
                                                                                                                      
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
та регламент роботи V позачергової сесії Новомар’ївської сільської ради 

сьомого скликання 
 
    17 жовтня 2019 року                                              Початок: 10.00 
                                                                                   сесійний зал сільської ради 
 
1.Про внесення доповнень до складу виконавчого комітету Новомар’ївської 
сільської ради. 
              Доповідач: Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова  
2. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
у власність для ведення ОСГ. 
              Доповідач: Погасій Валентина Петрівна – інспектор відділу 
                                  земельних відносин, комунальної власності,  
                                  інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського 
                                  забезпечення виконавчого комітету сільської ради 
3. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
в оренду для городництва.  
            Доповідач: Погасій Валентина Петрівна – інспектор відділу 
                                  земельних відносин, комунальної власності,  
                                  інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського 
                                  забезпечення виконавчого комітету сільської ради  
4.Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою 
 щодо встановлення  (відновлення) земельної ділянки в натурі  длябудівництва і  
обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд 
         Доповідач: Погасій Валентина Петрівна – інспектор відділу 
                                  земельних відносин, комунальної власності,  
                                  інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського 
                                  забезпечення виконавчого комітету сільської ради 
5. Про уточнення показників сільського бюджету Новомар’ївської сільської 
ради на 2019 рік 
             Доповідач: Слюсаренко Тетяна Павлівна – головний бухгалтер 
                                  сільської ради 
6. Про вступ до асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 
об’єднаних територіальних громад» 
             Доповідач:Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова 
7. Про внесення доповнень до структури Новомар’ївської сільської ради  
             Доповідач:Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова 
8. Про безоплатне прийняття майна в комунальну власність Новомар’ївської 
об’єднаної територіальної громади із спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ Братського району Миколаївської області 
            Доповідач:Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова 
                                    Початок роботи сесії – 10.00                               
                                      Виступаючим – до 3-х хв. 
                                      Обговорення – до 2-х хв. 



                                                    СПИСОК 
депутатів, присутніх на V позачерговій сесії сільської ради   

сьомого скликання 
 
                                                                                        17 жовтня  2019 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 
 

17 жовтня 2019 року   № 1 
        Новомар’ївка   

 
Про внесення доповнень до складу                  V  позачергова сесія сьомого 
виконавчого комітету                                             скликання 
Новомар’ївської сільської ради. 
 
Відповідно до підпункту 5 статті 26 Закону України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», сільська рада 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1.Ввести до складу виконавчого комітету Новомар’ївської сільської ради 
Соловйову Галину Анатоліївну, керуючу справами виконавчого комітету 
сільської ради, встановивши його чисельність у складі 12 осіб.  
 
 
      Сільський голова:                                                                    Т. ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                              
РІШЕННЯ 

 
17 жовтня 2019 року   № 2 
        Новомар’ївка   

 
Про затвердження проекту землеустрою                  V  позачергова сесія сьомого 
щодо відведення земельної ділянки                                скликання 
у власність для ведення ОСГ 

 
   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 ОСГ сільська рада  
  
 ВИРІШИЛА: 
 
1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки Юдову 
Сергію Юрійовичу у власність (сільськогосподарські будівлі і двори) для 
ведення ОСГ площею 2.00га  в межах території Кам’яно-Костуватського  
старостинського округу №1 Братського району Миколаївської області  . 

 
 2.Передати Юдову Сергію Юрійовичу із комунальної власності у власність, 
земельну ділянку площею 2.00га кадастровий номер 4821481300:01:000:0370 
 
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                                                                Т.ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                              
РІШЕННЯ 

 
17 жовтня 2019 року   № 3 
        Новомар’ївка  
  
Про затвердження проекту землеустрою                  V  позачергова сесія сьомого 
щодо відведення земельніх ділянок                                скликання 
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 Костуватського старостинського округу №2 Братського району 
Миколаївської області громадянам: 
  - Корецький Сергій Іванович –земельна ділянка площею 0.3446 га  
кадастровий номер 4821481700:07:005:0010 для ведення городництва за 
адресою вул. Марії Садовської, с.Петрівка Перша; 
   -   Мацьків Віра Василівна –земельна ділянка площею 0.3469 га кадастровий 
номер 4821481700:07:006:0003   для ведення городництва за адресою вул..Марії 
Садовської , с.Петрівка Перша. 
  -  Роспопа Олена Миколаївна–земельна ділянка площею 0.6532 га  
кадастровий номер 4821481700:07:001:0008 для ведення городництва за 
адресою вул.Марії Садовської, с.Петрівка Перша.  
  2.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 
для городництва   терміном на 49 (сорок дев’ять) років із земель комунальної 
власності Костуватського старостинського округу №2 Братського району 
Миколаївської області Степанову Віктору Івановичу 

 –земельна ділянка площею 0.9322га кадастровий номер 
4821481700:05:008:0133   для ведення городництва за адресою вул.Ольги 
Барабан , с.Костувате. 

 
 3.Встановити орендну плату  за земельні ділянки для ведення городництва 5% 
від нормативно грошової оцінки. 



4.Громадянам укласти договір оренди земельної ділянки з Новомар’ївською 
сільською радою. 
5.Рекомендувати громадянам подати договір оренди земельної ділянки на 
державну реєстрацію в реєстраційну службу Братського районного управління 
юстиції Миколаївської області. 
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                                                                                     Т.ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                              
РІШЕННЯ 

                                                                                                
 
                 17 жовтня 2019року         №4              

  с.Новомар’ївка 
 

Про надання дозволу на розробку технічної                    V позачергова сесія 
документації із землеустрою щодо встановлення              сьомого скликання 
(відновлення) земельної ділянки в натурі  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», 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 Степанову Віктору Івановичу 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) орієнтовною 
площею 0.25 га, яка знаходиться в селі Костувате вул. Шкільна, 34 
Костуватського старостинського округу №2 Братського району Миколаївської 
області.                                                                                                                      
2.Надати дозвіл Шевченко Наталії Іванівні 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) орієнтовною площею 
0.25 га, яка знаходиться в селі Костувате вул. Шкільна, 3 Костуватського 
старостинського округу 2 Братського району Миколаївської області. 
 
   
3.Рекомендувати громадянам  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 . 



4. Подати в Новомар’ївську сільську раду технічну документацію 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                                                                                     Т.ФЕСЬКО 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                      НОВОМАР’ЇВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БРАТСЬКОГО    РАЙОНУ 
                                    МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РІШЕННЯ 

 
від 17 жовтня   2019 року  №5 
с.Новомар’ївка 
 
Про уточнення показників сільського           V позачергова сесія сьомого  
бюджету  Новомар’ївської                                 скликання 
сільської ради  на 2019 рік.    
 
 
                    Відповідно до пункту 23 частини першох статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» ,статті78 Бюджетного кодексу 
України , погодження постійної комісії  Новомар’ївської сільської  ради з з 
питань планування,бюджету,фінансів,соціально-економічного розвитку 
громади та інвестицій від 17.10.2019 року,заслухавши та обговоривши 
інформацію головного бухгалтера  сільської ради Слюсаренко Т.П. щодо 
необхідності уточнення показників сільського бюджету Новомар’ївської 
сільської ради на 2019 рік сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1.Взяти до відома інформацію головного бухгалтера Слюсаренко Т.П. щодо 
необхідності уточнення сільського бюджету Новомар’ївської сільської ради. 
2.Внести зміни до дохідної  частини загального фонду сільського бюджету 
Новомар’ївської сільської ради: 
2.1.Збільшити обсяг доходів загального фонду сільського бюджету за КДК 
10810900 «Орендна плата з фізичних осіб» - 100000 гривень; 
2.2.Затвердити уточнений обсяг доходів загального фонду сільського 
бюджету в сумі 7731606 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 
   
3.Внести зміни до видаткової частини загального фонду сільського бюджету 
згідно з додатком 3 до цього рішення; 
3.1.Зменшити видатки загального фонду : 
    ТПКВК 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва" - 10000 
гривень; 
    ТПКВК 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» - 74300 гривень; 
    ТПКВК 0111010 «Надання дошкільної освіти» - 20000 гривень. 
 3.2. Збільшити видатки загального фонду сільського бюджету головному 
розпоряднику коштів Новомар’ївська сільська рада: 



    ТПКВК 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення діяльності рад» - 144300 гривень; 
    ТПКВК 0111162 «Інші заходи в сфері освіти» - 20000 гривень; 
    ТПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» - 20000 
гривень; 
    ТПКВК 0113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики» - 20000 
гривень. 

4.Визначити дефіцит сільського бюджету в сумі 958789 гривень згідно з 
додатком 2 до цього рішення. 
5.Затвердити уточнений обсяг видаткової частини сільського бюджету 
Новомар’ївської сільської ради на 2019 рік згідно з додатком 5 до цього 
рішення. 
6.Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у сумі 3753355 гривень у тому числі обсяг 
видатків загального фонду бюджету у сумі 2746255 гривень,обсяг видатків 
спеціального фонду бюджету – 1007100 гривень згідно з додатком 7 до цього 
рішення. 
7.  Додатки 1,2,3а,5,7 цього рішення є його невід’ємною частиною. 
     
 8. Дане рішення  оприлюднити шляхом оприлюднення на офіційному сайті 
Новомар’ївської сільської ради Братського району Миколаївської області. 
 
9.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з  питань планування, бюджету, фінансів, соціально-
економічного розвитку громади та інвестицій. 
                                 
     Сільський голова                                                       Т.ФЕСЬКО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                              

РІШЕННЯ 
 

17 жовтня 2019 року   № 6 
        Новомар’ївка   

 
Про вступ до асоціації органів місцевого                 V  позачергова сесія сьомого 
самоврядування «Асоціація об’єднаних                        скликання 
територіальних громад» 
 
Керуючись частиною 1 статті 15 та пунктом 21 частини першої статті 26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні», з метою більш ефективного 
виконання завдань і функцій місцевого самоврядування, сприяння місцевому і 
регіональному розвитку, захисту прав та інтересів територіальної громади,   
сільська рада  
 
ВИРІШИЛА:      
1.Вступити в Асоціацію органів місцевого самоврядування «Асоціація 
об’єднаних територіальних громад». 
2.Уповноважити сільського голову Фесько Тамару Миколаївну представляти 
Новомар’ївську сільську раду в Асоціації місцевого самоврядування «Асоціація 
об’єднаних територіальних громад» 
3.Доручити головному бухгалтеру проводити щорічну сплату членських 
внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних 
територіальних громад». 
4.Секретарю Новомар’ївської сільської ради надіслати це рішення до Асоціації 
органів місцевого самоврядування «Асоціація об’єднаних територіальних 
громад». 
5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 
сільського голови Глаголенко Н.К. 
     
     Сільський голова:                                                                      Т. ФЕСЬКО 
 



 

 

 

 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                              

РІШЕННЯ 
 

17 жовтня 2019 року   № 7 
        Новомар’ївка   

 
Про внесення доповнень до структури                     V  позачергова сесія сьомого 
Новомар’ївської сільської ради                                      скликання 
                                     

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

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Доповнити відділ земельних відносин, комунальної власності, 

інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського забезпечення посадою 
кочегара.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 
громади та інвестицій.  

 
 
Сільський голова 
 

                          Т.ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

17 жовтня 2019 року   № 8                         V позачергова сесія сьомого                      
        Новомар’ївка                              скликання 
 

 

Про безоплатне прийняття майна в        
комунальну власність Новомар’ївської 
об’єднаної територіальної громади із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ 
Братського району Миколаївської області 

 
 
 

Відповідно до ст.25,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ст.142 Конституції України, ст. 8, п.7 розділу ІV Прикінцевих 
положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад», п. 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного Кодексу 
України, Цивільного та Господарського Кодексу України, Закону України «Про 
передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови 
Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214 «Про затвердження Методики 
формування спроможних територіальних громад», рішення Братської районної 
ради від 26.09.2019 року № 9 «Про надання згоди на безоплатну передачу 
індивідуально визначеного майна (шкільний автобус) з комунальної власності 
територіальних громад сіл, селищ Братського району Миколаївської області до 
комунальної власності Новомар’ївської сільської ради», враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань АПК, земельних відносин, будівництва, 
транспорту, зв’язку, екології, благоустрою, ЖКГ, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг,  сільська рада 

  
В И Р І  Ш И Л А: 
 
1. Прийняти безоплатно в комунальну власність Новомар’ївської об’єднаної 
територіальної громади в особі Новомар’ївської сільської ради із спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ Братського району  Миколаївської 



області шкільний автобус марки ЕТАЛОН А08116Ш-0000020 2019 року 
випуску. 
2. 17 жовтня 2019 року сільській раді прийняти в оперативне управління та на 
баланс майно, зазначене в пункті 1  даного рішення, відповідно до чинного 
законодавства та на підставі актів прийому-передачі.  
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології, 
благоустрою, ЖКГ, комунальної власності, промисловості, підприємництва та 
сфери послуг. 

 

Сільський голова                                                                             Т.ФЕСЬКО 

 

 

      


