 

доходу 

бюджету/Код 

бюджету

Усього

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

                             І. Трансферти до загального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на пільгове

медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Державний бюджет

Державний бюджет

Базова дотація

1



Х 24196398

Х 24196398

Х

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету/ 

Код бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету

Найменування трансферту/Найменування бюджету -отримувача міжбюджетного 

трансферту
Усього

1 2 3 4

14543000000 Братська селищна територіальна громада

0119770 0119770
Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на утримання трудового архіву)
44604

145430000000 Братська селищна територіальна громада 44604

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на утримання соціальних працівників та соціальних робітників 

територіального центру соціального ослуговування, відшкодування вартості утримання  

521190

14543000000 Братська селищна територіальна громада 521190

0119770 0119770

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція  бюджету Братської селищної 

територіальної громади на забезпечення видатками на розрахунки за енергоносії КНП 

"Братська ЦРЛ")

1000000

14543000000 Братська селищна територіальна громада 1000000

0119770 0119770

інші субвенції з місцевого бюджету на забезпечення видатками на оплату 

праці,розрахунки за електричну енергію,природний газ,безкоштовні рецепти КНП 

"Братський ЦПМСД"

400000

14543000000 Братська селищна територіальна громада 400000

14529000000 Вознесенська міська рада 50000

0119770 0119770 інші субвенції з місцевого бюджету (центр психологічної реабілітації дітей) 50000

14307200000 Вознесенська районна рада 150000

0119770 0119770 інші субвенції з місцевого бюджету (на утримання апарату районної ради) 150000

                             І. Трансферти із загального фонду бюджету

                             IІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

спеціальний фонд

загальний фонд

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
                                                                                                                                                                                                        

(грн)

                             ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

2



УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі: 2165794

загальний фонд 2165794,00

спеціальний фонд

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.

3



грн.

1 2 3 4 5 6 7

1414000000000 Районний бюджет 329660 277 140 52520

1430550800000 Миролюбівська сільська рада 220 000 220000

Всього: 329660 277 140 52520 220 000 220000

Секретар: В.А. Мезник

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

Усього

Трансферти іншим бюджетам

Інші субвенції з місцевого 

бюджету селищної та сільських 

рад 

загального 

фонду

субвенції з місцевого бюджету  на:

Усього

1



Додаток  7

                       до рішення Новомар'ївської сільської ради №1

від 27.10.2021р "Про  проєкт сільського бюджету на 2022 рік"

(грн.)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

0100000
Новомар'ївська сільська рада Братського району 

Миколаївської області

0110000
Новомар'ївська сільська рада Братського району 

Миколаївської області

Програма соціально-економічного  розвитку села  на 2019-2023 роки 18.12.2019 №1 1455739,00 1446239,00

0113210 3210 0620 організація та проведення громадських робіт виплата заробітної плати особам,залученим до  громадських робіт
118950,00

118950,00

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів організація благоустрою населених пунктів громади 842180,00 842180,00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства

забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 159315,00
159315,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам утримання районного трудового архіву 44604,00 44604,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на заробітну плату відділу сім'ї і молоді Братського району

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на виплату заробітної плати соціальному працівнику 281190,00 281190,00

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 9500,00 9500,00

Сільська програма вуличного освітлення 18.12.2020 207710,00 207710,00

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

вуличного освітлення 

207710,00
207710,00

 Програма розвитку освіти Новомар'ївської сільської ради на 2019-2023 роки 20.08.2019 №3 1810,00 1810,00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського

піклування,яким випоавнилося 18 років

1810,00
1810,00

Програма "Шкільний автобус" на 2019-2021 роки 1158600,00 1158600,00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості 

1158600,00
1158600,00

" Пролграма "Здоров'я нації" на 2015-2020 роки 20.08.2019 №6 1400000,00 1400000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам
в т.ч.на виплату заробітної плати працівникам ФАПів

191500,00 191500,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам
видачу безкоштовних рецептів

72000,00 72000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам
оплата комунальних послуг ФАПів

136500,00 136500,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам оплата енергоносіїв ЦРЛ 1000000,00 1000000,00

Програма розвитку захисту "Турбота" на 2019-2022 роки 481200,00 481200,00

0113035 3035 1070
на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим 

категоріям громадян на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян
72000,00 72000,00

0113242 3242 1090
інші заходи у сфері соціального захисту і соціального

забезпечення

матеріальна допомога громадянам,які опинились в скрутному становищі 60000,00
60000,00

0113191
3191 1030

інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення ( 

доп.Афганцям,Чорнобильцям,уч.АТО/ООС)

71200,00
71200,00

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 2021 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

0113020 3020 1060 забезпечення побутовим вугіллям забезпечення інвалідів твердим паливом 6000,00 6000,00

0113160 3160 1010 надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які

надають соціальні послуги громадянам похилого 

надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які надають соціальні

послуги громадянам похилого віку,інвалідам,дітям-інвалідапм,хворим,які не 

20000,00 20000,00

0113191 3191 1030 інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 
інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці (доп.дітям загиблих 

учасників АТО)
12000,00 12000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам утримання мешканців с/ради у відділенні стаціонарного догляду 240000,00 240000,00

УСЬОГО 4705059,00 4695559,00 9500,00 0,00

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.

3



Додаток  7

                       до рішення Новомар'ївської сільської ради 

від 27.10.2021р № 2  "Про  внесення змін до бюджету Новомар'ївської територіальної громади на 2021 рік"

(грн.)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

0100000
Новомар'ївська сільська рада Братського району 

Миколаївської області

0110000
Новомар'ївська сільська рада Братського району 

Миколаївської області

Програма соціально-економічного  розвитку села  на 2019-2023 роки 18.12.2020 №6 1763147,31 1676588,31 536559,00 524559,00

0113210 3210 0620 організація та проведення громадських робіт виплата заробітної плати особам,залученим до  громадських робіт
87316,31

87316,31

0116030 6030 0620 організація благоустрою населених пунктів організація благоустрою населених пунктів громади 401822,00 401822,00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного 

господарства

забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 147300,00
147300,00

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

0117350 7350 0443
розроблення схем планування та забудови територій 

(містобудівної документації)

розроблення схем планування та забудови територій 524559,00
524559,00

524559,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам утримання районного трудового архіву 42000,00 42000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на заробітну плату відділу сім'ї і молоді Братського району 160000,00 160000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на виплату заробітної плати соціальному працівнику 273250,00 273250,00

0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 12000,00 12000,00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою
управління данними,здіснення збору,систематизації та аналізу використання 

земельних ділянок
49900,00 499900,00

Сільська програма вуличного освітлення 18.12.2020 №8 250194,00 250194,00

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

вуличного освітлення 

250194,00
250194,00

 Програма розвитку освіти Новомар'ївської сільської ради на 2019-2023 роки 26.06.2020 №3 8620,00 8620,00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
Видатки на надання допомоги дітям-сиротам та дітям,позбавленим батьківського

піклування,яким випоавнилося 18 років

3620,00
3620,00

1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
Винагорода переможцю Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості

"Об'єднаймося ж,брати мої" 

5000,00
5000,00

Програма "Шкільний автобус" на 2019-2021 роки 03.02.2021 №4 1436043,00 1436043,00

0111142 1142 0990 інші програми та заходи у сфері освіти
забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості 

1436043,00
1436043,00

" Програма "Здоров'я нації" на 2015-2020 роки 18.12.2020 №10 1986890,00 1986890,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам
в т.ч.на виплату заробітної плати працівникам ФАПів,лікарю-інтерну

399067,00 399067,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам
видачу безкоштовних рецептів

104000,00 104000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам
оплата комунальних послуг ФАПів

191500,00 191500,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам оплата комунальних послуг ЦРЛ 1035000,00 1035000,00

Усього

Спеціальний фондКод 

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 2021 році

Загальний 

фонд

Код 

ТПКВ

КМБ 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

регіональну 

програму

2



усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Усього

Спеціальний фондКод 

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

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам придбання виробів медичного призначення 30000,00 30000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на харчування хворих 90000,00 90000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам на облаштування доступності будівель 30000,00 30000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам заробітна плата лікарю-інтерну 7323,00 7323,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам встановл.газосигналіз.Новом.амбулаторії,пож.сигналіз. ЦРЛ 100000,00 100000,00

Програма розвитку захисту "Турбота" на 2019-2022 роки 03.02.2021 №3 693445,00 693445,00

0113035 3035 1070
компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян
72000,00 72000,00

0113032 3032 1070
надання пільг окремим категоріям громадян з оплати

послуг зв'язку

надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 2400,00
2400,00

0113242
3242 1090

інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 
інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 

104980,00
104980,00

0113020 3020 1060
забезпечення побутовим вугіллям окремих категорій 

громадян
забезпечення інвалідів твердим паливом 14000,00 14000,00

0113160

3160 1010

надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають

соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з

інвалідністю,дітям з інвалідністю,хворим,які не здатні до

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

надання соціальних гарантій інвалідам,фізичним особам,які надають соціальні

послуги громадянам похилого віку,інвалідам,дітям-інвалідапм,хворим,які не

здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

60000,00

60000,00

0113033
3033 1070

компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян

компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим

категоріям громадян

12000,00
12000,00

0113191 3191 1030 інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці 58000,00 58000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам утримання мешканців с/ради у відділенні стаціонарного догляду 323000,00 323000,00

0119770 9770 0180 інші субвенції місцевим бюджетам послуги по психологічній реабілітації дітей 47065,00 47065,00

Програма сприяння оборонній мобілізаційній готовності 2021-2025 роки 30.12.2020 №8 23000,00 23000,00

оплата медичних оглядів 23000,00 23000,00

УСЬОГО 6161339,31 6074780,31 536559,00 524559,00

Начальник фінансового відділу Слюсаренко Т.П.
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