
                                                                                                                    
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

та регламент роботи ХІ сесії Новомар’ївської сільської ради сьомого 
скликання 

 
    26 червня 2020 року                                              Початок: 10.00 
                                                                              сесійний зал сільської ради 
 
1.Про хід виконання сільської Програми «Шкільний автобус» 
           Доповідач: Гірієнко Світлана Миколаївна – начальник відділу 
                                              освіти, молоді, спорту, культури та туризму 
                                              виконавчого комітету сільської ради   
2. Про хід виконання Програми соціального захисту населення «Турбота» 
Новомар’ївської сільської ради на 2019-2020 роки 
             Доповідач: Смочко Ніна Миколаївна  – начальник відділу 
                                  соціального захисту населення та захисту прав дітей 
                                  виконавчого комітету сільської ради 
3. Про хід виконання Програми розвитку освіти на території 
Новомар’ївської сільської ради на 2019-2023 роки 
             Доповідач: Гірієнко Світлана Миколаївна – начальник відділу 
                                  освіти,  молоді, спорту, культури та туризму 
                                  виконавчого комітету сільської ради 
4. Про хід виконання сільської Програми вуличного освітлення на 2019-
2020 роки 
            Доповідач: Гридін Олександр Вікторович – начальник відділу 
                                  земельних відносин, комунальної власності,  
                                  інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та 
                                  господарського забезпечення виконавчого комітету  
                                 сільської ради 
5. Про внесення змін до сільського бюджету Новомар’ївської сільської 
ради на 2020 рік. 
            Доповідач:Слюсаренко Тетяна Павлівна – начальник відділу 
                                фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 
                                сільської ради 
6. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд. 
          Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради 
7. Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) земельної ділянки в натурі для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд та ведення особистого селянського господарства. 



             Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради 
8. Про припинення права оренди земельної ділянки. 
           Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради 
9. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 
             Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради 
10. Про надання дозволу на розробку поекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва 
           Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради 
11. Про погодження передачі у власність земельних ділянок для ведення 
особисього селянського господарства за межами населеного пункту. 
          Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради 
12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок в оренду для городництва. 
            Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради 
13. Про надання погодження щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для сінокосіння та випасання худоби. 
         Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради 
14. Про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки  у  власність для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
          Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради 



 
15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 
селянського господарства.  
            Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради     
16. Про створення громадського пасовища Новомар’ївської об’єднаної  
територіальної громади. 
            Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради 
17. Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 
території Новомар’ївської об’єднаної територіальної громади. 
          Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради 
18. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки на території Новомар’ївської об’єднаної 
територіальної громади. 
           Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради 
19. Про затвердження порядку сплати транспортного податку на території 
Новомар’ївської об’єднаної територіальної громади. 
           Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради 
20. Про встановлення ставок єдиного податку за видами діяльності на 
території Новомар’ївської об’єднаної територіальної громади. 
          Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради 
21. Про встановлення ставок орендної плати за земельні ділянки на 
території  Новомар’ївської об’єднаної територіальної громади. 
          Доповідач:Погасій Валентина Петрівна – головний спеціаліст 
                                відділу земельних відносин, комунальної власності,  
                               ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення  
                               виконавчого комітету сільської ради 



22.Про затвердження Положення про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку 
Новомар’ївської сільської ради, привітання, нагородження та преміювання 
до професійних ювілейних та державних свят. 
             Доповідач:Маєр Олена Володимирівна – заступник сільського  
                                                                                         голови    
 
 
 
                                  Початок роботи сесії – 10.00                               
                                      Виступаючим – до 3-х хв. 
                                      Обговорення – до 2-х хв.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    



                                                    СПИСОК 
депутатів, присутніх на ХІ сесії сільської ради   

сьомого скликання 
 
                                                                                            26 червня 2020 року 
 
№ 
п/п 

 Прізвище, ім.’я по батькові       Підпис 

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

                                                           
                                                                                                                                                                             

                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                     

РІШЕННЯ 
 

26 червня 2020 року   № 1 
        Новомар’ївка   

 
Про хід виконання сільської                                       ХІ сесія сьомого скликання 
Програми «Шкільний автобус» 
 
Заслухавши начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури та туризму про 
виконання Програми «Шкільний автобус» на 2019- 2020 роки, затвердженої 
рішенням сільської ради від 18 липня 2019 року № 30-І, враховуючи висновки 
постійної комісії сільської ради з  питань  освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізичної культури, спорту та соціального захисту населення, на підставі статті 
26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада 
 
ВИРІШИЛА : 

 
 1. Інформацію начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури та
туризму С. Гірієнко щодо виконання Програми «Шкільний автобус» за 2019 рік 
взяти до відома.  
2. Відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму виконавчого комітету 
Новомар’ївської сільської ради: 
2.1. Продовжувати роботу з виконання заходів програми «Шкільний автобус». 
2.2. Заслухати інформацію щодо виконання Програми «Шкільний автобус» на 
2019-2020 рр. у грудні на засіданні комісії з  питань  освіти, культури, охорони 
здоров’я, фізичної культури, спорту та соціального захисту населення. 
2.3. Розробити та надати проект нової Програми «Шкільний автобус» на 2021-
2023 рр. на розгляд з наступним затвердженням на сесії сільської ради. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та 
соціального захисту населення ( Ніколін О.М.). 
 
 
Сільський голова                                                    Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 
 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

26 червня 2020 року   № 2 
        Новомар’ївка   

 
Про хід виконання Програми соціального           ХІ сесія сьомого скликання 
захисту населення «Турбота» Новомар’ївської 
сільської ради на 2019-2020 роки 
 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію 
начальника відділу соціального захисту населення та захисту прав дітей 
Смочко Н.М. “Про хід виконання  Комплексної програми соціального 
захисту населення «Турбота» Новомар’ївської  сільської на 2019 - 2020 рік, 
сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Взяти до відома інформацію начальника відділу соціального захисту 
населення та захисту прав дітей Смочко Н.М. 

 2. Рекомендувати виконкому сільської ради: 
      2.1. Продовжувати реалізацію соціальної політики, посилення 
соціального захисту ветеранів війни та праці, громадян з інвалідністю, 
одиноких непрацездатних та малозабезпечених громадян Новомар’ївської 
сільської ради в 2020 році. 
      2.2. Співпрацювати  з землекористувачами, установами  та  
організаціями різних форм власності, розташованими на території  сільської  
ради,  з  питання  вирішення  проблем  малозабезпечених, одиноких 
громадян та інвалідів. 
 
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  
сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної 
культури, спорту та соціального захисту населення.  
          
 
Сільський голова                                                    Тамара ФЕСЬКО 

   
 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

26 червня 2020 року   № 3 
        Новомар’ївка   

 
Про хід виконання Програми розвитку освіти    ХІ сесія сьомого скликання 
на території Новомар’ївської сільської ради 
на 2019-2023 роки. 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу освіти, молоді, спорту, 
культури та туризму про виконання Програми розвитку освіти на 2019-
2023 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 20 серпня 2019 року 
№ 3-ІІІ, враховуючи висновки постійної комісії сільської ради з  питань  
освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та 
соціального захисту населення, на підставі статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» сільська рада 
 
ВИРІШИЛА : 

 
1.Інформацію начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури та 
туризму С. Гірієнко щодо виконання Програми розвитку освіти 
Новомар’ївської сільської ради за 2019 рік взяти до відома. 
2. Відділу освіти, молоді, спорту, культури і туризму виконавчого   
комітету Новомар’ївської сільської ради: 
 2.1. оптимізувати та раціонально впорядкувати мережу класів та 
контингент учнів навчальних закладів громади на 2020-2021 навчальний 
рік;  
2.2. вжити дієвих заходів щодо усунення недоліків з протипожежної 
безпеки в закладах освіти в межах планових асигнувань; 
2.3. розробити та затвердити заходи щодо оновлення засобами навчання та 
обладнання навчального та загального призначення кабінетів в закладах 
загальної середньої освіти; 
2.4. щороку аналізувати стан забезпечення закладів освіти педагогічними 
кадрами, створити базу даних вакантних посад у навчальних закладах для 
залучення спеціалістів, які навчалися за педагогічними спеціальностями. 
2.5. розширити участь закладів освіти, педагогів та учнів у різних проектах 
і програмах міжнародних організацій та співтовариств.  



3. Виконавцям завдань та заходів Програми розвитку освіти 
Новомар’ївської сільської ради  на період 2019- 2023 роки продовжити 
роботу по їх виконанню. 
4. Прийняти та направити звернення до Президента України про 
недопущення дистанційного навчання. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту та 
соціального захисту населення (Ніколін О.М. ). 
 
 
Сільський голова                                                    Тамара ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

26 червня 2020 року   №4 
        Новомар’ївка   

 
Про хід виконання Програми вуличного             ХІ сесія сьомого скликання 
освітлення Новомар’ївської сільської ради 
на 2019-2020 роки. 
 
      Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин, 
комунальної власності, ЖКГ,  благоустрою та господарського 
забезпечення Гридіна О.В. про хід виконання Програми  вуличного 
освітлення Новомар’ївської сільської об’єднаної територіальної громади на 
2019-2020 роки, сільська рада  
 
ВИРІШИЛА:  
1.Інформацію начальника відділу  земельних відносин, комунальної 
власності, ЖКГ,  благоустрою та господарського забезпечення Гридіна 
О.В. про хід виконання Програми вуличного освітлення Новомар’ївської 
об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки взяти до відома 
(додається).  

2. Відділу  земельних відносин, комунальної власності, ЖКГ,  благоустрою 
та господарського забезпечення виконавчого комітету сільської ради 
продовжити роботу щодо виконання заходів зазначеної Програми. 

3.Відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності виконавчого 
комітету сільської ради  здійснювати контроль за виділенням коштів на 
реконструкцію вуличного освітлення, що буде виконуватись у 2020 році. 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань  АПК, земельних відносин, будівництва, 
транспорту, зв’язку, екології, благоустрою, житлово-комунального 
господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг. 
 
Сільський голова                                                                     Тамара ФЕСЬКО 

 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

26 червня 2020 року   № 5 
        Новомар’ївка   

 
Про уточнення  показників  сільського                 ХI чергова сесія 
бюджету Новомар’ївської сільської ради              сьомого скликання 
 на 2020 рік 
                                      14539000000 
                                                                             Код бюджету       

 
   Відповідно до  пункту 17 частини першої статті 43 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 78, 91 Бюджетного 
кодексу України, заслухавши інформацію начальника відділу 
фінансів,бухгалтерського обліку та звітності Слюсаренко Т.П. щодо 
необхідності уточнення показників сільського  бюджету Новомар’ївської 
сільської ради на 2020 рік,  сільська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

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

2. На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2020 року «325 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 
України від 4 квітня 2018р №237 і від 12 лютого 2020 р.№105» та 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
19.06.2020р №247-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних 
трансфертів у 2020 році»  збільшити дохідну частину спеціального 
фонду сільського бюджету (видатки розвитку) по КПКВКМБ 
0619350  «Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 
українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету» в сумі 109514 гривень.             

          3. На виконання рішення сесії обласної ради від 12 червня 2020 року 
№8 збільшити доходи загального фонду сільського бюджету за ТПКВК 
0119770 «трансферти іншим бюджетам» в сумі 350000 гривень. 



              
         4.Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського 
бюджету на  2020 рік в сумі  29084399  гривень, спеціального фонду 
сільського бюджету в сумі  237514 гривень (додаток 1). 
        5.Визначити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі 
267268 гривень (додаток 2): 
             - залучення вільних залишків коштів,що склалися на початок року 
в сумі 364900 гривень; 
             - передача кощтів загального фонду до бюджету розвитку 
спеціального фонду – 632168 гривень.  
        6.Визначити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету в сумі 
632168 гривень, джерелом покриття якого є: 
                - передача коштів із загального фонду сільського бюджету до 
бюджету розвитку в сумі 632168 гривень.   
 
           7. Внести зміни у видаткову частину  сільського бюджету (додаток 
3а): 
   
            7.1.Зменшити видатки загального фонду сільського бюджету 
головному розпоряднику коштів Новомар’ївська сільська рада: 
            7.1.1.ТПКВК 0116030 «благоустрій населених пунктів»  в сумі 
75021 гривня;            
            7.1.2.ТПКВК 0111090 «надання позашкільної освіти позашкільними 
закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з дітьми» - 90000 гривень; 
 
            7.1.3.ТПКВК 0111020 «« надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим 
садком,інтернатом при школі),спеціалізованими 
школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами» в сумі 105000 гривень. 
 
           7.2. Збільшити  видатки загального фонду сільського бюджету 
головному розпоряднику  коштів Новомар’ївська сільська рада: 
 
          7.2.1. ТПКВК 0113133 «інші заходи  та заклади молодіжної 
політики» в сумі 50000 гривень. 
          7.2.2.ТПКВК 0119770 «інші субвенції з місцевих бюджетів» - 57853 
гривні. 
          7.2.3. ТПКВК 0111010 «дошкільна освіта» - 410000 гривень. 
 
          7.2.4. ТПКВК 0110150 «організаційне,інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,районної 
ради,районної у місті ради (у разі її створення),міської,селищної,сільської 
рад.» - 40000 гривень. 
           

   7.3 На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2020 року «325 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів 



України від 4 квітня 2018р №237 і від 12 лютого 2020 р.№105» та 
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19.06.2020р 
№247-р «Про внесення змін до обсягу міжбюджетних трансфертів у 
2020 році»  збільшити видаткову  частину спеціального фонду 
сільського бюджету (видатки розвитку) в сумі 171682  гривні  
розпоряднику коштів Новомар’ївській сільській раді: 

           7.3.1. ТПКВК 0111020 « надання загальної середньої освіти 
загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч.школою-дитячим 
садком,інтернатом при школі),спеціалізованими 
школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами» в сумі 171682 гривень. 
       
           8. Затвердити уточнений обсяг видатків загального фонду 
сільського бюджету на  2020 рік  у сумі 28817131 гривень, уточнений 
обсяг видатків спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік  у сумі  
869682 гривень, у тому числі бюджет розвитку в сумі 741682 гривень 
(додаток 3).   

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

10. Затвердити уточнений розподіл витрат сільського бюджету на 
реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі  3919242    гривень 
згідно з додатком 7 до цього рішення. 

11.Доручити сільському голові за погодженням з постійною комісією 
сільської  ради з питань планування бюджету, фінансів,економічного 
розвитку громади та інвестицій вносити зміни до розпису сільського 
бюджету в порядку,визначеному чинним законодавством,зокрема: за 
джерелами доходів і напрямами видатків головного розпорядника коштів 
сільського бюджету за кодами програмної класифікації та кредитування 
місцевих бюджетів у разі внесення змін до наказів Міністерства фінансів 
України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі 
змінами) та від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів». 
          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.           
          14. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти   на постійну 
комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів, 
економічного розвитку громади та інвестицій. 
 
Сільський голова                                                   Т.ФЕСЬКО 
 
 
 
 



 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

26 червня 2020 року   № 6 
        Новомар’ївка   

 
Про затвердження технічної документації        ХІ сесія сьомого скликання 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
земельної ділянки в натурі (на місцевості)  
для будівництва і обслуговування житлового  
будинку, господарських будівель і споруд 

 
   Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 12,118,121,186 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 технічні 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі   (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка), розглянувши заяви громадян сільська рада  
  
 ВИРІШИЛА: 
 
1.Затвердити технічні документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) громадянам: 
- Новосельському Валентину Олександровичу площею 0,25 га, 
кадастровий  номер -4821483900:02:019:0004 для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за адресою с.Новомар’ївка вул. Танкістів,23.  
 -Лозовіцькому Юрію Івановичу та Лозовіцькій Людмилі Михайлівні по ½ 
частині у спільну часткову власність                   
площею 0,25 га, кадастровий  номер -4821483900:07:002:0003 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) за адресою с.Обухівка, вул.Нагорна,23.                             



- Жовклий Валентині Миколаївні-площею 0,25га, кадастровий номер-
4821483900:02:018:0003 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою 
с.Новомар’ївка , вул. Робітнича,34.    
  2.Передати  земельні ділянки  із комунальної власності у приватну 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) громадянам: 
-Новосельському Валентину Олександровичу площею 0,25 га, кадастровий  
номер -4821483900:02:019:0004 для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
за адресою с.Новомар’ївка вул. Танкістів,23.  
 -Лозовіцькому Юрію Івановичу та Лозовіцькій Людмилі Михайлівні по ½ 
частині у спільну часткову власність                   
площею 0,25 га, кадастровий  номер - 4821483900:07:002:0003 для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) за адресою с.Обухівка, вул.Нагорна,23.                             
- Жовклий Валентині Миколаївні-площею 0,25га, кадастровий номер-
4821483900:02:018:0003 для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою 
с.Новомар’ївка , вул. Робітнича,34.    
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

26 червня 2020 року   № 7 
        Новомар’ївка   
 
 Про надання дозволу на розробку технічної     ХІ сесія сьомого скликання 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) земельної ділянки в натурі  для  
будівництва і обслуговування житлового будинку,  
господарських будівель і споруд та ведення 
особистого селянського господарства 

 
   Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 12 пункту «в» підпункту 1 статті 
81, пункту «а» підпункту 3 статті 116 пункту 1,2 статті 118 Земельного 
кодексу України та частини 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
України,, розглянувши заяви громадян сільська рада  
  
 ВИРІШИЛА: 
1. Надати дозвіл на розробку  технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель 
і споруд (присадибна ділянка) 
- Білому Михайлу Володимировичу  площею 0.25 га, яка знаходиться в 
селі Обухівка ,вул.Степова,33 Братського району Миколаївської обл..  
2. Надати дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 
ведення особистого селянського господарства 
- Білому Михайлу Володимировичу  площею 0.25 га, яка знаходиться в 
селі Обухівка ,вул.Степова,33 Братського району Миколаївської обл..  
3. Рекомендувати замовити в землевпорядній організації технічну 
документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) земельної 
ділянки в натурі для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та ведення 
особистого селянського господарства 
 - Білому Михайлу Володимировичу  площею 0.25 га, яка знаходиться в 
селі Обухівка ,вул.Степова,33 Братського району Миколаївської обл.  



 
 
 
4. Подати зазначеним в рішенні громадянам в Новомар’ївську сільську 
раду технічні документації на затвердження. 
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію  сільської 
ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, 
екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 
 
Сільський голова                                                                      Тамара ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

26 червня 2020 року   № 8 
        Новомар’ївка   
 
 Про припинення права оренди                         ХІ сесія сьомого скликання 
 земельної ділянки 
 
 
   Відповідно до пункту 34  частини першої ст 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 12  пункту «а» , статті 142 
Земельного кодексу України  та частини 12  Перехідних положень 
Земельного кодексу України, розглянувши заяву Григоренко Тетяни 
Петрівни, сільська рада 
 
    ВИРІШИЛА: 
  1.Припинити право оренди земельної ділянки для городництва  
Григоренко Тетяні Петрівні  площею 0,40 га   в с.Новомар’ївка , 
вул..Д.Галицького згідно   поданої заяви про добровільну відмову. 
 
  2.Головному спеціалісту відділу земельних відносин Погасій В.П. внести 
зміни в земельно-кадастрову книгу сільської ради. 
 
  3.Відмову надати після приведення  земельної ділянки в належний для 
користування стан. 
 
  4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію  сільської 
ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, 
екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 
 

  Сільський голова                                                                   Тамара ФЕСЬКО 
 
 
 
 

 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

26 червня 2020 року   № 9 
        Новомар’ївка   
 
 
  Про затвердження проекту землеустрою          ХІ сесія сьомого скликання 
  щодо відведення  земельної ділянки у  
  власність для ведення особистого селянського 
  господарства 

 
   Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 40, 33, 122,123 Земельного 
кодексу України  та частини  12 Перехідних положень     Земельного 
кодексу України, розглянувши проект землеустрою  щодо відведення  
земельної ділянки  у власність для ведення особистого селянського 
господарства   сільська рада  
  
 ВИРІШИЛА: 
 
1.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  у  
власність для ведення особистого селянського господарства: 
- Назаренко Сергію Миколайовичу - площею 0,9900 га, кадастровий номер 
4821483900:07:002:0002  с.Обухівка, вул..Нагорна, Братського району 
Миколаївської області.                   
–Назаренко Сергію Миколайовичу- площею 0,5000 га , кадастровий номер 
4821483900:07:001:0126  с.Обухівка, вул. Степова, Братського району 
Миколаївської області. 
–Назаренко Сергію Миколайовичу- площею 0,4200 га , кадастровий номер 
4821483900:07:010:0001  с.Обухівка, вул. Набережна, Братського району 
Миколаївської області. 
  
 2.Передати  із земель сільськогосподарського призначення  комунальної 
власності у власність земельні ділянки: 
- Назаренку Сергію Миколайовичу - площею 0,9900 га, кадастровий номер 
4821483900:07:002:0002  с.Обухівка, вул.Нагорна, Братського району 
Миколаївської області.                   
–Назаренку Сергію Миколайовичу- площею 0,5000 га , кадастровий номер  



4821483900:07:001:0126  с.Обухівка, вул. Степова, Братського району 
Миколаївської області. 
–Назаренку Сергію Миколайовичу- площею 0,4200 га , кадастровий номер 
4821483900:07:010:0001  с.Обухівка, вул. Набережна, Братського району 
Миколаївської області.  
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 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

26 червня 2020 року   № 10 
        Новомар’ївка  
 
Про надання дозволу на розробку                       ХІ сесія сьомого скликання 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для городництва 

 
      Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,36,93,124,206 
Земельного кодексу України та  частини 12 Перехідних положень 
Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадян сільська рада  
  
 ВИРІШИЛА: 
 
1.Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  в оренду для городництва: 
-Новосельському Валентину Олександровичу,  орієнтовною площею 0,92 
га в с.Новомар’ївка, вул.Танкістів, 23  Братського р-ну Миколаївської 
області; 
- Григоренко Галині Миколаївні, орієнтовною площею 0,40 га в селі 
Новомар’ївка, вул. Данила Галицького Братського району Миколаївської 
област; 
- Пасічному Олександру Леонідовичу, орієнтовною площею 0,65 га. в селі 
Обухівка, вул. Нагорна Братського району Миколаївської області                                  
                                                                                                                       
 2.Рекомендувати громадянам, зазначеним в пункті 1 цього рішення, 
замовити в землевпорядній організації проект землеустрою щодо  
відведення  земельної ділянки в оренду для городництва. 
                                                                                                                                
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 

 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

                26 червня 2020року №11                                   
     Новомар’ївка 

 
Про надання погодження на передачу                Х1 сесія сьомого скликання 
земельної ділянки  у власність  для ведення  
особистого селянського господарства із земель  
державної власності 
 
   Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статті 12 Земельного кодексу України, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018року №60-р,  
розглянувши заяви громадян,   сільська рада  
  
 ВИРІШИЛА: 
 
  1.Відмовити у наданні погодження на передачу земельних ділянок  у 
власність за межами населеного пункту: 
     1.1 Нікітіній Аллі Володимирівні, для ведення ОСГ  орієнтовною 
площею 2.00га сіножатей із земель сільськогосподарського призначення 
державної власності, яка знаходиться на території Кам’яно-Костуватського 
старостинського округу Братського району Миколаївської області .  
    1.2 Нікітіну Сергію Анатолійовичуі, для ведення ОСГ  орієнтовною 
площею 2.00га сіножатей із земель сільськогосподарського призначення 
державної власності, яка знаходиться на території Кам’яно-Костуватського 
старостинського округу Братського району Миколаївської області.                   
1.3 Корбут Марії Степанівні, для ведення ОСГ  орієнтовною площею 
2.00га сіножатей із земель сільськогосподарського призначення державної 
власності, яка знаходиться на території Кам’яно-Костуватського 
старостинського округу Братського району Миколаївської області.                   
1.4 Корбуту  Володимиру Степановичу, для ведення ОСГ  орієнтовною 
площею 2.00га сіножатей із земель сільськогосподарського призначення 
державної власності, яка знаходиться на території Кам’яно-Костуватського 
старостинського округу Братського району Миколаївської області. 
   
  2.Головному спеціалісту відділу земельних відносин, комунальної 
власності, інфраструктури, ЖКГ, благоустрою господарського 



забезпечення виконавчого комітету сільської ради Погасій В.П. надати 
письмове роз’яснення громадянам, зазначеним в п.1 рішення.                                           
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
                                                              
                                   

 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 
                  26 червня  2020 року №12                                   

     Новомар’ївка 
 

 Про затвердження проекту землеустрою        Х1 сесія сьомого скликання 
 щодо   відведення    земельних   ділянок  
 в     оренду          для              городництва  

 
   Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 12,121,186 Земельного кодексу 
України та частини 12 Перехідних положень Земельного кодексу України,, 
розглянувши проекти землеустрою громадян сільська рада  
  
 ВИРІШИЛА: 
 
1.Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 
оренду для городництва   терміном на 7 (сім) років із земель комунальної 
власності територіальної громади в особі Новомар’ївської сільської ради 
Братського району Миколаївської області громадянам: 
  - Шевченко Наталя Іванівна –земельна ділянка площею 0.5864 га  
кадастровий номер 4821481700:07:004:0003 для ведення городництва за 
адресою вул.Садова, с.Петрівка Перша Братського району Миколаївської 
обл;                                                                                                               - 
Шевченко Наталя Іванівна –земельна ділянка площею 0.4095 га  
кадастровий номер 4821481700:07:003:0004 для ведення городництва за 
адресою вул.Садова, с.Петрівка Перша Братського району Миколаївської 
обл;   
2.Передати земельні ділянки    в оренду для городництва  терміном на 7 
(сім) років із земель комунальної власності територіальної громади в особі 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області 
громадянам: 
    - Шевченко Наталі Іванівні –земельна ділянка площею 0.5864 га  
кадастровий номер 4821481700:07:004:0003 для ведення городництва за 
адресою вул.Садова, с.Петрівка Перша;                   
- Шевченко Наталі Іванівні –земельна ділянка площею 0.4095 га  
кадастровий номер 4821481700:07:003:0004 для ведення городництва за 
адресою вул.Садова, с.Петрівка Перша. 



 3.Встановити орендну плату  за земельні ділянки для ведення городництва 
5% від нормативно грошової оцінки. 
 4. Шевченко Н.І. укласти договір оренди земельної ділянки з 
Новомар’ївською сільською радою. 
 5.Рекомендувати громадянці Шевченко Н.І. подати договір оренди 
земельної ділянки на державну реєстрацію права оренди. 
 6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію  сільської 
ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, 
екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 
 

 
 
 
Сільський голова                                                                     Тамара ФЕСЬКО 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

                                                 
                 26 червня 2020 року  № 13                              

      Новомар’ївка 
 

 Про надання погодження щодо відведення      Х1 сесія сьомого скликання 
земельної ділянки в оренду для сінокосіння 
та випасання худоби  
 
     Розглянувши заяву  громадянина Нагієва Руслана Ахмед огли про 
надання погодження Головному управлінню Держгеокадастру у 
Миколаївській області на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду для сінокосіння і випасання худоби  за межами 
населеного пункту територіальної громади в особі Новомар’ївської 
сільської ради Братського району  Миколаївської області  орієнтовною 
площею 25.0 га, на підставі  пункту 34 частини першої   статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12,20,34,122, п.2 
ст134  Земельного кодексу України ,  сільська рада  
  
 ВИРІШИЛА: 
 
 1. Надати Нагієву Руслану Ахмед огли  погодження Головному 
управлінню Держгеокадастру у Миколаївській області на розробку 
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для 
сінокосіння і випасання худоби  за межами населеного пункту 
територіальної громади в особі Новомар’ївської сільської ради Братського 
району  Миколаївської області  орієнтовною площею 25.0 га . 
 2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію  сільської 
ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, 
екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, комунальної 
власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 
 

Сільський голова                                                                  Тамара ФЕСЬКО 
 
 

                 
 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

26 червня 2020 року   № 14 
Новомар’ївка 
 
Про затвердження  проекту землеустрою           ХІ сесія сьомого скликання 
щодо     відведення    земельної   ділянки 
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 проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у 
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розглянувши заяву 
громадянки  Заставської Любові  Геннадіївни, сільська рада  
  
 ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
Заставській Любові Геннадіївні у власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за адресою с.Новомар’ївка вул.Мельнична,4 
Братського району Миколаївської області  площею-0,25 га, кадастровий 
номер-4821483900:02:027:0001  
 
  2.Передати  земельну ділянку Заставській Любові Геннадіївні 
комунальної власності у приватну власність для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) за адресою с.Новомар’ївка вул..Мельнична,4 
Братського району Миколаївської області    площею 0,25 га, кадастровий  
номер -4821483900:02:027:0001   
                                                                                                 



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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

26 червня 2020 року   № 15 
Новомар’ївка 

 
Про надання дозволу на розробку                       ХІ сесія сьомого скликання                     
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  у власність  для ведення  
особистого селянського господарства  
 
     Відповідно до пункту 34 частини першої   статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», ст 12,22,33,81,116,121,122 
Земельного кодексу України, Закону України «Про землеустрій»,  
розглянувши заяви громадян,   сільська рада  
  
 ВИРІШИЛА: 
 
  1.Відмовити у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок  у власність  
     1.1 Гришаєвій Аллі Сергіївні,   орієнтовною площею 2.00га для ведення  
особистого селянського господарства на території Новомар’ївської 
сільської ради Братського району Миколаївської області .  
     1.2 Оанчі Лілії Михайлівні,  орієнтовною площею 2.00га для ведення  
особистого селянського господарства на території Новомар’ївської 
сільської ради  Братського району Миколаївської області .  
     1.3 Оанчі Максиму Михайловичу,  орієнтовною площею 2.00га для 
ведення  особистого селянського господарства на території 
Новомар’ївської сільської ради   Братського району Миколаївської області 
.   
  2.Доручити головному спеціалісту відділу земельних відносин 
комунальної власності, інфраструктури, ЖКГ та благоустрою 
Новомар’ївської сільської ради   Погасій В.П. направити листи 
громадянам, зазначеним в п.1 рішення, де роз’яснити порядок отримання 
земельних ділянок .                                                                                                  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 

26 червня 2020 року    №16 
Новомар’ївка 

 
Про створення громадського                             Х1 сесія сьомого скликання 
пасовища  Новомар’ївської об’єднаної 
територіальної громади 
 
      Розглянувши клопотання уповноважених осіб від власників великої 
рогатої худоби Новомар’ївської об’єднаної територіальної громади щодо 
забезпечення в потребі випасання громадського скота   на землях  
кормових угідь сільськогосподарського призначення   державної власності  
розташованих на території Новомар’ївської ОТГ Братського району 
Миколаївської області, відповідно до   статті 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», статей 34, 38 Земельного кодексу 
України, частини п’ятої розділу другого «Прикінцеві  та перехідні 
положення»   Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України  щодо розмежування земель державної та комунальної 
власності» ,   сільська рада  
  
 ВИРІШИЛА: 
 
  1. Доручити  сільському голові  Новомар’ївської об’єднаної 
територіальної громади Фесько Т.М. подати клопотання  до Головного 
управління  Держгеокадастру  у  Миколаївській області стосовно 
отримання  дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок для створення громадських пасовищ : 
  -Новомар’ївська сільська рада орієнтовною площею - 107.9га ;                 
  -     Кам-’яно-Костуватський старостинський округ  орієнтовною площею  
303.0га; 
-Миролюбівський старостинський округ орієнтовною площею - 305.0га. 
за рахунок земель   державної власності, розташованих на території 
Новомар’ївської  об’єднаної територіальної громади Братського району 
Миколаївської області. 



 2.Затвердити Положення про громадське пасовище, яке створюється  в 
адміністративних межах Новомар’ївської ОТГ Братського району 
Миколаївської області  (додається).                                                                                       
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                             Затверджено 
                                                                                       рішення сільської ради 
                                                                                       26 червня 2020року №16 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про громадське пасовище 

 
   Положення про громадське пасовище розроблено з метою забезпечення 
потреби територіальної громади у випасанні худоби за рахунок земель 
сільськогосподарського призначення державної власності не наданих у 
власність і користування, з метою сприяння розвитку скотарства, зокрема 
молочного та мясного поголів’я  великої рогатої худоби, шляхом спільного 
використання пасовища власниками худоби, мешканцями територіальної 
громади Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської 
області, у відповідності до вимог Закону України «Про місцеве 
самоврядування  в Україні», Земельного кодексу України, Закону України 
«Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр». 
  Формування громадського пасовища відбувається за вимогою мешканців 
територіальної громади,  які мають у власності худобу. Громадське 
пасовище  формується за рахунок земель сільськогосподарського 
призначення державної власності не наданих у власність і користування з 
метою його спільного використання власниками худоби. Після 
оформлення права комунальної власності територіальної громади, 
пасовища використовуються для загального користування, відповідно  
земельний податок і орендна плата за земельні ділянки не сплачуються. 
  Перелік користувачів громадського пасовища визначається щорічно,  на 
загальних зборах мешканців територіальної громади із внесенням 
відповідних змін  у разі виникнення потреби, згідно  поданих особистих 
заяв на ім’я сільського голови. 
  На загальних зборах  мешканців територіальної громади  визначається 
сума і терміни оплати за користування громадським пасовищем,  інші 
питання  щодо організації та використання пасовища, які оформлюються 
відповідним протоколом та затверджуються виконкомом сільської ради. 
Оплата за випасання худоби здійснюється безпосередньо кожним 
користувачем на рахунок спеціального фонду ради. 
  За рахунок коштів спеціального фонду, коштів користувачів в рамках 
чинного законодавства, рада має право вирішувати питання 
внутрігосподарського землеустрою громадського пасовища, проведення 
заходів з відновлення трав’яного покриву, підвищення родючості грунтів, 
забезпечення тварин потребою у водопої, облаштування  
твариномогильника та інші питання.   
 
 

  
 



                 
 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 
  26 червня  2020 року   №17                                                                       
          c. Новомар’ївка   
                                                        
 Про встановлення ставок та пільг із сплати                 ХІ сесія сьомого  
земельного податку на території Новомар’ївської             скликання 
об’єднаної територіальної громади 
 
      Керуючись абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284, ст. 274 
Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою 
КМУ від 24.05.2017 р. № 483,  враховуючи висновок постійної комісії 
сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів  від  26.06.2020  
року , заслухавши і обговоривши інформацію головного спеціаліста  
сільської ради Погасій В.П.,  сільська  рада 
 
ВИРІШИЛА:    
                                                                                                                            
1. Встановити на території Новомар’ївської об’єднаної 
територіальної громади: 
1) ставки земельного податку, згідно з додатком 1; 
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 
284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з 
додатком 2. 
2. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року. 
3.Рішення №2 від 24.06.2019 року  сесії Новомар’ївської сільської ради  
сьомого скликання визнатим таким, що втратило чинність в частині 
земельного податку. 
4. Дане рішення оприлюднити  на інформаційному  стенді Новомар’ївської 
сільської ради та на офіційному веб-сайті Новомар’ївської сільської ради. 
5. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради  з  питань планування фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку громади та інвестицій. 

 Сільський голова                                                           Тамара ФЕСЬКО 



                                                                                  Додаток 1  
                                                    до рішення Новомар’ївської  сільської  ради                     
                                                           від 26  червня 2020 року  №17 
 

Ставки земельного податку, 
введені в дію з 01 січня 2021 року 

Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія 
рішення органу місцевого самоврядування: 
Код 

області 
Код 

району 
Код КОАТУУ Назва 

14 
 

14 
14 
14 
 

14 
14 
14 
14 

14 
 

14 
14 
14 
 

14 
14 
14 
14 

4821483900 
 

4821483901 
4821483902 
4821481300 

 
4821481301 
4821481302 
4821481303 
4821481304 

Новомар’ївська сільська 
рада: 

с. Новомар’ївка 
с. Обухівка 

Кам’яно-Костуватський 
старостинський округ 
с. Кам’яно-Костувате 

с. Кам’янопіль 
с. Прищепівка 
с. П’ятихатки 

14 
 

14 
14 
14 
14 
 

14 
14 
14 

14 
 

14 
14 
14 
14 
 

14 
14 
14 

4821482400 
 

4821482401 
4821482402 
4821482403 
4821481700 

 
4821481701 
4821481702 
4821481703 

 

Миролюбівський 
старостинський округ 

с. Миролюбівка 
с. Юр’ївка 
с. Лісове 

Костуватський 
старостинський округ 

с. Костувате 
с. Петрівка Перша 
с. Петрівка Друга 

 
 

 
Вид цільового призначення 

земель 3 

Ставки податку4  
(% нормативної грошової оцінки)  

За земельні 
ділянки, 

нормативну 
грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

За земельні 
ділянки за межами 
населених пунктів, 

нормативну 
грошову оцінку 

яких не проведено 

 
Код3

 
Назва3 

Для 
юридич-
них осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридич-
них осіб 

для 
фізичних 

осіб 
1 2 3 4 5 6 



01 Землі 
сільськогосподарського 
призначення  

Х х Х Х 

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського 
виробництва   

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

01.02 Для ведення фермерського 
господарства  

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

01.03 Для ведення особистого 
селянського господарства  

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

01.04 Для ведення підсобного 
сільського господарства  

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

01.05 Для індивідуального 
садівництва  

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

01.06 Для колективного 
садівництва  

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

01.07 Для городництва  1,00 1,00 5,00 5,00 
01.08 Для сінокосіння і випасання 

худоби  
1,00 1,00 5,00 5,00 

01.09 Для дослідних і навчальних 
цілей  

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

01.10 Для пропаганди передового 
досвіду ведення сільського 
господарства  

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

01.11 Для надання послуг у 
сільському господарстві  

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

01.12 Для розміщення 
інфраструктури оптових 
ринків 
сільськогосподарської 
продукції  

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

01.13 Для іншого 
сільськогосподарського 
призначення   

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

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 
01.13 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду  

- - - - 

02 Землі житлової забудови  Х х Х Х 
02.01 Для будівництва і 

обслуговування житлового 
будинку, господарських 
будівель і споруд 
(присадибна ділянка)   

0,03 0,03   



02.02 Для колективного житлового 
будівництва  

0,03 0,03   

02.03 Для будівництва і 
обслуговування 
багатоквартирного 
житлового будинку  

0,03 0,03   

02.04 Для будівництва і 
обслуговування будівель 
тимчасового проживання  

0,03 0,03   

02.05 Для будівництва 
індивідуальних гаражів   

0,03 0,03   

02.06 Для колективного гаражного 
будівництва  

0,03 0,03   

02.07 Для іншої житлової 
забудови   

0,03 0,03   

02.08 Для цілей підрозділів 02.01 - 
02.07 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду  

0,03 0,03   

03 Землі громадської 
забудови  

Х х Х Х 

03.01 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
органів державної влади та 
місцевого самоврядування   

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

03.02 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів освіти  

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

03.03 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів охорони здоров'я та 
соціальної допомоги  

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

03.04 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
громадських та релігійних 
організацій  

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

03.05 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів культурно-
просвітницького 
обслуговування   

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

03.06 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
екстериторіальних 

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



організацій та органів  
03.07 Для будівництва та 

обслуговування будівель 
торгівлі  

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

03.08 Для будівництва та 
обслуговування об'єктів 
туристичної інфраструктури 
та закладів громадського 
харчування  

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

03.09 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
кредитно-фінансових 
установ  

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

03.10 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури  

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

03.11 Для будівництва та 
обслуговування будівель і 
споруд закладів науки  

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

03.12 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів комунального 
обслуговування  
 

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

03.13 Для будівництва та 
обслуговування будівель 
закладів побутового 
обслуговування   

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

03.14 Для розміщення та постійної 
діяльності органів МНС 

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

03.15 Для будівництва та 
обслуговування інших 
будівель громадської 
забудови   

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

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 
03.15 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду 

- - - - 

04 Землі природно-
заповідного фонду  

Х х Х Х 

04.01 Для збереження та 
використання біосферних 
заповідників  

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

04.02 Для збереження та 
використання природних 

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



заповідників  
04.03 Для збереження та 

використання національних 
природних парків  

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

04.04 Для збереження та 
використання ботанічних 
садів  

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

04.05 Для збереження та 
використання зоологічних 
парків  

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

04.06 Для збереження та 
використання 
дендрологічних парків  

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

04.07 Для збереження та 
використання парків-
пам'яток садово-паркового 
мистецтва  

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

04.08 Для збереження та 
використання заказників  

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

04.09 Для збереження та 
використання заповідних 
урочищ  

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

04.10 Для збереження та 
використання пам'яток 
природи  

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

04.11 Для збереження та 
використання регіональних 
ландшафтних парків  

- - - - 

05 Землі іншого 
природоохоронного 
призначення  

Х х Х Х 

06 Землі оздоровчого 
призначення (землі, 

 що мають природні 
лікувальні властивості, які 
використовуються або 
можуть використовуватися 
для профілактики 
захворювань і лікування 
людей)   

Х х Х Х 

06.01 Для будівництва і 
обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів  

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



06.02 Для розробки родовищ 
природних лікувальних 
ресурсів  

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

06.03 Для інших оздоровчих цілей  1,00 1,00 5,00 5,00 
06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 

06.03 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду  

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

07 Землі рекреаційного 
призначення  

Х х Х Х 

07.01 Для будівництва та 
обслуговування об'єктів 
рекреаційного призначення   

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

07.02 Для будівництва та 
обслуговування об'єктів 
фізичної культури і спорту  

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

07.03 Для індивідуального дачного 
будівництва  

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

07.04 Для колективного дачного 
будівництва   

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

07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 
07.04 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду  

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

08 Землі історико-
культурного призначення  

Х х Х Х 

08.01 Для забезпечення охорони 
об'єктів культурної 
спадщини   

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

08.02 Для розміщення та 
обслуговування музейних 
закладів  

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

08.03 Для іншого історико-
культурного призначення  

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

08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 
08.03 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду  

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

09 Землі лісогосподарського 
призначення  

Х х Х Х 

09.01 Для ведення лісового 
господарства і пов'язаних з 

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



ним послуг   
09.02 Для іншого 

лісогосподарського 
призначення   

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

09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 
09.02 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду  

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

10 Землі водного фонду  Х х  Х 
10.01 Для експлуатації та догляду 

за водними об'єктами  
2,00 2,00 5,00 5,00 

10.02 Для облаштування та 
догляду за прибережними 
захисними смугами  

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

10.03 Для експлуатації та догляду 
за смугами відведення  

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

10.04 Для експлуатації та догляду 
за гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими 
спорудами і каналами  

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

10.05 Для догляду за береговими 
смугами водних шляхів  

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

10.06 Для сінокосіння  2,00 2,00 5,00 5,00 
10.07 Для рибогосподарських 

потреб  
2,00 2,00 5,00 5,00 

10.08 Для культурно-оздоровчих 
потреб, рекреаційних, 
спортивних і туристичних 
цілей  

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

10.09 Для проведення науково-
дослідних робіт  

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

10.10 Для будівництва та 
експлуатації гідротехнічних, 
гідрометричних та лінійних 
споруд  

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

10.11 Для будівництва та 
експлуатації санаторіїв та 
інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг 
морів, морських заток і 
лиманів  

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

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 
10.11 та для збереження та 

- - - - 



використання земель 
природно-заповідного 
фонду  

11 Землі промисловості  Х х Х Х 
11.01 Для розміщення та 

експлуатації  
 
основних, підсобних і 
допоміжних будівель та 
споруд підприємствами, що 
пов'язані з користуванням 
надрами   

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

11.02 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
підприємств переробної, 
машинобудівної та іншої 
промисловості  

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

11.03 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд 
будівельних організацій та 
підприємств  

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

11.04 Для розміщення та 
експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних 
будівель та споруд технічної 
інфраструктури 
(виробництва та 
розподілення газу, 
постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та 
розподілення води)  

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

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 
11.04 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду  

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

12 Землі транспорту  Х х Х Х 
12.01 Для розміщення та 

експлуатації будівель і 
споруд залізничного 
транспорту  

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



12.02 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд морського 
транспорту   

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

12.03 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд річкового транспорту 
  

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

12.04 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд автомобільного 
транспорту та дорожнього 
господарства  

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

12.05 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд авіаційного 
транспорту  

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

12.06 Для розміщення та 
експлуатації об'єктів 
 
 трубопровідного 
транспорту  

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

12.07 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд міського 
електротранспорту  

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

12.08 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд додаткових 
транспортних послуг та 
допоміжних операцій  

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

12.09 Для розміщення та 
експлуатації будівель і 
споруд іншого наземного 
транспорту  

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

12.10 Для цілей підрозділів 12.01 - 
12.09 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду  

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

13 Землі зв'язку  Х х Х Х 
13.01 Для розміщення та 

експлуатації об'єктів і 
споруд телекомунікацій  

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

13.02 Для розміщення та 2,00 2,00 5,00 5,00 



експлуатації будівель та 
споруд об'єктів поштового 
зв'язку  

13.03 Для розміщення та 
експлуатації інших 
технічних засобів зв'язку  

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

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 
13.03, 13.05 та для 
збереження і використання 
земель природно-
заповідного фонду 

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

14 Землі енергетики  Х х Х Х 
14.01 Для розміщення, 

будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і 
споруд об'єктів 
енергогенеруючих 
підприємств, установ і 
організацій   

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

14.02 Для розміщення, 
будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і 
споруд об'єктів передачі 
електричної та теплової 
енергії  

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

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 
14.02 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду  

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

15 Землі оборони  Х х Х Х 
15.01 Для розміщення та постійної 

діяльності Збройних Сил 
України 

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

15.02 Для розміщення та постійної 
діяльності внутрішніх військ 
МВС 

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

15.03 Для розміщення та постійної 
діяльності Державної 
прикордонної служби 
України 

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

15.04 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби безпеки 
України 

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

15.05 Для розміщення та постійної 1,00 1,00 5,00 5,00 



діяльності Державної 
спеціальної служби 
транспорту 

15.06 Для розміщення та постійної 
діяльності Служби 
зовнішньої розвідки України 

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

15.07 Для розміщення та постійної 
діяльності інших, створених 
відповідно до законів 
України, військових 
формувань 

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

15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 
15.07 та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного фонду 

- - - - 

16 Землі запасу  1,00 1,00 5,00 5,00 
17 Землі резервного фонду  1,00 1,00 5,00 5,00 
18 Землі загального 

користування  
1,00 1,00 5,00 5,00 

19 Для цілей підрозділів 16 - 18 
та для збереження та 
використання земель 
природно-заповідного 
фонду  

- - - - 

 

 Секретар сільської ради                                                         А.ЩЕРБІНІНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          Додаток 2  
                                                       до рішення Новомар’ївської сільської  ради                   
                                                           від  26  червня 2020 року  № 17 
 

ПЕРЕЛІК 
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  
кодексу України, із сплати земельного податку1 

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01.01.2021 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 
об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 
області 

Код 
району 

Код КОАТУУ Назва 

14 
 

14 
14 
14 
 

14 
14 
14 
14 

14 
 

14 
14 
14 
 

14 
14 
14 
14 

4821483900 
 

4821483901 
4821483902 
4821481300 

 
4821481301 
4821481302 
4821481303 
4821481304 

Новомар’ївська сільська рада: 
с. Новомар’ївка 

с. Обухівка 
Кам’яно-Костуватський 
старостинський округ 
с.Кам’яно-Костувате 

с.Кам’янопіль 
с.Прищепівка 
с.П’ятихатки 

14 
 

14 
14 
14 
14 
 

14 
14 
14 

14 
 

14 
14 
14 
14 
 

14 
14 
14 

4821482400 
 

4821482401 
4821482402 
4821482403 
4821481700 

 
4821481701 
4821481702 
4821481703 

 

Миролюбівський 
старостинський округ 

с.Миролюбівка 
с.Юр’ївка 
с.Лісове 

Костуватський старостинський 
округ 

 
с.Костувате 

с.Петрівка Перша 
с.Петрівка Друга 

 
 

Група платників, категорія / цільове 
призначення земельних ділянок 

Розмір пільги 
(відсотків суми 

податкового 
зобов’язання за 

рік) 

1.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб 
1. Від сплати податку звільняються: 
1.1. інваліди першої і другої групи; 
1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 

100 
 
 
 



років; 
1.3. пенсіонери (за віком); 
1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту"; 

1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи. 
2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене 
для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1 цього рішення, 
поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання 
у межах граничних норм: 
2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі 
не більш як 2 гектари; 
2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - 
не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в 
містах - не більш як 0,10 гектара; 
2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 
гектара; 
2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 
гектара; 
2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара. 
3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку 
четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток 
(паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та 
земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку 
четвертої групи. 
Якщо фізична особа, визначена у пункті 2  цієї статті, має у 

власності декілька земельних ділянок одного виду використання, 
то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у 
довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження 
земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної 
ділянки для застосування пільги. 
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з 
базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку 
заяву. 

2. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб 

1. Від сплати податку звільняються: 
1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 



організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських 
організацій інвалідів; 
1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та 
організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та 
спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною 
власністю, де протягом попереднього календарного місяця 
кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить 
не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних 
працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці 
таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 
25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. 
Зазначені підприємства та організації громадських організацій 
інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності 
дозволу на право користування такою пільгою, який надається 
уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 
У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські 
організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані 
сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з 
урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із 
законодавством; 
1.3. бази олімпійської та параолімпійської 
підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів 

України. 
1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від 
форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки 
(крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, 
охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та 
спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного 
або місцевих бюджетів. 
1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та 
заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-
курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі 
підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і 
внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових 
установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, 
установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та 
організацій декларація подається платником податку протягом 30 
календарних днів з дня виключення, а податок сплачується 
починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося 



виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій; 
1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, 
школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я 
населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту 
інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри 
олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, 
дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди 
всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих 
осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та 
включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за 
земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі 
виключення таких установ та організацій з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій, декларація подається 
платником податку протягом 30 календарних днів з дня 
виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, 
наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 
неприбуткових установ та організацій. 
1.7 органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
заклади, установи та організації, які повністю утримуються за 
рахунок коштів державного або місцевих  бюджетів. 

                   
   Секретар сільської ради                                                           А.ЩЕРБІНІНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

                                   



 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 
26червня  2020 року   № 18                                                                      
       Новомар'ївка                                                                        
  
Про встановлення ставок та пільг із               ХІ  сесія сьомого скликання 
сплати податку на нерухоме майно,                     
відмінне від земельної ділянки 

 
Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 

частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483,   враховуючи висновок 
постійної комісії сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів  
від 26.06.2020 року , заслухавши і обговоривши інформацію головного 
спеціаліста  сільської ради Погасій В.П.,  сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 
1.Встановити на території  Новомарївської обєднаної територіальної 
громади: 
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
згідно з додатком 1; 
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком 
згідно з додатком 2. 
2. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року 
3.Дане рішення оприлюднити  на інформаційному  стенді Новомар’ївської 
сільської ради та на офіційному веб-сайті Новомар’ївської сільської ради. 
4. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради  з планування,  бюджету та фінансів, АПК, земельних 
ресурсів,екології,охорони навколишнього середовища. 

 

  Сільський голова                                                                    Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 



                                                                                      Додаток 1  
                                                      до рішення Новомар’ївської сільської  ради                    
                                                          від 26 червня 2020 року  № 18 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня  2021 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 
об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району Код КОАТУУ Назва 

14 
 

14 
14 
14 
 

14 
14 
14 
14 
14 
 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

14 
 

14 
14 
14 

 
14 
14 
14 
14 
14 

 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

4821483900 
 

4821483901 
4821483902 
4821481300 

 
4821481301 
4821481302 
4821481303 
4821481304 
4821482400 

 
4821482401 
4821482402 
4821482403 
4821481700 
4821481701 
4821481702 
4821481703 

Новомар’ївська сільська рада: 
с. Новомар’ївка 

с. Обухівка 
Кам’яно-Костуватський 
старостинський округ 

 
с.Кам’яно-Костувате 

с.Кам’янопіль 
с.Прищепівка 
с.П’ятихатки 

Миролюбівський старостинський 
округ 

с.Миролюбівка 
с.Юрївка 
с.Лісове 

Костуватський старостинський 
округ 

с.Костувате 
с.Петрівка Перша 
с.Петрівка Друга 

код2 найменування2 

для юридичних 
осіб 

для фізичних 
осіб 

1 
зона4 

2 
зона4 

3 
зона4 

1 
зона4 

2 
зона4 

3 
зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 

1110.1  Будинки одноквартирні масової 
забудови  

0,50   0,50   

1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні 0,50   0,50   



підвищеної комфортності  

1110.3  Будинки садибного типу  0,50   0,50   

1110.4  Будинки дачні та садові  0,50   0,50   

112  Будинки з двома та більше квартирами 

1121  Будинки з двома квартирами5 

 

1121.1  Будинки двоквартирні масової забудови 0,50   0,50   

1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні 
підвищеної комфортності  

0,50   0,50   

1122  Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1  Будинки багатоквартирні масової 
забудови  

0,50   0,50   

1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної 
комфортності, індивідуальні  

0,50   0,50   

1122.3  Будинки житлові готельного типу  0,50   0,50   

113  Гуртожитки5 

1130.1  Гуртожитки для робітників та 
службовців 

0,50   0,50   

1130.2  Гуртожитки для студентів вищих 
навчальних закладів5 

х   х   

1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних 
закладів5 

х   х   

1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого 
віку та інвалідів5 

х   х   

1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки5 х   х   

1130.6  Будинки для біженців, притулки для 
бездомних5 

х   х   

1130.9  Будинки для колективного проживання 
інші  

х   х   

12  Будівлі нежитлові 

121  Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211  Будівлі готельні 

1211.1  Готелі  0,50   0,50   



1211.2  Мотелі  0,50   0,50   

1211.3  Кемпінги  0,50   0,50   

1211.4  Пансіонати  0,50   0,50   

1211.5  Ресторани та бари  0,50   0,50   

1212  Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  0,1   0,1   

1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  0,1   0,1   

1212.3  Центри та будинки відпочинку  0,1   0,1   

1212.9  Інші будівлі для тимчасового 
проживання, не класифіковані раніше  

х   х   

122 Будівлі офісні 

1220  Будівлі офісні5 

1220.1  Будівлі органів державного та 
місцевого управління5 

х   х   

1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  0.5   0.5   

1220.3  Будівлі органів правосуддя5 х   х   

1220.4  Будівлі закордонних представництв5 х   х   

1220.5  Адміністративно-побутові будівлі 
промислових підприємств  

0,50   0,50   

1220.9  Будівлі для конторських та 
адміністративних цілей інші  

0,50   0,50   

123  Будівлі торговельні 

1230  Будівлі торговельні 

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

1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для 
ярмарків5 

0,50   0,50   

1230.3  Станції технічного обслуговування 
автомобілів  

0,50   0,50   

1230.4  
Їдальні, кафе, закусочні тощо  

0,50   

 

0,50   

1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі і 
громадського харчування  

0,20   0,20   



1230.6  Будівлі підприємств побутового 
обслуговування  

0,50   0,50   

1230.9  Будівлі торговельні інші  0,50   0,50   

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

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

1241.1  Автовокзали та інші будівлі 
автомобільного транспорту  

0,50   0,50   

1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного 
транспорту  

0,50   0,50   

1241.3  Будівлі міського електротранспорту  х   х   

1241.4  Аеровокзали та інші будівлі 
повітряного транспорту  

х   х   

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

х   х   

1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних 
доріг  

х   х   

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

х   х   

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

х   х   

1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв’язку 
інші  

0,1   0,1   

1242  Гаражі 

1242.1  Гаражі наземні  0,1   0,1   

1242.2  Гаражі підземні  х   х   

1242.3  Стоянки автомобільні криті  х   х   

1242.4  Навіси для велосипедів  х   х   

125  Будівлі промислові та склади 

1251  Будівлі промислові5 

1251.1  Будівлі підприємств машинобудування 
та металообробної промисловості5 

х   х   

1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії5 х   х   



1251.3  Будівлі підприємств хімічної та 
нафтохімічної промисловості5 

х   х   

1251.4  Будівлі підприємств легкої 
промисловості5 

х   х   

1251.5  Будівлі підприємств харчової 
промисловості5 

х   х   

1251.6  Будівлі підприємств медичної та 
мікробіологічної промисловості5 

х   х   

1251.7  Будівлі підприємств лісової, 
деревообробної та целюлозно-
паперової промисловості5 

х   х   

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

0.1   0.1   

1251.9  Будівлі інших промислових 
виробництв, включаючи поліграфічне5 

х   х   

1252  Резервуари, силоси та склади 

1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів 
та газу  

х   х   

1252.2  Резервуари та ємності інші  0,2   0,2   

1252.3  Силоси для зерна  0,2   0,2   

1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих 
матеріалів  

0,2   0,2   

1252.5  Склади спеціальні товарні  0,2   0,2   

1252.6  Холодильники  0,2   0,2   

1252.7  Складські майданчики  0,2   0,2   

1252.8  Склади універсальні  0,2   0,2   

1252.9  Склади та сховища інші5 0,2   0,2   

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

1261  Будівлі для публічних виступів 

1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  0,1   0,1   

1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для 
публічних виступів  

0,1   0,1   

1261.3  Цирки  х   х   



1261.4  Казино, ігорні будинки  х   х   

1261.5  Музичні та танцювальні зали, 
дискотеки  

0,1   0,1   

1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  х   х   

1262  Музеї та бібліотеки 

1262.1  Музеї та художні галереї5 0,1   0,1   

1262.2  Бібліотеки, книгосховища5 0,1   0,1   

1262.3  Технічні центри  х   х   

1262.4  Планетарії5 х   х   

1262.5  Будівлі архівів5 0.1   0.1   

1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних 
садів5 

х   х   

1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1  Будівлі науково-дослідних та проектно-
вишукувальних установ  

0.1   0.1   

1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  х   х   

1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх 
навчальних закладів5 

х   х   

1263.4  Будівлі професійно-технічних 
навчальних закладів5 

х   х   

1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів5 

х   х   

1263.6  Будівлі спеціальних навчальних 
закладів для дітей з особливими 
потребами5 

х   х   

1263.7  Будівлі закладів з фахової 
перепідготовки  

х   х   

1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, 
обсерваторій5 

х   х   

1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних 
закладів інші5 

х   х   

1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1  Лікарні багатопрофільні 
територіального обслуговування, 
навчальних закладів5 

0,50   0,50   



1264.2  Лікарні профільні, диспансери5 0,50   0,50   

1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні 
центри, пологові будинки5 

0,50   0,50   

1264.4  Поліклініки, пункти медичного 
обслуговування та консультації5 

0,50   0,50   

1264.5  Шпиталі виправних закладів, в’язниць 
та Збройних Сил5 

х   х   

1264.6  Санаторії, профілакторії та центри 
функціональної реабілітації5 

х   х   

1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та 
оздоровчі інші5 

х   х   

1265  Зали спортивні5 

1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, 
волейбольні, тенісні тощо  

0,1   0,1   

1265.2  Басейни криті для плавання  х   х   

1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  х   х   

1265.4  Манежі легкоатлетичні  х   х   

1265.5  Тири  0,1   0,1   

1265.9  Зали спортивні інші  0,1   0,1   

127  Будівлі нежитлові інші 

1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного 
господарства5 

1271.1  Будівлі для тваринництва5 0,1   0,1   

1271.2  Будівлі для птахівництва5 0,1   0,1   

1271.3  Будівлі для зберігання зерна5 0,1   0,1   

1271.4  Будівлі силосні та сінажні5 0,1   0,1   

1271.5  Будівлі для садівництва, 
виноградарства та виноробства5 

0,1   0,1   

1271.6  Будівлі тепличного господарства5 0,1   0,1   

1271.7  Будівлі рибного господарства5 0,1   0,1   

1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та 
звірівництва5 

0,1   0,1   

1271.9  Будівлі сільськогосподарського 
призначення інші5 

0,1   0,1   



1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, 
синагоги тощо5 

х   х   

1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  х   х   

1272.3  Цвинтарі та крематорії5 х   х   

1273  Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 

1273.1  Пам’ятки історії та архітектури5 х   х   

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

х   х   

1273.3  Меморіали, художньо-декоративні 
будівлі, статуї5 

х   х   

1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1  Казарми Збройних Сил5 х   х   

1274.2  Будівлі поліцейських та пожежних 
служб5 

х   х   

1274.3  Будівлі виправних закладів, в’язниць та 
слідчих ізоляторів5 

х   х   

1274.4  Будівлі лазень та пралень  0,50   0,50   

1274.5  Будівлі з облаштування населених 
пунктів  

0,1   0,1   

1274.6 Об'єкти нежитлової нерухомості, які 
тимчасово не використовуються,  
потребують ремонту та/або  
знаходиться в аварійному стані, що 
підтвержується рішенням (або актом 
обстеження)  сільської або селищної  
ради; 

 

0,05   0,05   

 
  Секретар сільської ради                                                      А.ЩЕРБІНІНА



                                                                          
                                                                                Додаток 2  
                                                       до рішення Новомар’ївської сільської   ради                  
                                                          від 26 червня 2020 року  № 18 

ПЕРЕЛІК 
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 
266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Пільги встановлюються та вводяться в дію  з 01.01. 2021 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території 
об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 
області2 

Код 
району2 

Код КОАТУУ2 Назва2 

14 
 

14 
14 
14 

 
 

14 
14 
14 
14 
14 

 
14 
14 
14 
14 

 
14 
14 
14 

14 
 

14 
14 
14 

 
 

14 
14 
14 
14 
14 

 
14 
14 
14 
14 
 
14 
14 
14 

4821483900 
 

4821483901 
4821483902 
4821481300 

 
 

4821481301 
4821481302 
4821481303 
4821481304 
4821482400 

 
4821482401 
4821482402 
4821482403 
4821481700 

 
4821481701 
4821481702 
4821481703 

Новомар’ївська сільська 
рада: 

с. Новомар’ївка 
с. Обухівка 

Кам’яно-Костуватський 
старостинський округ 

 
с.Кам’яно-Костувате 

с.Кам’янопіль 
с.Прищепівка 
с.П’ятихатки 

Миролюбівський 
старостинський округ 

с.Миролюбівка 
с.Юрївка 
с.Лісове 

Костуватський 
старостинський округ 

с.Костувате 
с.Петрівка Перша 
с.Петрівка Друга 

 

Група платників, категорія/класифікація 
будівель та споруд 

Розмір пільги 
(відсотків суми 

податкового 
зобов’язання за рік) 



- об’єкти нежитлової нерухомості 
некомерційного призначення фізичних осіб, які 
знаходяться виключно в межах присадибних ділянок; 

 

100 

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх 
частки, учасників АТО та членів їх сімей на період 
проходження служби; 

 
 

100 

- об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, 
які перебувають у власності громадських організацій 
інвалідів та їх підприємств. 

- об’єкти житлової  нерухомості, в тому числі їх 
частки, що належать інвалідам  першої  і другої  групи; 

 

100 

-об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх 
частки, що належать фізичним особам, які виховують  
трьох і більше  дітей  віком до 18 років 

100 

- об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх 
частки, які перебувають у власності громадян, на яких 
розповсюджується дія Закону України  «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 

100 

 
 
 
 
 
     Секретар сільської ради                                                         А.ЩЕРБІНІНА                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
           
 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 
26 червня  2020 року   №19                                                                        
             Новомар'ївка 
                                                                       
Про затвердження порядку сплати                       ХІ  сесія сьомого скликання 
транспортного податку на території                                      
Новомар'ївської об’єднаної територіальної  
громади 
 

      Керуючись ст.25, ст.69, п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», згідно із Законом України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», cт. 64 Бюджетного 
кодексу України, п.8.3 ст.8, ст.267 Податкового кодексу України,,  враховуючи 
висновок постійної комісії сільської ради  з питань планування бюджету та 
фінансів  від 26.06.2020 року , заслухавши і обговоривши інформацію 
головного спеціаліста сільської ради Погасій В.П.,  сільська  рада 

 
ВИРІШИЛА: 
 
1.Затвердити Порядок сплати транспортного податку на території 
Новомар'ївської об’єднаної територіальної громади, згідно додатку 1. 
2.Встановити з 01.01.2021 року ставку транспортного податку відповідно до п.4 
Порядку сплати транспортного податку на території  Новомар'ївської 
об’єднаної територіальної громади. 
Обов'язковими елементами  встановлення податку визначається ст. 267 

Податкового кодексу України, а саме: 

- платники податку : ст. 267.1 Податкового кодексу України; 
- об'єкт оподаткування: ст. 267.2 Податкового кодексу України; 
- база оподаткування: ст. 267.3 Податкового кодексу України; 
- ставка податку: ст. 267.4  Податкового кодексу України; 
- порядок обчислення податку: ст. 267.6 Податкового кодексу України; 
- податковий період: ст. 267.5 Податкового кодексу України; 
- строк та порядок сплати податку: ст. 267.7, 267,8 Податкового кодексу України;  
- строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку: ст. 
267.6.4. Податкового кодексу України. 



3. Контроль правильності, повноти і своєчасності нарахування та сплати 
транспортного податку, в межах повноважень, визначених Податковим 
кодексом України, здійснюють органи державної податкової служби. 
4. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року 
5.Дане рішення оприлюднити  на інформаційному  стенді Новомар'ївської 
сільської ради та на офіційному веб-сайті Новомар’ївської сільської ради. 
6. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради  з питань планування фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку громади та інвестицій. 

 
Сільський голова                                                                         Тамара ФЕСЬКО 

 
 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                   Додаток 1  
                                                           до рішення Новомар’ївської сільської ради                
                                                                   від 26 червня 2020 року  №19  

 
Порядок сплати транспортного податку на території  
Новомар’ївської об’єднаної територіальної громади 

 
1.Загальні положення 

 
1.1.Порядок сплати транспортного податку на території Новомар’ївської 

сільської (далі - Порядок) розроблено на підставі ст. 267 Податкового кодексу 
України № 2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, 
Бюджетного кодексу України, ст.25, п.24 ч.1 ст.26, ст.59, ст.69 Закону України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” № 280/97- ВР від 21.05.1997 року зі 
змінами та доповненнями та визначає порядок справляння транспортного 
податку на території Новомар’ївської ОТГ. 

Цей Порядок є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними 
особами на території Новомар’ївської ОТГ. 

  
2.Платники податку 

 
2.1.Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в 

тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 
законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 3.1. цього 
додатку є об’єктами оподаткування. 

 
3.Об’єкт та база оподаткування 

 
3.1.Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких 

минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких 
становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітного) року. Така вартість визначається 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за 
методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня 
податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму 
циліндрів двигуна, типу пального.  

3.2.Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування відповідно до пункту 3.1. цього додатку. 

  
4.Ставки податку та податковий період 

 
4.1.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 

розмірі 25 000,00 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом 
оподаткування відповідно до пункту 3.1. цього додатку. 

4.2.Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 
  



5.Порядок обчислення та сплати податку 
 
5.1.Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних 

осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника 
податку. 

5.2.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 
податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику 
податку  контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року 
базового податкового (звітного) періоду (року). 

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок 
сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло 
право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове 
повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про 
перехід права власності. 

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових 
повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам 
здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, 
що перебувають у власності таких нерезидентів. 

5.3.Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму 
податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають 
контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію 
за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового 
Кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація 
юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення 
права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в 
якому виникло право власності на такий об'єкт. 

5.4.У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 
власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім 
власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він 
втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим 
власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей 
об’єкт. 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення 
новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

5.5.За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок 
сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, 
починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. 

5.6.У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом 
звітного року, податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку 
місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) 5 
років. 

5.7.У разі незаконного заволодіння третьою особою легкового 
автомобіля, який відповідно до пункту 3.1. цього Порядку є об’єктом 
оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не 
сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт 



незаконного заволодіння легкового автомобіля, якщо такий факт 
підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про  
вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань, виданим уповноваженим державним органом. 

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному 
володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в 
якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, 
прокурора, чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати 
контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з 
моменту отримання. 

5.8.У разі незаконного заволодіння третьою особою легкового 
автомобіля, який відповідно до пункту 3.1. цього Порядку є об’єктом 
оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою — платником 
подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про 
вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань. 

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча 
декларація юридичною особою — платником подається протягом 30 
календарних днів з дня складення постанови слідчого, прокурора чи винесення 
ухвали суду. 

5.9.Фізичні особи-платники податку мають право звернутися з 
письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для 
проведення звірки даних щодо: 

а)об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника 
податку; 

б)розміру ставки податку; 
в)нарахованої суми податку. 
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та 

даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних 
документів (зокрема документів, які підтверджують право власності на об’єкт 
оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), 
контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить 
перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове 
повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення 
вважається скасованим (відкликаним). 

Фізичні особи — нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, 
звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем 
реєстрації об’єктів оподаткування 

 
6.Порядок і строки сплати податку 

 
6.1.Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і 

зараховується до місцевого бюджету  згідно з положеннями Бюджетного 
кодексу України. 

 
 
 



7.Строки сплати податку 
 
7.1.фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення - рішення. 
 
7.2.юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 

числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 
податковій декларації. 

  
8.Контроль 

 
8.1. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у 

частині справляння транспортного податку (правильністю нарахування, 
повнотою та своєчасністю сплати) здійснює здійснюється Братським 
відділенням ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області 
 
  
  Секретар сільської ради                                                            А.ЩЕРБІНІНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 
 26 червня  2020 року   № 20                                                                       
       Новомар'ївка                         
                                              
Про встановлення ставок єдиного податку             ХІ  сесія сьомого скликання 
за видами діяльності на території                                                  
 Новомар'ївської об’єднаної територіальної  
громади  

      Відповідно до  ст.293 Податкового кодексу України , керуючись  п. 24, п. 28 
статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою 
збільшення надходжень до місцевого бюджету,   враховуючи висновок 
постійної комісії сільської ради  з питань планування бюджету та фінансів  від 
26.06.2020 року , заслухавши і обговоривши інформацію головного спеціаліста 
сільської ради Погасій В.П.,  сільська  рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити ставки  єдиного податку за видами діяльності на території 
Новомар'ївської  ОТГ згідно додатку 1. 

2.  Встановити  з 01.01.2021  року ставки єдиного податку для суб’єктів 
підприємницької діяльності за один календарний місяць в таких розмірах: 
2.1 для першої  групи платників єдиного податку, які здійснюють 
підприємницьку діяльність на території України – встановити у відсотках 
 ( фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року. 
2.2 для другої групи платників єдиного податку які здійснюють 
підприємницьку діяльність на території України – встановити відсоткові ставки 
до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року. 
Обов'язковими елементами  встановлення податку визначається ст. 

293Податкового кодексу України,  а саме: 

- платники податку : ст. 291 Податкового кодексу України; 
- об'єкт оподаткування: ст. 292, 292'  Податкового кодексу України; 
- база оподаткування: ст. 292, 292' Податкового кодексу України; 



- ставка податку: ст. 293  Податкового кодексу України; 
- порядок обчислення податку: ст. 293 Податкового кодексу України; 
- податковий період: ст. 294  Податкового кодексу України; 
- строк та порядок сплати податку: ст. 295 Податкового кодексу України;  
- строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку: ст. 296, 
297 Податкового кодексу України; 
3. Контроль правильності, повноти і своєчасності нарахування та сплати 
єдиного податку, в межах повноважень, визначених Податковим кодексом 
України, здійснюють органи державної податкової служби. 
4. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року 
5.Дане рішення оприлюднити  на інформаційному  стенді Новомар'ївської 
сільської ради та на офіційному веб-сайті Новомарївської сільської ради. 
6. Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради  з планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку громади та інвестицій. 
 
   Сільський голова                                                                        Тамара ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Додаток 1  
                                                           до рішення Новомар’ївської сільської  ради               
                                                           від 26 червня 2020 року  № 20 

 

Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності -  
фізичних осіб, на території Братського району за КВЕД ДК 009-2010 

    

Код виду 
економічної 
діяльності 

Види діяльності 

Ставка у відсотках 
 до мінімальної 

заробітної плати на 1 
січня податкового 

(звітного) року 
для 

першої 
групи 

платників 

для 
другої 
групи 

платників 

01.11 

 Вирощування зернових культур      (крім 
рису), бобових культур і насіння олійних 
культур                         18 

01.13 
Вирощування овочів і баштанних культур 
коренеплодів і бульбоплодів  18 

01.41 
Розведення великої рогатої худоби  молочних 
порід  18 

01.46 Розведення свиней  18 
01.47 Розведення свійської  птиці  18 
01.49 Розведення інших тварин  18 
01.50 Змішане сільське господарство   18 
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві    9 14 
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві    9 14 
02.20 Лісозаготівлі 9 14 
03.11 Морське рибальство                      18 
03.12 Прісноводне рибальство                  18 
10.11 Виробництво м'яса  18 
10.13 Виробництво м'ясних продуктів  18 

10.20 
Перероблення та консервування риби,  
ракоподібних і молюсків                 18 

10.41 Виробництво олії та тваринних жирів     18 

10.51 
Перероблення молока, виробництво масла та 
сиру                                 18 

10.61 

 Виробництво продуктів    борошномельно-
круп'яної промисловості 
  18 

10.92 
Виробництво готових кормів для   домашніх 
тварин      18 

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива;  14 



виробництво борошняних кондитерських 
виробів, тортів і тістечок тривалого 
зберігання    

10.82 
Виробництво какао, шоколаду та    цукрових 
кондитерських виробів       18 

10.85 Виробництво готової їжі та страв        18 

10.89 
Виробництво інших харчових продуктів, не 
віднесених до інших угруповань   18 

11.07 

Виробництво безалкогольних напоїв;    
виробництво мінеральних вод та інших вод, 
розлитих у пляшки       18 

13.30 Оздоблення текстильних виробів          18 

13.92 
Виробництво готових текстильних      
виробів, крім одягу      9 18 

13.96 
Виробництво інших текстильних виробів 
технічного та промислового призначення 9 18 

13.99 
Виробництво інших текстильних виробів, н. 
в. і. у.         9 18 

14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів  9 18 

14.39 
Виробництво іншого трикотажного та 
в'язаного одягу     9 18 

14.11 Виробництво одягу зi шкіри 9 18 
14.12 Виробництво робочого одягу 9 18 
14.13 Виробництво верхнього одягу 9 18 
14.14 Виробництво спiльнього одягу 9 18 
14.19 Виробництво іншого одягу та аксесуарів 9 18 
14.20 Виготовлення виробів із хутра          9 18 

15.12 

Виробництво дорожніх виробів, сумок, 
лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших 
матеріалів  9 18 

15.20 Виробництво взуття 9 18 
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво    18 

16.23 
Виробництво інших дерев'яних будівельних 
конструкцій і столярних виробів   9 18 

16.24 Виробництво дерев'яної тари 9 18 

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; 
виготовлення виробів з корка, соломки та 
рослинних матеріалів для плетіння  9 18 

17.11 Виробництво паперової маси              18 
17.12 Виробництво паперу та картону  18 
58.14 Видання журналів і періодичних видань   18 
58.19 Інші види видавничої діяльності   18 

18.13 
Виготовлення друкарських форм і  надання 
інших поліграфічних послуг   18 

22.21 
Виробництво плит, листів, труб і  профілів із 
пластмас        18 



23.12 Формування й оброблення листового скла  18 

23.19 
Виробництво й оброблення інших скляних 
виробів, у тому числі технічних     18 

23.49 Виробництво інших керамічних виробів    18 
23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей   18 

23.61 
Виготовлення виробів із бетону для 
будівництва  18 

23.63 
Виробництво бетонних розчинів, готових для 
використання    18 

23.69 
Виробництво інших виробів із бетону  гіпсу 
та цементу   18 

23.70 
Різання, оброблення та оздоблення  
декоративного та будівельного каменю    18 

23.99 
Виробництво неметалевих мінеральних   
виробів, н. в. і. у.    18 

25.11 
Виробництво будівельних металевих   
конструкцій і частин конструкцій  18 

25.12 Виробництво металевих дверей і вікон    18 

25.29 
Виробництво інших металевих баків,   
резервуарів і контейнерів    18 

25.61 
Оброблення металів та нанесення   покриття 
на метали    18 

25.62 Механічне оброблення металевих виробів 9 14 

25.93 
Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і 
пружин 9 14 

25.99 
Виробництво інших готових металевих   
виробів, н. в. і. у. 9 14 

31.01 
Виробництво меблів для офісів і  підприємств 
торгівлі    9 18 

31.02 Виробництво кухонних меблів            9 18 

31.09 
Виробництво інших меблів               
 індивідуальними замовленнями населення 9 18 

32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і.  18 

13.99 
Виробництво інших текстильних виробів,н. в. 
і. у.   18 

38.31 
Демонтаж (розбирання) машин і 
устаткування   18 

38.32 Відновлення відсортованих відходів   18 

43.12 
Підготовчі роботи на будівельному 
майданчику   18 

43.99 
Інші спеціалізовані будівельні роботи,н. в. і. 
у.  18 

43.22 
Монтаж водопровідних мереж, систем  
опалення та кондиціонування    18 

43.23 Електромонтажні роботи                  18 
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи         18 



43.22 
Монтаж водопровідних мереж, систем   
опалення та кондиціонування    18 

43.31 Штукатурні роботи                       18 
43.32 Установлення столярних виробів   18 
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін  18 
43.34 Малярні роботи та скління  18 
43.39 Інші роботи із завершення будівництва   18 

45.20 
Технічне обслуговування та ремонт 
автомобiлiв 9 18 

45.31 
Оптова торгівля деталями та приладдям для 
автотранспортних засобів     18 

45.32 
Роздрібна торгівля деталями та   приладдям 
для автотранспортних засобів 9 18 

45.40 

Торгівля мотоциклами, деталями та   
приладдям до них, технічне обслуговування і 
ремонт мотоциклів  18 

46.11 

Діяльність посередників у торгівлі    
сільськогосподарською сировиною,   живими 
тваринами, текстильною   сировиною та 
напівфабрикатами     18 

46.13 

Діяльність посередників у торгівлі   
деревиною, будівельними матеріалами та 
санітарно-технічними виробами           18 

46.14 

Діяльність посередників у торгівлі    
машинами, промисловим устаткуванням,  
суднами  та літаками             18 

46.15 

Діяльність посередників у торгівлі    
меблями, господарськими товарами,  
залізними та іншими металевими  виробами         18 

46.17 

Діяльність посередників у торгівлі   
продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами   18 

46.18 
Діяльність посередників, що  спеціалізуються 
в торгівлі іншими  товарами      18 

46.19 
Діяльність посередників у торгівлі   товарами 
широкого асортименту  18 

46.21 
Оптова торгівля зерном, необробленим  
тютюном, насінням і кормами для тварин  18 

46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами    18 

46.24 
Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та 
шкірою   18 

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами      18 

46.32 
Оптова торгівля м'ясом і м'ясними  
продуктами  18 

46.33 
Оптова торгівля молочними продуктами, 
яйцями, харчовими оліями та жирами   18 



46.34 Оптова торгівля напоями                 18 

46.36 
Оптова торгівля цукром, шоколадом і 
кондитерськими виробами    18 

46.38 

Оптова торгівля іншими продуктами   
харчування, у тому числі рибою,  
ракоподібними та молюсками   18 

46.39 

Неспеціалізована оптова торгівля  
продуктами харчування, напоями та   
тютюновими виробами       18 

46.41 Оптова торгівля текстильними товарами   18 
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям        18 

46.43 

Оптова торгівля побутовими  
електротоварами й електронною апаратурою 
побутового призначення для приймання, 
записування, відтворювання звуку й 
зображення     18 

46.44 

Оптова торгівля посудом, виробами зi скла, 
фарфору та кераміки,  шпалерами та 
засобами для чищення  18 

46.45 
Оптова торгівля парфумними та  
косметичними товарами    18 

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними   товарами   18 

46.47 
Оптова торгівля меблями, килимами й   
освітлювальним приладдям   18 

46.72 
Оптова торгівля металами та металевими 
рудами   18 

46.73 

Оптова торгівля деревиною,  будівельними 
матеріалами та санітарно-технічним 
обладнанням     18 

46.74 

Оптова торгівля залізними виробами, 
водопровідним і опалювальним 
устаткуванням і приладдям до нього    18 

46.75 
Оптова торгівля хімічними продуктами  
   18 

46.76 
Оптова торгівля іншими проміжними   
продуктами   18 

46.51 

Оптова торгівля комп'ютерами,    
периферійним устаткуванням і програмним 
забезпеченням   18 

46.66 
Оптова торгівля іншими офісними  
машинами й устаткуванням   18 

46.69 
Оптова торгівля іншими машинами й   
устаткуванням    18 

46.61 
Оптова торгівля сільськогосподарськими 
машинами й устаткуванням    18 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля        18 



47.11 

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 
магазинах переважно продуктами 
харчування, напоями та тютюновими  
виробами    9 18 

47.19 
Інші види роздрібної торгівлі в  
неспеціалізованих магазинах  9 18 

47.21 
Роздрібна торгівля фруктами й овочами в 
спеціалізованих магазинах  9 18 

47.22 
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними  
продуктами в спеціалізованих магазинах 9 18 

47.23 
Роздрібна торгівля рибою,  ракоподібними та 
молюсками в  спеціалізованих магазинах  9 18 

47.24 

Роздрібна торгівля хлібобулочними 
виробами, борошняними та цукровими 
кондитерськими виробами в спеціалізованих 
магазинах  9 18 

47.29 
Роздрібна торгівля іншими продуктами  
харчування в спеціалізованих магазинах 9 18 

47.73 
Роздрібна торгівля фармацевтичними    
товарами в спеціалізованих магазинах  9 18 

47.74 

Роздрібна торгівля медичними й    
ортопедичними товарами в спеціалізованих 
магазинах  9 18 

47.75 

Роздрібна торгівля косметичними    товарами 
та туалетними при належностями в 
спеціалізованих магазинах   9 18 

47.51 
Роздрібна торгівля текстильними    товарами 
в спеціалізованих магазинах  9 18 

46.41 Оптова торгівля текстильними товарами  9 18 

47.41 
|Роздрібна торгівля одягом у  спеціалізованих 
магазинах 9 18 

47.72 
Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними 
виробами в спеціалізованих магазинах   9 18 

47.59 

Роздрібна торгівля меблями,  освітлювальним 
приладдям та іншими  товарами для дому в 
спеціалізованих магазинах  9 18 

47.53 

Роздрібна торгівля килимами,   килимовими 
виробами, покриттям для стін і підлоги в 
спеціалізованих  магазинах 9 18 

47.54 
Роздрібна торгівля побутовими   
електротоварами в спеціалізованих магазинах  9 18 

47.52 

Роздрібна торгівля залізними 
виробами,будівельними матеріалами та   
санітарно-технічними виробами в   
спеціалізованих магазинах   9 18 

47.61 Роздрібна торгівля книгами в   9 18 



спеціалізованих магазинах  

47.64 
Роздрібна торгівля спортивним     інвентарем 
у спеціалізованих магазинах 9 18 

47.49 
Роздрібна торгівля уживаними товарами в 
магазинах 9 18 

47.91 

Роздрібна торгівля, що здійснюється  
фірмами поштового замовлення або через  
мережу Інтернет 9 18 

47.89 
Роздрібна торгівля з лотків і на   ринках 
іншими товарами       9 18 

47.91 

Роздрібна торгівля, що здійснюється  
фірмами поштового замовлення або через 
мережу Інтернет    9 18 

95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів      9  

95.22 
Ремонт побутових приладів, домашнього та 
садового обладнання  9 14 

95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів  9 14 

95.29 
Ремонт інших побутових виробів і     
предметів особистого вжитку  9 14 

55.10 
Діяльність готелів і подібних засобів 
тимчасового розміщування  18 

55.30 
Надання місць кемпінгами та стоянками  для 
житлових автофургонів і причепів   18 

55.90 
Діяльність інших засобів тимчасового 
розміщування     18 

55.30 
Діяльність ресторанів, надання послуг 
мобільного харчування  18 

56.30 

Обслуговування напоями       
 
            18 

56.29 Постачання інших готових страв          18 

56.21 
Постачання готових страв для подій 
      18 

49.39  
Інший пасажирський наземний транспорт, н. 
в. і. у.(територія Миколаївської області)  18 

49.39  
Інший пасажирський наземний транспорт, н. 
в. і. у.(в межах району)  9 

49.32  Надання послуг таксі                    9 
49.41 Вантажний автомобільний транспорт       18 
52.10 Складське господарство                  18 

52.29 
Інша допоміжна діяльність у сфері    
транспорту   18 

65.12 
Інші види страхування, крім  страхування 
життя  18 

66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди    18 
41.10 Організація будівництва будівель        18 



68.20 
Надання в оренду й експлуатацію  власного 
чи орендованого нерухомого майна     18 

77.11 
Надання в оренду автомобілів і    легкових 
автотранспортних засобів      18 

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів  18 

77.32 
Надання в оренду будівельних машин і  
устаткування   18 

77.33 
Надання в оренду офісних машин і   
устаткування, у тому числі комп'ютери   18 

77.39 
Надання в оренду інших машин,  
устаткування та товарів. н. в. і. у.   18 

77.21 Прокат товарів для спорту та  відпочинку  9 18 
62.02 Консультування з питань інформатизації  18 
58.29 Видання іншого програмного  забезпечення    18 
62.01 Комп'ютерне програмування  18 

62.03 
Діяльність із керування комп'ютерним 
устаткуванням     18 

95.11 
Ремонт комп'ютерів і периферійного 
устаткування   18 

62.09 
Інша діяльність у сфері інформаційних 
технологій і комп'ютерних систем        18 

73.10 
Дослідження й експериментальні   розробки у 
сфері біотехнологій  18 

69.10 Адвокатська діяльність  18 

69.20 

Діяльність у сфері бухгалтерського   обліку й 
аудиту; консультування з   питань 
оподаткування    18 

73.20 
Дослідження кон'юнктури ринку та  
виявлення громадської думки     18 

81.21 

Прибирання  виробничих та житлових 
приміщень, устаткування та транспортних 
засобів 
 9 14 

74.20 Діяльність у сфері фотографії 9 18 
74.30 Надання послуг перекладу  18 

74.90 
Інша професійна, наукова та технічна  
діяльність, н. в. і. у.     18 

86.21 Загальна медична практика  18 
86.23 Стоматологічна практика  18 
86.90 Інша діяльність у сфері охорони    здоров'я       14 
75.11 Ветеринарна діяльність  14 

90.02 
Діяльність із підтримання театральних і 
концертних заходів    18 

93.21 
Функціювання атракціонів і тематичних 
парків   18 

93.29 Організування інших видів відпочинку  та  18 



розваг 
90.03 Індивідуальна мистецька діяльність  18 
93.11 Функціювання спортивних споруд  14 

93.29 
Організування інших видів відпочинку  та 
розваг  14 

96.01 
Прання та хімічне чищення текстильних і 
хутряних виробів   9 14 

96.02 
Надання послуг перукарнями та салонами 
краси 9 14 

96.03 
Організування поховань і надання    
суміжних послуг 9 14 

96.04 
Діяльність із забезпечення фізичного  
комфорту    14 

96.09 
Надання інших індивідуальних послуг,  н. в. 
і. у.   14 

 
 
 
    Секретар сільської ради                                                           А.ЩЕРБІНІНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
 
26 червня  2020 року   № 21                                                                       
        Новомар'ївка                                                                      
 
Про  встановлення  ставок орендної                        ХІ сесія сьомого скликання 
плати за земельні ділянки на території                                              
Новомар'ївської               об’єднаної  
територіальної                     громади  

 
Відповідно до пункту 24 статті 26, ст.ст. 59, 69 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», п.10.2 ст. 10, ст.ст. 269-289 Податкового 
кодексу України,   враховуючи висновок постійної комісії сільської ради  з 
питань планування бюджету та фінансів  від 26.06.2020 року , заслухавши і 
обговоривши інформацію головного спеціаліста  сільської ради Погасій В.П., 
сільська рада  

 
ВИРІШИЛА: 
1. Встановити на території Новомар’ївської ОТГ Братського району, 
Миколаївської області: 

1) ставки орендної плати  згідно з додатком 1. 
2. Рішення набирає чинності з 01.01.2021  року. 
3. Дане рішення оприлюднити  на інформаційному  стенді Новомар’ївської 
сільської ради та на офіційному веб-сайті Новомар’ївської сільської ради . 
4. Рішення Новомар’ївської  сільської ради №6  від 24.06.2019 р. ХХХХ11 сесії 
сьомого скликання визнати таким, що втратило  чинність в частині орендної 
плати. 
5 Контроль за виконанням  даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради  з планування фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку   громади та інвестицій. 

 
Сільський голова                                                                  Тамара ФЕСЬКО 

 
 
 

 
 

 



Додаток 1  
                                                            до рішення Новомар’ївської сільської  ради 
                                                                           26 червня 2020 року  №21 

 
 

Ставки орендної плати  

введені в дію з 01 січня 2021 р 
Адміністративно-територіальна одиниця, на яку поширюється дія рішення органу 
місцевого самоврядування: 

 
Код 

області 
Код 

району 
Код КОАТУУ Назва 

14 
 

14 
14 
14 

 
 

14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 

 
14 
14 
14 

14 
 

14 
14 
14 

 
 

14 
14 
14 
14 
14 

14 
14 
14 
14 
 
14 
14 
14 

4821483900 
 

4821483901 
4821483902 
4821481300 

 
 

4821481301 
4821481302 
4821481303 
4821481304 
4821482400 
4821482401 
4821482402 
4821482403 
4821481700 

 
4821481701 
4821481702 
4821481703 

Новомар’ївська сільська 
рада: 

с. Новомар’ївка 
с. Обухівка 

Кам’яно-Костуватський 
старостинський округ 

 
с.Кам’яно-Костувате 

с.Кам’янопіль 
с.Прищепівка 
с.П’ятихатки 

Миролюбівський 
старостинський округ 

с.Миролюбівка 
с.Юрївка 
с.Лісове 

Костуватський 
старостинський округ 

с.Костувате 
с.Петрівка Перша 
с.Петрівка Друга 

 
Затвердити розмір орендної плати юридичним та фізичним особам за використання 

земельних ділянок, що надаються в оренду у відсотках від нормативної грошової оцінки яка 
проведена (незалежно від місцезнаходження), або за земельні ділянки розташовані за межами 
населених пунктів від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Миколаївській 
області, а саме: 

 

 
Вид цільового призначення земель 3 

Ставки податку4  
(% нормативної грошової оцінки)  

За земельні 
ділянки, 

нормативну 
грошову оцінку 
яких проведено 
(незалежно від 

місцезнаходження) 

За земельні 
ділянки за межами 
населених пунктів, 

нормативну 
грошову оцінку 

яких не проведено 



 
Код3 

 
Назва3 

для 
юридич-
них осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридич-
них осіб 

Для 
фізичних 

осіб 
1 2 3 4 5 6 

01 Землі сільськогосподарського призначення  х х Х Х 
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва   
4 4 5 5 

01.02 Для ведення фермерського господарства  3 3 5 5 
01.03 Для ведення особистого селянського 

господарства  
3 3 5 5 

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства  

3 3 5 5 

01.05 Для індивідуального садівництва  3 3 5 5 
01.06 Для колективного садівництва  3 3 5 5 
01.07 Для городництва  3 3 5 5 
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби  3 3 5 5 
01.09 Для дослідних і навчальних цілей  3 3 5 5 
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення 

сільського господарства  
3 3 5 5 

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві  3 3 5 5 
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових 

ринків сільськогосподарської продукції  
3 3 5 5 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення   

3 3 5 5 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01 - 01.13 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

- - - - 

02 Землі житлової забудови  Х х х Х 
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)   

3 3 - - 

02.02 Для колективного житлового будівництва  3 3 - - 
02.03 Для будівництва і обслуговування 

багатоквартирного житлового будинку  
3 3 - - 

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 
тимчасового проживання  

- - - - 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів   3 3 - - 
02.06 Для колективного гаражного будівництва  3 3 - - 
02.07 Для іншої житлової забудови   3 3 - - 
02.08 Для цілей підрозділів 02.01 - 02.07 та для 

збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

- - - - 

03 Землі громадської забудови  
 (землі, які використовуються для розміщення 
громадських будівель і споруд (готелів, 
офісних будівель, торговельних будівель, для 
публічних виступів, для музеїв та бібліотек, 
для навчальних та дослідних закладів, для 
лікарень та оздоровчих закладів), інших 
об’єктів загального користування) 

Х х х Х 

03.01 Для будівництва та обслуговування будівель 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування   

3 3 5 5 



03.02 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти  

3 3 5 5 

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів охорони здоров'я та соціальної 
допомоги  

3 3 5 5 

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій  

3 3 5 5 

03.05 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів культурно-просвітницького 
обслуговування   

3 3 5 5 

03.06 Для будівництва та обслуговування будівель 
екстериторіальних організацій та органів  

3 3 5 5 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі  

6 6 12 12 

03.08 Для будівництва та обслуговування об'єктів 
туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування  

3 3 5 5 

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель 
кредитно-фінансових установ  

3 3 5 5 

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури  

3 3 5 5 

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і 
споруд закладів науки  

3 3 5 5 

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування  

3 3 5 5 

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів побутового обслуговування   

3 3 5 5 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів 
МНС 

3 3 5 5 

03.15 Для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови   

3 3 5 5 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01 - 03.15 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

- - - - 

04 Землі природно-заповідного фонду  Х х х Х 
04.01 Для збереження та використання біосферних 

заповідників  
3 3 5 5 

04.02 Для збереження та використання природних 
заповідників  

3 3 5 5 

04.03 Для збереження та використання національних 
природних парків  

- - - - 

04.04 Для збереження та використання ботанічних 
садів  

- - - - 

04.05 Для збереження та використання зоологічних 
парків  

- - - - 

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

- - - - 

04.07 Для збереження та використання парків-
пам'яток садово-паркового мистецтва  

- - - - 

04.08 Для збереження та використання заказників  3 3 5 5 
04.09 Для збереження та використання заповідних 

урочищ  
3 3 5 5 

04.10 Для збереження та використання пам'яток 3 3 5 5 



природи  
04.11 Для збереження та використання регіональних 

ландшафтних парків  
- - - - 

05 Землі іншого природоохоронного 
призначення  

Х х х Х 

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що 
мають природні лікувальні властивості, які 
використовуються або можуть 
використовуватися для профілактики 
захворювань і лікування людей)   

Х х х Х 

06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-
оздоровчих закладів  

3 3 5 5 

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних 
ресурсів  

3 3 5 5 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  5 5 5 5 
06.04 Для цілей підрозділів 06.01 - 06.03 та для 

збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

3 3 5 5 

07 Землі рекреаційного призначення  
(земельні ділянки зелених зон і зелених 
насаджень міст та інших населених пунктів, 
навчально-туристських та екологічних стежок, 
маркованих трас, земельні ділянки, зайняті 
територіями будинків відпочинку, пансіонатів, 
об’єктів фізичної культури і спорту, 
туристичних баз, кемпінгів, яхт-клубів, 
стаціонарних і наметових туристично-
оздоровчих таборів, будинків рибалок і 
мисливців, дитячих туристичних станцій, 
дитячих та спортивних таборів, інших 
аналогічних об’єктів, а також земельні ділянки, 
надані для дачного будівництва і спорудження 
інших об’єктів стаціонарної рекреації) 

х х х Х 

07.01 Для будівництва та обслуговування об'єктів 
рекреаційного призначення   

3 3 5 5 

07.02 Для будівництва та обслуговування об'єктів 
фізичної культури і спорту  

3 3 5 5 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва  3 3 5 5 
07.04 Для колективного дачного будівництва   3 3 5 5 
07.05 Для цілей підрозділів 07.01 - 07.04 та для 

збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

3 3 5 5 

08 Землі історико-культурного призначення  Х х х Х 
08.01 Для забезпечення охорони об'єктів культурної 

спадщини   
- - - - 

08.02 Для розміщення та обслуговування музейних 
закладів  

- - - - 

08.03 Для іншого історико-культурного призначення  - - - - 
08.04 Для цілей підрозділів 08.01 - 08.03 та для 

збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

- - - - 

09 Землі лісогосподарського призначення  
(землі, вкриті лісовою рослинністю, а також не 
вкриті лісовою рослинністю, нелісові землі, які 

Х х х Х 



надані та використовуються для потреб 
лісового господарства, крім земель, зайнятих 
зеленими насадженнями у межах населених 
пунктів, які не віднесені до категорії лісів, а 
також земель, зайнятих окремими деревами і 
групами дерев, чагарниками на 
сільськогосподарських угіддях, присадибних, 
дачних і садових ділянках) 

09.01 Для ведення лісового господарства і пов'язаних 
з ним послуг   

3 3 5 5 

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення   3 3 5 5 
09.03 Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для 

збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

3 3 5 5 

10 Землі водного фонду  
(землі, зайняті морями, річками, озерами, 
водосховищами, іншими водними об’єктами, 
болотами, а також островами, не зайнятими 
лісами; прибережними захисними смугами 
вздовж морів, річок та навколо водойм, крім 
земель, зайнятих лісами; гідротехнічними, 
іншими водогосподарськими спорудами та 
каналами, а також землі, виділені під смуги 
відведення для них; береговими смугами 
водних шляхів) 

х х х Х 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 
об'єктами  

10       10 10 10 

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

10 10 10 10 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

10 10 10 10 

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими водогосподарськими 
спорудами і каналами  

10 10 10 10 

10.05 Для догляду за береговими смугами водних 
шляхів  

10 10 10 10 

10.06 Для сінокосіння  3 3 5 5 
10.07 Для рибогосподарських потреб  3 3 5 5 
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 

рекреаційних, спортивних і туристичних цілей  
3 3 5 5 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  3 3 5 5 
10.10 Для будівництва та експлуатації 

гідротехнічних, гідрометричних та лінійних 
споруд  

3 3 5 5 

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та 
інших лікувально-оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, морських 
заток і лиманів  

- - - - 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01 - 10.11 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

- - - - 

11 Землі промисловості  Х х х Х 
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 
3 3 5 5 



підприємствами, що пов'язані з користуванням 
надрами   

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості  

3 3 5 5 

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та підприємств  

3 3 5 5 

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури (виробництва та 
розподілення газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та розподілення 
води)  

3 3 5 5 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01 - 11.04 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

3 3 5 5 

12 Землі транспорту  Х х х Х 
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і 

споруд залізничного транспорту  
3 3 5 5 

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд морського транспорту   

- - - - 

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд річкового транспорту   

- - - - 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства  

3 3 5 5 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд авіаційного транспорту  

- - - - 

12.06 Для розміщення та експлуатації об'єктів 
трубопровідного транспорту  

3 3 5 5 

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд міського електротранспорту  

- - - - 

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд додаткових транспортних послуг та 
допоміжних операцій  

3 3 5 5 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд іншого наземного транспорту  

3 3 5 5 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01 - 12.09 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

- - - - 

13 Землі зв’язку  Х х х Х 
13.01 Для розміщення та експлуатації об'єктів і 

споруд телекомунікацій  
10 10 10 10 

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та 
споруд об'єктів поштового зв'язку  

10 10 10 10 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв'язку  

10 10 10 10 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01 - 13.03, 13.05 та для 
збереження і використання земель природно-
заповідного фонду 

- - - - 

14 Землі енергетики  Х х х Х 



14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і 
організацій   

5 5 5 5 

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об'єктів 
передачі електричної та теплової енергії  

5 5 5 5 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01 - 14.02 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду  

- - - - 

15 Землі оборони  Х х х Х 
15.01 Для розміщення та постійної діяльності 

Збройних Сил України 
- - - - 

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
внутрішніх військ МВС 

- - - - 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Державної прикордонної служби України 

- - - - 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби безпеки України 

- - - - 

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Державної спеціальної служби транспорту 

- - - - 

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки України 

- - - - 

15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, 
створених відповідно до законів України, 
військових формувань 

- - - - 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01 - 15.07 та для 
збереження та використання земель природно-
заповідного фонду 

- - - - 

16 Землі запасу  5 5 5 5 
17 Землі резервного фонду  5 5 5 5 
18 Землі загального користування  5 5 5 5 
19 Для цілей підрозділів 16 - 18 та для збереження 

та використання земель природно-заповідного 
фонду  

- - - - 

 

Сільський голова                                                                            Тамара ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           
 

 
 

НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 
26  червня  2020 року   №22                                                                        
        Новомар'ївка                                                                      
 
Про затвердження Положення про Почесну   
грамоту, Грамоту та Подяку Новомар’ївської 
сільської ради, привітання, нагородження та 
преміювання до професійних, ювілейних та 
державних свят 
 
 
     Керуючись ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
враховуючи рекомендації постійної комісії сільскої ради з питань регламенту, 
законності, депутатської діяльності, етики та запобігання корупції від 
26.06.2020 року та рішення виконавчого комітету  Новомар’ївської 
сільської ради від 22.06.2020 року №7, сільська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
  
1.Затвердити Положення про Почесну Грамоту, Грамоту та 
Подяку Новомар’ївської сільської ради об'єднаної територіальної 
громади (додаток 1).  

2.Затвердити склад комісії з нагороджень Новомар’ївської сільської ради 
(додаток 2). 

3.Контроль за виконанням цьогорішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань регламенту, законності, депутатської діяльності, етики 
та запобігання корупції.  

  
 
Сільський голова                                                                         Тамара  ФЕСЬКО 
 

 
 
 



 
                                                                                                     Додаток 1 

до рішення Новомар’ївської  сільської ради 
                                                         від «26» червня 2020р. № 22 

 
 

                                                ПОЛОЖЕННЯ 
про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Новомар’ївської сільської ради, 
привітання, нагородження  та преміювання до професійних, ювілейних та 
                                               державних свят 

  
  

1. Почесна грамота, Грамота та Подяка Новомар’ївської сільської ради 
об'єднаної територіальної громади  (далі – Почесна грамота, Грамота та 
Подяка) є відзнакою і заохоченням працівників органів місцевого 
самоврядування, депутатів рад всіх рівнів, працівників органів виконавчої 
влади, працівників різних галузей господарського комплексу, підприємств, 
установ, організацій, які своєю працею зробили вагомий особистий внесок у 
соціально-економічний і культурний розвиток регіону, виявили високий 
професіоналізм та беруть активну участь у громадсько-суспільній діяльності. 
2. Почесною грамотою, Грамотою та Подякою відзначаються працівники 
органів місцевого самоврядування і виконавчої влади, депутати всіх рівнів рад, 
працівники підприємств, установ, організацій, правоохоронних органів, 
об'єднань громадян, творчих спілок району, військових формувань з нагоди 
професійних, ювілейних, державних свят та інших визначних дат. 
3. Грамотою сільської ради можуть відзначатися окремі трудові колективи,  
підприємства, установи та організації з нагоди ювілейних дат з дня заснування 
населених пунктів,  підприємств, установ та організацій, з нагоди заснування та 
відновлення Новомар’ївської громади, з нагоди державних, професійних свят. 
4. Висунення кандидатур для відзначення Почесною грамотою, Грамотою 
та Подякою здійснюється гласно за ініціативи місцевих органів самоврядування 
та виконавчої влади, підприємств (об'єднань), кооперативних та інших 
господарських структур, громадських організацій, трудових колективів, 
керівників правоохоронних органів, військових частин та ін. 
5. Подання про відзначення Почесною грамотою, Грамотою, Подякою 
вносять до сільської ради керівники районних підприємств, установ, 
організацій, сільський голова, старости, керівники громадських організацій, 
правоохоронних органів, військових частин, трудові колективи, профспілкові 
організації. 
6. Подання про відзначення Почесною грамотою, Грамотою та Подякою 
надаються до сільської ради не пізніше як за 10 днів до дня вручення нагороди. 
У поданні вказується, за які конкретні досягнення нагороджується 
представлена особа, яку участь бере у місцевому самоврядуванні, а також 
вказується місце проживання, ідентифікаційний номер, паспортні дані, дата і 
місце проведення заходу по врученню нагороди. Подання підписується 
керівником відповідної структури. 



7. Рішення про відзначення Почесною грамотою, Грамотою та Подякою 
приймається комісією з нагороджень сільської ради і оформлюється 
протоколом комісії. 
8. Особам, нагородженим Почесною грамотою, вручається грошова 
винагорода у розмірі 700,0 грн.; Грамотою – 500,0 грн.; Подякою – 300,0 грн.   
9. Відзначення Почесною грамотою, Грамотою  та Подякою може 
здійснюватися без вручення грошової винагороди. У даному випадку до 
сільської ради подається лише подання, у якому вказується, за які конкретні 
досягнення нагороджується представлена особа, яку участь бере у місцевому 
самоврядуванні, дата і місце проведення заходу по врученню відзнаки. 

10. Трудовим колективам, підприємствам, установам, організаціям, органам 
місцевого самоврядування та виконавчої влади при відзначенні Грамотою 
сільської ради вручаються подарунки на суму, що не перевищує 1000,0 гривень. 

11. Почесною грамотою може бути нагороджена особа, яка раніше була 
нагороджена Грамотою. У виняткових випадках допускається нагородження 
відразу Почесною грамотою. 

12. Особи, які відзначені Грамотою, можуть бути представлені повторно до неї 
не раніше як через два роки. Особи, які відзначені Почесною грамотою, можуть 
бути представлені повторно до неї не раніше як через три роки. За рішенням 
сільського голови   в окремих випадках ці терміни можуть бути змінені. 

13. Оформлення розпоряджень про нагородження здійснюється виконавчим 
апаратом сільської ради. 

14. Вручення Почесної грамоти, Грамоти, Подяки здійснюється головою ради 
або за його дорученням заступником голови сільської ради. 

15. Привітання працівників органів місцевого самоврядування, депутатів рад 
всіх рівнів, працівників органів виконавчої влади, різних галузей 
господарського комплексу, підприємств, установ, організацій, правоохоронних 
органів, військових формувань, ветеранів, інших громадян здійснюється 
виконавчим апаратом сільської ради за дорученням керівництва з нагоди 
професійних, ювілейних, державних  свят та інших визначних дат і подій. 

16. Придбання привітальних листівок, квітів, корзин з квітами, папок, бланків, 
Почесних грамот, Грамот, Подяк, вітальних листів та інше, розміщення 
привітань у засобах масової інформації, на радіо та телебаченні здійснюється 
сільською радою за рахунок коштів інших видатків згідно кошторисних 
призначень. 

 

 

Секретар сільської ради                                                                      А.Щербініна 

 



 
                                                           Додаток 2 

до рішення Новомар’ївської  сільської ради 
                                                           від «26» червня 2020р. № 22 

 
 

Склад комісії з нагороджень Новомар’ївської сільської ради 
 
 

Голова комісії: Фесько Тамара Миколаївна -  сільський голова 
 
Члени комісії: Глаголенко Н.К - перший заступник; 
                         Соловйова Г.А. – керуюча справами виконавчого комітету 
Новомар’ївської сільської ради; 
                         Козакевич А.А. – в.о. старости Кам’яно-Костуватськогостарос- 
тинського округу; 
                         Швед В.І. -  в.о. старости Миролюбівськогостаростинського 
                                                       округу; 
                         Бондаренко О.М. - в.о. старости Костуватськогостаростинсь- 
                                                          кого округу. 
 
Секретар комісії: Маєр О.В. – заступник голови з основних питань діяльності  
                                                    ради.  
 



Додаток 1

до рішення Новомаар'ївської сільської ради

"Про уточнення сільського бюджету на 2020 рік"

14539000000

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

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

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

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

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

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

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

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

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

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

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

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

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 

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

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

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

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

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

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

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

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

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

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

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

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

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

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 375 900,00 375 900,00 0,00 0,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків` 

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

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

19090000

Податки і збори, не віднесені до інших 

категорій, та кошти, що передаються 

(отримуються) відповідно до бюджетного 

законодавства

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

19090500
Податки та збори, не віднесені до інших 

категорій
5 000,00 5 000,00 0,00 0,00

20000000 Неподаткові надходження  132 200,00 4 200,00 128 000,00 0,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

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

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

22012500 Плата за надання інших адміністративних 2 700,00 2 700,00 0,00 0,00

22080000

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном  

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

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2020 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет розвитку



22080400

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності 

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

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

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  

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

25000000 Власні надходження бюджетних установ  128 000,00 0,00 128 000,00 0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 

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

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

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

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)
14 734 206,00 14 606 206,00 128 000,00 0,00

40000000 Офіційні трансферти  14 578 193,00 14 578 193,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  14 578 193,00 14 578 193,00 0,00 0,00

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим 

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

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

41030000
Субвенції з державного бюджету місцевим 

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

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 

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

41034200
Медична субвенція з державного бюджету 

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

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

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

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я 

за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

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

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
628 107,00 518 593,00 109 514,00 109 514,00

41051400

субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної,сучасної та доступної 

середньої освіти "Нова українська школа"

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

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 518 593,00 518 593,00 0,00 0,00

X Разом доходів 29 321 913,00 29 084 399,00 237 514,00 109 514,00

Сільський голова Фесько Т.М.



Додаток 2

до рішення сіфльської ради

"Про уточнення бюджету на 2020 рік"

14539000000

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 364 900,00 -267 268,00 632 168,00 632 168,00

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів
364 900,00 -267 268,00 632 168,00 632 168,00

208100 На початок періоду 710 690,00 710 690,00 0,00 0,00

208200 На кінець періоду 345 790,00 345 790,00 0,00 0,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 -632 168,00 632 168,00 632 168,00

X Загальне фінансування 364 900,00 -267 268,00 632 168,00 632 168,00

600000 Фінансування за активними операціями 364 900,00 -267 268,00 632 168,00 632 168,00

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 364 900,00 -267 268,00 632 168,00 632 168,00

602100 На початок періоду 710 690,00 710 690,00 0,00 0,00

602200 На кінець періоду 345 790,00 345 790,00 0,00 0,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

0,00 -632 168,00 632 168,00 632 168,00

X Загальне фінансування 364 900,00 -267 268,00 632 168,00 632 168,00

Сільський  голова Фесько Т.М.

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов’язання

ФІНАНСУВАННЯ

місцевого бюджету на 2020 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету
Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 



с.Новомар'ївка Додаток 3

до рішення Новомар'ївської сільської ради

"Про уточнення сільського бюджету на 2020 рік"

від 26.06.2020 р

(грн.)

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

0100000
Новомар'ївська сільська рада Братського 

району Миколаївської області
28817131,00 28817131,00 18678300,00 1745880,00 0,00 869682,00 741682,00 128000,00 0,00 0,00 320000,00 29686813,00

0110000
Новомар'ївська сільська рада Братського 

району Миколаївської області
28817131,00 28817131,00 18678300,00 1745880,00 0,00 869682,00 741682,00 128000,00 0,00 0,00 320000,00 29686813,00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

5960057,00 5960057,00 4536383,00 68640,00 0,00 260000,00 260000,00 0,00 0,00 0,00 260000,00 5960057,00

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 2832047,00 2832047,00 1392849,00 282160,00 0,00 128000,00 0,00 128000,00 0,00 0,00 0,00 2960047,00

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

0111020 1020 0921

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами 

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

при школі),спеціалізоварими 

школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами

16212672,00 16212672,00 12078620,00 1168500,00 171682,00 171682,00 16384354,00

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

додаткової дотації 697900,00 697900,00

субвенції  на "нову українську школу" 109514,00 109514,00 109514,00

бюджету с/ради 62168,00 62168,00 62168,00

0111090 1090 0960

надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти,заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

410000,00 410000,00 176458,00 35000,00 410000,00

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

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

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

0113242 3242 1090
інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення
40000,00 40000,00 40000,00

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

0114060 4060 0828

забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури,клубів,центрів дозвілля та інших 

клубних закладів

224280,00 224280,00 170000,00 11580,00 224280,00

0116013 6013 0620
забезпечення діяльності водопровідно-

каналізаційного господарствапа
10675,00 10675,00 10675,00

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

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

0117350 7350 0443
розроблення схем планування та забудови 

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

0118110 8110 0320

заходи із запобігання та піквідації  

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха

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

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

0119410 9410 0180

субвенціz з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

охорони здоров'я за рахунок коштів 

443400,00 443400,00 443400,00

0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 530103,00 530103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530103,00

X X X 28817131,00 28817131,00 18678300,00 1745880,00 869682,00 741682,00 128000,00 0,00 0,00 320000,00 29686813,00

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2020 рік

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевих бюджетів

Загальний фонд

усього
видатки 

споживання

з них

видатки 

розвитку

РАЗОМ

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

видатки 

розвитку

Спеціальний фонд

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

оплата праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії



Сільський голова Т,ФЕСЬКО



Додаток 3а

до рішення Новомар'ївської сільської  ради

від 26.06.2020р №5

(грн.)

Всього
освітня 

субвенція

інші 

субвенції 

місцевим 

бюджетам

Перерозподіл 

коштів

Вільний 

залишок 

бюджетних 

коштів на 

01.01.2020р

Всього

Субвенція з 

місцевого 

бюджету 

місцевим 

бюджетам на 

закупівлю 

засобів 

навчання та 

обладнання 

для 

навчальних 

кабінетів 

початкової 

школи 

Вільний 

залишок 

бюджетних 

коштів на 

01.01.2020р

Передача 

коштів із 

загального 

фонду 

бюджету до 

бюджету 

розвитку

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

1090

надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти,заходи із позашкільної роботи з 

дітьми -90000,00

-90000,00 -90000,00

6030
Організація благоустрою населених пунктів -62168,00

-62168,00
-62168,00

1020

надання загальної середньої освіти

загальноосвітніми навчальними закладами (в

т.ч.школою-дитячим садком,інтернатом при

школі),спеціалізованими 

школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами -105000,00

-105000,00 109514,00 62168,00

66682,00

1010 дошкільна освіта

410000,00

350000,00 60000,00

4100000,00

0150

організаційне,інформаційно-аналітичне та

матеріально-технічне забезпечення діяльності

обласної ради,районної ради,районної у місті

ради (у разі іі

створення),міської,селищної,сільської рад 40000,00

40000,00

40000,00

ОБСЯГИ
додаткових асигнувань та перерозподіл їх по сільському бюджету

на 2020 рік

ТПКВК Головний розпорядник коштів РАЗОМ

Загальний фонд Спеціальний фонд



3133 інші заходи та заклади молодіжної політики

50000,00

50000,00

50000,00

9770 інші субвенції з місцевого бюджету

57583,00

57853,00

57853,00

Всього: 300415,00 350000,00 -49315,00 109514,00 62168,00 472367,00

Т.М.ФеськоСільський голова



Додаток  5

до рішення Новомар'ївської сільської ради

"Про уточнення сільського бюджету на 2020 рік"

грн.

здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

охорони здоров'я 

за рахунок коштів 

медичної 

субвенції

територіальний 

центр соціального 

обслуговування

районний центр 

соціальних служб 

сім"ї, дітей та 

молоді

компенсацію 

фізичним особам, 

які надають 

соціальні послуги 

відповідно до 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 29.04.2004 №558

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

410402000 41053900 41053900 0619350 0119410 0119770 0119770 0119770

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

14305200000 бюджет Братського району 443400 197850 46600 90000

4821480800 Григорівська сільська рада 168593,0 168953,0

14539000000 Новомар'ївська ОТГ 0,0 0,0

УСЬОГО 697900,0 350000,0 168593,0 443400,0 109514,0 1326367,0 443400,0 197850,0 46600,0 90000,0 0,0

Сільський голова

Міжбюджетні трансферти  на 2020 рік

субвенції з інших 

місцевих бюджетів 

місцевим 

бюджетам на 

здійснення 

переданих видатків 

у сфері освіти 

субвенція з 

місцевого 

бюджету на 

забезпечення 

якісної,сучасної 

та доступної 

загальної 

середньої освіти 

"Нова українська 

школа"за рахунок 

відповідної 

субвенції з 

державного 

бюджету

 здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

охорони 

здоров"я за 

рахунок коштів 

медичної 

субвенції

Всього

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

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

в тому числі на:

Код Найменування бюджету - 

одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

здійснення 

переданих з 

державного 

бюджету видатків 

з утримання 

закладів освіти та 

охорони здоровя 

за рахунок 

відповідної 

додаткової 

дотації з 

державного 

бюджету 

 здійснення 

переданих 

видатків у сфері 

освіти за 

рахунок коштів 

освітньої 

субвенції

субвенції

Трансферти з інших місцевих бюджетів

усьогодотація на:

загального фонду на:

найменування трансферту



1 2

14100000000 обласний бюджет

14305200000 бюджет Братського району

4821480800 Григорівська сільська рада

14539000000 Новомар'ївська ОТГ

УСЬОГО

Код Найменування бюджету - 

одержувача/надавача міжбюджетного 

трансферту

грн.

сприяння 

оборонній та 

мобілізаційній 

готовності 

Братського 

району

співфінансування 

з місцевих 

бюджетів на 

закупівлю 

комп'ютерного 

обладнання для 

НУШ

виплвта допомог безоплатний 

проїзд 

автомобільним 

транспортом 

пільгової 

категорії 

населення

безоплатний 

проїзд 

залізничним 

транспортом 

пільгової 

категорії 

населення

районну 

централізован

у бібліотечну 

систему

 інші заклади 

культури 

(централізован

у бухгалтерію)

13 14 15 16 17 18 19 20 21

0119770 0119770 0119770 0119770 0119770 0119770 0119770

0,0

0,0

13200 48050 14000 12853 24000 271400 963503,0

0,0

0,0 0,0

13200,0 0,0 48050,0 14000,0 12853,0 24000,0 0,0 0,0 0,0 271400,0 963503,0

Т,ФЕСЬКО

Всього в тому числі на:

надання 

медичних 

послуг 

населенню 

закладами 

охорони 

здоров"я

Трансферти іншим бюджетам

усьогосубвенції

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

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

в тому числі на:

надання  послуг з 

збереження 

архівних фондів 

об’єднаним 

трудовим 

архівом міської, 

сільських рад 

Братського 

району

надання  культурно-освітніх послуг 

районною централізованою бібліотечною 

системою, іншими закладами культури

загального фонду на:

найменування трансферту



грн.

1 2 3 4 5 6 7

1414000000000 Районний бюджет 329660 277 140 52520

1430550800000 Миролюбівська сільська рада 220 000 220000

Всього: 329660 277 140 52520 220 000 220000

Секретар: В.А. Мезник

Усього

Трансферти іншим бюджетам

Інші субвенції з місцевого 

бюджету селищної та сільських 

рад 

загального 

фонду

субвенції з місцевого бюджету  на:

Усього

Додаток № 5

до рішення сільської ради від 20.12.2018 № 1

"Про сільський бюджет Миролюбівської сільської ради на 2019 рік"

найменування трансферту

На утримання дошкільних навчальних 

закладів 

загального фонду

На утримання закладів 

культури

Показники міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом Братського району та сільським бюджетом 

Миролюбівської сільської ради на 2019 рік

Код

Найменування бюджету - одержувача 

/надавача міжбюджетного 

трансферту/  

Трансферти з інших місцевих бюджетів

1



Додаток  7

                       до рішення Новомар'ївської сільської ради 

"Про  уточнення сільського бюджету на 2020 рік"

(грн.)

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

0100000
Новомар'ївська сільська рада Братського району 

Миколаївської області

0110000
Новомар'ївська сільська рада Братського району 

Миколаївської області

Програма соціально-економічного  розвитку села  на 2019-2020 роки 20.08.2019 №1 1888149,00 1318149,00 570000,00 570000,00

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

94073,00

0116030 6030 0620 ,організвція благоустрою населених пунктів організація благоустрою населених пунктів громади 774101,00 774101,00

0116013 6013 0620
звбезпечення діяльності водопровідно-каналізвційного 

господарства
забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 10675,00 10675,00

0117350 7350 0443
Розроблення схем планування та забудови територій 

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

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

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

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

60000,00
60000,00

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

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

0119770 9770 0180  на заробітну плату відділу сім'ї і молоді Братського району 90000,00 90000,00

0110150 0150 0111
організаційне,інформаційно-аналітичне та мвтеріально-

технічне забезпечення діяльності  рад, 

придбання оргтехніки для апарату громади 260000,00
260000,00

260000,00

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

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

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

вуличного освітлення 

200000,00
200000,00

 Програма розвитку освіти Новомар'ївської сільської ради на 2019-2023 роки 20.08.2019 №3 838815,00
838815,00

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

піклування,яким випоавнилося 18 років

5430,00
5430,00

0111020 1020 0921

                         надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами (вт.ч.школою 

диттячим-садеом,інтернатом при школі) спеціалізованими 

школами,ліцеями,гімназіями,колегіумами

видатки на забезпечення харчуванням учнів 1-11 класів загальноосвітніх шкіл

громади

833385,00

833385,00

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

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

загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості 

619628,00
619628,00

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

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

42600,00 42600,00

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету
видачу безкоштовних рецептів

50000,00 50000,00

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевих 

бюджетів

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної 

програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої (регіональної) програми

Уточнений  розподіл витрат сільського бюджету Новомар'ївської сільської ради на реалізацію місцевих (регіональних) програм у 2020 році

Загальний 

фонд

Код 

ТПКВ

КМБ 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну 

програму

Усього

Спеціальний фонд
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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

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету
оплату цитологічних досліджень

13400,00 13400,00

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

придбання флюорографа 50000,00 50000,00

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

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

26400,00 26400,00

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

0119770 9770 0180 інші субвенції з місцевого бюджету на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремим категоріям громадян 48050,00 48050,00

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

8800,00

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

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

0113242
3242 1090

інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення

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

УСЬОГО 3919242,00 3349242,00 570000,00 570000,00

Сільський голова Т.М.Фесько
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