
                                                                                                                      
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 
та регламент роботи ІІІ позачергової сесії Новомар’ївської сільської 

ради сьомого скликання 
 
    20 серпня 2019 року                                              Початок: 10.00 
                                                                                   сесійний зал сільської ради 
 
1.Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку 
Новомар’ївської сільської ради на 2019-2020 роки 
                   Доповідач: Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова 
2.  Про затвердження  Програми соціального захисту населення «Турбота» 
Новомар’ївської сільської ради на 2019 - 2020 роки . 

          Доповідач: Маєр Олена Володимирівна – заступник             
                               сільського голови 

3. Про затвердження  Програми розвитку освіти на території Новомар’ївської 
сільської ради на 2019 - 2023 роки 

         Доповідач: Маєр Олена Володимирівна – заступник             
                               сільського голови 

4. Про зартердження сільської Програми вуличного освітлення на 2019- 2020 
роки 
         Доповідач: Гридін Олександр Вікторович – начальник відділу 
                              земельних відносин, комунальної власності,  
                              інфраструктури, ЖКГ,благоустрою та господарського 
                             забезпечення апарату сільської ради 
5. Про затвердження Програми утримання та ремонту доріг на території 
Новомар’ївської сільської ради на 2019 - 2020 роки 
         Доповідач: Гридін Олександр Вікторович – начальник відділу 
                              земельних відносин, комунальної власності,  
                              інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського 
                             забезпечення апарату сільської ради 
 6. Про затвердження Програми «Здоров’я нації» на території 
Новомар’ївської сільської ради на 2019-2020 рік. 

         Доповідач: Маєр Олена Володимирівна – заступник             
                               сільського голови 

7. Про затвердження керуючого справами виконавчого комітету сільської 
ради. 
        Доповідач: Фесько Тамара Миколаївна – сільський голова 
8. Про затвердження передавальних актів щодо передачі майна сільських рад, 
які припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання до 
Новомар’ївської сільської ради. 
        Доповідач:Глаголенко Наталія Кирилівна – перший заступник 
                           сільського голови, голова комісії з реорганізації сільських 
                           рад. 
9. Про внесення змін до рішення Новомар’ївської сільської ради від 21 
грудня 2018 року №1 «Про сільський бюджет на 2019 рік» 
           Доповідач: Слюсаренко Тетяна Павлівна – головний бухгалтер 
                             сільської ради 



 
10. Про уточнення показників сільського бюджету Новомар’ївської сільської 
ради на 2019 рік. 
        Доповідач: Слюсаренко Тетяна Павлівна – головний бухгалтер 
                             сільської ради 
11. Про затвердження правил благоустрою населених пунктів 
Новомар’ївської сільської ради 
        Доповідач: Гридін Олександр Вікторович – начальник відділу 
                              земельних відносин, комунальної власності,  
                              інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського 
                             забезпечення апарату сільської ради 
12.Про затвердження технічної документації. 
         Доповідач: Гридін Олександр Вікторович – начальник відділу 
                              земельних відносин, комунальної власності,  
                              інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського 
                             забезпечення апарату сільської ради 
13. Про розроблення Звіту про стратегічну екологічну оцінку генеральних 
планів с.Миролюбівка та с.Юріївка Братського району Миколаївської 
області. 
        Доповідач: Гридін Олександр Вікторович – начальник відділу 
                              земельних відносин, комунальної власності,  
                              інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського 
                             забезпечення апарату сільської ради 
 
 
                                      Початок роботи сесії – 10.00                               
                                      Виступаючим – до 3-х хв. 
                                      Обговорення – до 2-х хв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                    СПИСОК 

депутатів, присутніх на ІІІ позачерговій сесії сільської ради   
сьомого скликання 

 
                                                                                        20 серпня  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 
 

20 серпня 2019 року   № 1 
        Новомар’ївка   

 
Про       затвердження        Програми                    ІІІ позачергова сесія сьомого 
економічного і соціального розвитку                     скликання 
Новомар’ївської      сільської     ради   
на          2019      -       2020          роки 
 
Відповідно до Конституції України,  ст. 19, п 48 ч.1 ст. 26 закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про добровільне 
об’єднання  територіальних громад»,  з метою створення сприятливих умов 
для повної реалізації членами громади прав на участь у здійсненні місцевого 
самоврядування та подальшому розвитку інститутів безпосередньої участі 
громадян   у вирішенні питань місцевого значення, виражаючи волю 
громади, дбаючи про забезпечення демократичних засад місцевого 
самоврядування та з метою врахування історичних, національно-культурних, 
соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування в 
Новомар’ївській  сільській раді , сільська рада 
 
 ВИРІШИЛА:     
      
1.Затвердити Програму економічного і соціального розвитку Новомар’ївської 
сільської ради на 2019 -2020 роки (додається) 
2.Вважати такими, що втратили чинність рішення Кам’яно-Костуватської 
сільської ради від 20 грудня 2017 року №4 «Про затвердження Програми 
соціально-економічного розвитку Кам’яно-Костуватської сільської ради на 
2018-2020 роки», рішення Костуватської сільської ради від 4 жовтня 2016 
року №2 «Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку 
Костуватської сільської ради на 2016-2020 роки», рішення Миролюбівської 
сільської ради від 20.12.2017 №3 «Про затвердження Програми економічного 
і соціального розвитку на 2018-2020 роки», рішення Новомар’ївської 
сільської ради від 20 грудня 2017 року №9 «Про затвердження Програми 
економічного і соціального розвитку Новомар’ївської сільської ради на 2018-
2021 роки». 



3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку громади та інвестицій. 
 
Сільський голова                                                                                  Т.ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                                                                                                                                    

РІШЕННЯ 
 

20 серпня 2019 року   № 2  
          Новомар’ївка 

 
Про            затвердження            Програми                   ІІІ позачергова сесія 
соціального  захисту населення «Турбота»                   сьомого скликання 
Новомар’ївської  сільської на 2019 - 2020 роки 
 
 
Заслухавши  та  обговоривши інформацію  заступника сільського  голови 
Маєр О.В. щодо організації роботи у сфері соціального захисту жителів 
об’єднаної територіальної громади та з  метою активізації вирішення 
невідкладних питань соціально-побутового,  медичного, організаційно-
правового  і культурного  обслуговування учасників  війни  і ветеранів праці,  
осіб  з  обмеженими фізичними  можливостями  та  інших осіб, які 
перебувають у  складних  життєвих  обставинах, відповідно до ст.26 Закону  
України  „Про  місцеве самоврядування  в  Україні”, сільська  рада  
 
В И Р І Ш И Л А: 
  
1. Інформацію заступника сільського голови Маєр О.В. щодо організації 
роботи у сфері соціального захисту громадян взяти до відома. 
2. Затвердити   Програму соціального захисту населення «Турбота» 
 Новомар’ївської сільської ради на 2019-2020 роки (додається). 
3. Вважати такими, що втратили чинність рішення Кам’яно-Костуватської 
сільської ради від 19 лютого 2016 року №6 «Про затвердження Комплексної 
програми соціального захисту людей похилого віку, осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи «Турбота» на період до 2020 року», 
рішення Костуватської сільської ради від 21 січня 2016 року №6 «Про 
затвердження Комплексної програми соціального захисту населення 
«Турбота» на період до 2020 року», рішення Миролюбівської сільської ради 
від 25 грудня 2015 року №4 «Про затвердження Комплексної програми 
соціального захисту населення «Турбота» на період до 2020 року»», рішення 
Новомар’ївської сільської ради від 25 грудня 2015 року №2 «Про 
затвердження Комплексної програми соціального захисту населення 
«Турбота» на період до 2020 року». 



4. 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                                                                                  Т.ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 

                                                                                                          до  рішення  сільської  ради 
від 20 серпня 2019 року№2 

 
 

Загальна характеристика Програми 
 

Найменування Програма  соціального  захисту  населення «Турбота» Новомар’ївської 
сільської ради на   2019-2020 роки 
 

Ініціатор розроблення  
Програми 

Cільський  голова 

Розробник Програми виконком сільської ради, відділ освіти та соціально-гуманітарної  
роботи сільської  ради 
 

Відповідальні виконавці виконавчий  комітет  Новомар’ївськоїсільської ради 
Мета Програми Підвищення рівня життя населення Новомар’ївськоїсільської ради, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та неспроможні їх 
самостійно подолати. 

Термін реалізації  
Програми 

2019-2020 роки 
 

Учасники Програми виконавчий  комітет  Новомар’ївської сільської ради,  
ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Новомар’ївка, ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Миролюбівка,    
ЗОШ І-ІІ ступенів с.Костувате, ЗОШ І-ІІ ступенів с.Кам’яно-Костувате,  
. 

Джерела фінансування Сільський бюджет, благодійні  внески, гуманітарна  допомога, інші  
 джерела, не заборонені законодавством    
 

Орієнтовний обсяг 
фінансування (грн) в т.ч. 

сільський бюджет 
з них 
2019 рік 
2020 рік 

 

 
 
 

Очікуванірезультати 
виконанняПрограми 

Виконання даної Програми, дасть змогу покращити  
житлові умови громадян пільгових категорій, вирішити проблеми  
соціальної підтримки громадян територіальної громади, покращити 
їх стан здоров’я та матеріальне становище 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Розділ 1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що 
ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості 
життя.  

Турбота про людей,  які  перебувають у складних  життєвих обставинах 
– один  з основних  напрямів  державної  політики  у сфері соціального 
захисту населення. 
Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має 
виконуватися завжди  і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у 
житті яких виникли проблеми. 

Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не 
лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального 
самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому.   
 Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальне 
забезпечення (пенсії, виплати, доплати) і створена мережа надання 
соціальних послуг, а й комплекс заходів, що здійснюються на місцевому 
рівні за рахунок коштів сільського бюджету шляхом надання, в доповнення 
до державного соціального забезпечення, додаткових гарантій соціального 
захисту жителям  населених  пунктів  сільської ради, забезпечення добробуту 
та покращення соціального самопочуття кожної людини. Саме на розвиток 
цих стратегічних завдань, зростання рівня життя, надання в повному обсязі 
соціальних послуг вразливим категоріям громадян з урахуванням їх реальних 
потреб спрямовані соціальні ініціативи. Основним шляхом поліпшення 
соціальної ситуації на  території  Новомар’ївськоїсільської ради є відповідне 
формування сільської соціальної підтримки. 
  В сучасних  економічних  умовах  вона  набуває  особливого  значення. 
Головне  спрямування  соціальної  політики – це  створення  комплексу 
правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних 
та  інших заходів, основною метою  яких є поліпшення або відтворення 
життєдіяльності, соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя 
осіб, які потребують соціальних допомог і послуг. 
 Програма  соціального  захисту  населення  «Турбота» Новомар’ївської 
сільської ради на  2019-2020 роки (далі – Програма ) розроблена  відповідно  
до  Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про 
статус ветеранів війни та гарантії  їх соціального захисту», «Про основні 
засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку 
в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про  основи  
соціального  захистубездомних громадян  і  безпритульних  дітей», «Про 
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», «Про увічнення Перемоги над нацизмом у 
Другій світовій війни 1939-1945 років», «Про поховання та похоронну 
справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.07 № 99 «Про 
затвердження Порядку надання матеріальної допомоги на поховання деяких 



категорій осіб, яка зобов’язалася поховати померлого», Постанови Кабінету 
Міністрів України  від 28 лютого 2011 року № 158 «Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим 
малозабезпеченим особам»та інших законодавчо-нормативних актів.  
 

Розділ 2.  МЕТА  І  ОСНОВНІ  ЗАВДАННЯ  ПРОГРАМИ 
 

Основною метою Програми є визначення пріоритетів надання соціальних   
допомог та послуг найбільш незахищеним верствам населення 
Новомар’ївської сільської ради, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та неспроможні їх самостійно подолати.  

Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, 
щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з 
цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Найбільшу увагу 
суспільства звернено до проблем старшого покоління, інвалідів, 
чорнобильців, дітей війни, учасників  бойових  дій, воїнів  Афганістану, 
багатодітних  сімей, одиноких громадян, дітей-сиріт, онкохворих, одиноко 
проживаючих  громадян  та інших  категорій населення. 

З огляду на умови сьогодення, Програмою визначено  основні 
пріоритетні напрямки : 

- надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на проведення 
складних хірургічних операцій, лікування онкохворих ; 

- надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок     
виникнення  пожежі, стихійного лиха та підтоплень; 

- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим, 
непрацездатним,  багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, 
ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, іншим 
громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення 
потребують соціальної підтримки; 

 - надання  одноразової  матеріальної  допомоги учасникам       
антитерористичної операції, пораненим та травмованим (або одному з      
членів їх сімей) їх поточному році; 

- невідкладне підвищення рівня соціальної захищеності учасників 
антитерористичної операції та членів їхніх сімей, вирішення питань 

надання додаткових соціальних гарантій, дієвої допомоги та підтримання 
в них належного морально-психологічного стану . 

 
 

Розділ 3.  ШЛЯХИ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРОГРАМИ 
 

  Заходи  щодо  виконання  Програми  визначено у  додатку 1 до 
Програми. 

Матеріальна допомога надається на підставі заяв громадян, клопотань 
установ і організацій та з ініціативи виконавчого комітету сільської ради. 

Матеріальна допомога громадянам, передбачена цією Програмою 
надається у Порядку, який наведено у додатку 2  до  Програми. 
 



Розділ 4.  ОЧІКУВАНІ  РЕЗУЛЬТАТИ 
 
          Очікується, що в результаті реалізації заходів Програми соціального  
захисту  населення  «Турбота» Новомар’ївськоїсільської ради на 2019-2020 
роки, відбудеться покращення матеріального становища та рівень життя 
найбільш незахищених верств населення.  
   Заходи  щодо  виконання  Програми  визначено у  додатку 1 до Програми. 
 

Розділ 5.  ФІНАНСУВАННЯ  ПРОГРАМИ 
 
 Фінансування, визначених Програмою заходів, здійснюватиметься  в межах  
видатків, передбачених у бюджеті Новомар’ївськоїсільської ради на  
відповідний  рік та  інших джерел фінансування, не заборонених  чинним  
законодавством  України. 
 Щорічно при  формуванні  сільського бюджету  планується  передбачати, 
виходячи із  реальних фінансових  можливостей, кошти  для забезпечення  
виконання заходів  Програми.  

 Для  реалізації  Програми  також можливе фінансування за рахунок 
благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених 
законодавством. 
 

Розділ 6.  ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА  КОНТРОЛЬ  
                ЗА  ВИКОНАННЯМ  ПРОГРАМИ 

 
Організація  виконання Програми здійснюється виконкомом сільської 

ради. 
Інформація про хід виконання Програми розглядається на сесії 

сільської ради щорічно до 1 березня року, наступного за звітним. 
 
 

Секретар  сільської  ради                                                            А.ЩЕРБІНІНА 
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                                                                                                                          ДОДАТОК № 2 

до Програми соціального  захисту  
      населення «Турбота» Новомар’ївської 

сільської ради на   2019-2020 роки 
 

 
 

ПОРЯДОК 
надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, передбаченої 

заходами Програми соціального захисту населення «Турбота» 
Новомар’ївської сільської ради на 2019-2020 роки 

 
 

1. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, 
передбаченої заходами Програми соціального захисту населення «Турбота» 
Новомар’ївської сільської ради  об’єднаної територіальної громади на 2019-
2020 роки(далі – Порядок) визначає механізм надання та виплати одноразової 
матеріальної допомоги, що надається згідно пунктів 4-7 заходів, 
передбачених Програмою соціального захисту населення „Турбота”  
Новомар’ївськоїсільської ради на 2019-2020 роки. 

2. Для надання одноразової матеріальної допомоги, заявник додає до 
заяви такі документи: 

- ксерокопію паспорту; 
- ксерокопію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;  
- ксерокопію одного з документів: пенсійного посвідчення, посвідчення 

інваліда, ветерана війни чи праці, учасника  бойових  дій, інше посвідчення, 
що посвідчує його статус, тощо. 

3. Крім документів, зазначених у пункті 2 цього Порядку, при 
необхідності заявник надає такі документи:  

- довідка про стан здоров'я та необхідність лікування громадянина;  
- документи, що підтверджують надзвичайні обставини, які призвели  
  до скрутного становища;  
- ксерокопія довідки про участь в антитерористичної операції; 
- ксерокопії медичних документів, які підтверджують поранення 
  (травму, ушкодження), отримане під час участі в антитерористичної  
    операції; 

    - інші документи, що можуть підтверджувати необхідність надання 
           одноразової матеріальної допомоги. 

4.У разі відсутності необхідного пакету  документів, які є 
обов'язковими для надання одноразової грошової допомоги (пункт 3 
Порядку), заяви громадян повертаються до заявника  для подальшого 
зібрання  документів.  

5. Звернення громадян щодо надання одноразової матеріальної 
допомоги разом із документами, наведеними у пунктах 2 та 3 цього Порядку, 
направляються  секретарю   сільської  ради  на  реєстрацію.  

6. Комісія по виплаті коштів по допомогах населенню проводить 
обстеження матеріально-побутових умов заявника,складає відповідний акт та 



визначає розмір одноразової матеріальної допомоги, або надає пропозицію 
сільській раді про відмову у наданні допомоги. 

8. За наслідками розгляду отриманих документів сільська  рада може 
відмовити в наданні одноразової матеріальної допомоги, якщо: 

- заявник працездатний або працездатні члени його сім'ї без поважних  
причин не працюють і не зареєстровані в установленому порядку,  як 
безробітні; 

- сім'я протягом поточного року вже отримувала одноразову 
матеріальну  допомогу з коштів сільського бюджету. 
 9. Виплата одноразової матеріальної допомоги проводиться відділом 
фінансів, бухгалтерського обліку та звітності сільської ради відповідно до 
прийнятого сільською радою рішення.  
 
Секретар сільської ради                                                             А.ЩЕРБІНІНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

20 серпня 2019 року   № 3  
          Новомар’ївка 
 
Про    затвердження      Програми                          ІІІ позачергова сесія 
розвитку освіти  Новомар’ївської                            сьомого скликання 
сільської ради на 2019 - 2023 роки 
 
Відповідно  Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну 
освіту», «Про охорону дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Конвенції «Про права дитини», постанов Кабінету Міністрів України з 
питань освіти, документів Міністерства освіти і науки України та з метою 
забезпечення конституційного права громадян на здобуття дошкільної освіти, 
повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти, оптимізації мережі 
навчальних закладів, покращення матеріально-технічного та фінансового 
забезпечення закладів освіти, сільська  рада  

 

ВИРІШИЛА:  
1.Затвердити Програму розвитку освіти Новомар’ївської сільської ради на 
2019-2023 роки, що додається. 
2.Затвердити заходи Програми розвитку освіти Новомар’ївської сільської 
ради на 2019-2023 роки (Додаток до Програми 2). 
3.Виконавцям, зазначеним у програмі забезпечити виконання заходів 
Програми. 
4.Фінансування Програми проводити за рахунок коштів районного, а з 2020 
року за рахунок коштів сільського бюджету та інших коштів, не 
заборонених законодавством. 
5.Вважати такими, що втратили чинність рішення Кам’яно-Костуватської 
сільської ради від 24 лютого 2017 року №6 «Про затвердження програми 
розвитку освіти Кам’яно-Костуватської сільської ради на 2017-2021 роки», 
рішення Костуватської сільської ради від 20 грудня 2017 року №1 «Про 
затвердження Цільової Програми розвитку освіти на 2018-2021 роки», 
рішення Миролюбівської сільської ради від 20 грудня 2017 року 7№ «Про 
затвердження Цільової програми розвитку освіти на 2018-2021 роки», 
рішення Новомар’ївської сільської ради від 20 грудня 2017 року №10 «Про 
затвердження Програми розвитку освіти Братського району на території 
Новомар’ївської сільської ради на 2018-2021 роки». 
 



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

 
Сільський голова                                                                                  Т.ФЕСЬКО 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 
 рішенням   сільської ради  

                                                                               від «20» серпня  2019 р.№3 

 
 

ПРОГРАМА 
розвитку освіти Новомар’ївської  сільської ради 

на 2019-2023 роки 
 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ 
ТА ОБГРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЇЇ РОЗВЯЗАННЯ 

ПРОГРАМНИМ МЕТОДОМ 
  

Програма розвитку освіти Новомар’ївської  сільської ради  на 2019-2023 роки 
(далі - Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Конвенції 
«Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону 
дитинства», «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанов Кабінету 
Міністрів України з питань освіти, документів Міністерства освіти і науки 
України. 
Необхідність створення   даної Програми пов’язана з: 
          - новими вимогами до якості освіти, її орієнтацією у світовий та 
європейський простір, зміною акцентів державної політики у сфері освіти, 
яка визначає освіту пріоритетною соціальною сферою; 
         -  демократичними змінами в українському суспільстві, які забезпечили 
розширення повноважень  об’єднаної  територіальної громади  у виробленні 
власної політики щодо розвитку різних сфер, у тому числі освіти. 
          Освіта – одна з найбільших галузей соціальної сфери  Новомарївської 
об’єднаної територіальної громади. 
          Демографічні зміни, насамперед у сільській місцевості,   курс 
керівництва держави на посилення ролі громад у регулюванні суспільного 
життя та соціально-економічного розвитку, глобальні зміни в інформаційній, 
комунікативній, професійній та інших сферах сучасного суспільства 
вимагають переосмислення функції освіти, коректив змістових, науково-
методичних, технологічних аспектів освіти, перегляду цільових установок, 
управлінських і педагогічних засобів. 
        Тому актуальними залишаються проблеми забезпечення рівного доступу 
до здобуття якісної освіти, інтеграції в єдиний державний освітній простір, 
відповідності міжнародним критеріям освіти, удосконалення механізмів 
управління, оптимізації, прогнозування та рівномірного фінансування 
закладів освіти усіх типів, здійснення заходів щодо соціального захисту 
учасників освітнього процесу.    
         Освітня система має  перебувати в постійному розвитку, мати суттєвий 
потенціал на шляху створення для населення умов доступної якісної 
 освіти.   З огляду на швидкі зміни у всіх ланках суспільства та необхідність 
прогнозованого, випереджального реагування на вимоги часу виникає 
потреба у відповідному програмно-цільовому забезпеченні ефективного й 
результативного освітнього середовища. 



          Основним ціннісним виміром якості сучасної освіти в територіальній 
громаді  повинні стати можливості тих, хто  її здобуває. Сучасні учні повинні  
мати високий рівень інформованості, умотивованості до власного розвитку і 
постійної самоосвіти, здатності творчо мислити, громадянської активності і 
відповідальності, мобільності, гнучкості, щоб успішно будувати власне 
життя і ефективно діяти в глобальному середовищі. Створення і розвиток 
умов доступності для населення  такої якості освіти є  сьогоденною 
потребою. 
       Виважена та гнучка освітня політика громади, як конкретизація освітньої 
політики держави на місцевому рівні, може успішно реалізуватися через 
Програму розвитку освіти, яка своєю спрямованістю і змістом відповідає  
економічним, соціокультурним умовам та перспективам їх розвитку. 
  
                             РОЗДІЛ 2. МЕТА ПРОГРАМИ 
 
          Головною метою Програми є створення умов рівного доступу до 
здобуття жителями об’єднаної територіальної громади сучасної якісної 
освіти, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, 
суспільства, держави в цілому та міжнародним критеріям. 
         Програма розроблена з метою забезпечення конституційного права 
громадян на здобуття дошкільної освіти, повної загальної середньої освіти, 
оптимізації мережі  закладів освіти, покращення матеріально-технічного та 
фінансового забезпечення, створення умов для всебічного розвитку 
особистості, забезпечення рівного доступу дітей  до якісної освіти, участі 
дітей та працівників закладів освіти у обласних, Всеукраїнських та 
Міжнародних фестивалях, конкурсах, змаганнях, конкурсах, виставках, 
конференціях тощо. 
  
                            РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 
                        ТА ШЛЯХИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
  
         Основні завдання Програми: 
 

 забезпечення належного рівня якості освітніх послуг, високого рівня 
знань і практичних умінь дітей, їхніх громадянських і моральних якостей; 

 забезпечення якісно нового рівня розвитку освітньої галузі 
Новомар’ївської сільської ради , створення у  закладах освіти умов, які 
відповідають сучасним вимогам розвитку освіти та забезпечують якісне 
проведення освітнього процесу з урахуванням гендерного підходу; 

 приведення системи роботи закладів освіти  у відповідність з потребами 
особистості та змістом сучасних корекційно – освітніх послуг, включення 
батьків у процес освіти дитини, що може здійснюватися в контексті їх 
спільної взаємодії з педагогами, психологами, медичними працівниками, 

   а також з різними інституціями, які опікуються долею дітей з особливими  
   потребами; 

 забезпечення розвитку сучасного інформаційно-комунікаційного, 
матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному закладі 
дошкільної та загальної середньої освіти; 

  забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету; 



 підвищення рівня організації роботи щодо зміцнення здоров’я учасників 
освітнього процесу, забезпечення ефективності  фізкультурно-оздоровчої 
роботи; 

 сприяння якісному наданню додаткових освітніх послуг (логопедія, 
іноземна мова, хореографія, зображувальна діяльність; 

 створення можливості індивідуального вибору старшокласниками 
відповідно до їхніх освітніх потреб, нахилів та здібностей через 
диференціацію навчання у старшій школі, розвиток умов для 
профільного навчання; 

 створення умов для вдосконалення системи освіти та соціальної 
реабілітації дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з 
інвалідністю, шляхом упровадження інноваційних технологій, зокрема, 
інклюзивного навчання, створенню освітнього середовища для освіти 
дошкільнят і учнів з особливими потребами; 

 удосконалення змісту освіти відповідно до державних стандартів 
дошкільної, загальної середньої освіти, позашкільної, впроваджувати 
сучасні педагогічні технології, сприяти підвищенню якості знань і 
розвитку учнів; 

 вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та 
забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для 
духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають 
здобути позашкільну освіту, з урахуванням  бюджетування; 

 якісне оновлення кадрового складу працівників галузі освіти, 
забезпечення  закладів освіти Новомар’ївської сільської ради ОТГ  
висококваліфікованими педагогічними кадрами, залучення талановитої 
молоді до педагогічної діяльності. 
 

                        РОЗДІЛ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
                                 ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ  
 
  Виконання Програми дасть можливість забезпечити перехід освітньої галузі 
на новий якісний рівень, що сприятиме: 
 
- створенню цілісного освітнього середовища, яке надасть широкі 
можливості кожному учневі реалізувати власні освітні потреби; 
- створенню ефективних освітніх систем у кожному окремому закладі з 
урахуванням вимог сучасного суспільства, надання кожній дитині 
можливості повноцінного розвитку; 
- впровадженню в освітній процес профільного навчання, як економічно 
доцільної форми підготовки молоді до майбутнього життя; 
- формуванню достатньої життєвої компетенції та конкурентної 
спроможності випускників сільської школи на ринку праці; 
- вихованню особистості, здатної самостійно приймати рішення та займати 
активну громадянську позицію; 
- створенню умов для використання новітніх технологій та вивільнення 
творчої складової в діяльності педагога; 
- забезпеченню рівних можливостей в освітньому просторі випускників 
сільських та міських шкіл; 



- формуванню свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я 
інших громадян, як найвищої соціальної цінності; 
- підвищенню рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО, ЗЗСО. 
 
Виконання Програми поліпшить умови для здобуття освіти, 
зокрема забезпечить: 
 

 створення рівних умов та можливостей для здобуття громадянами 
повноцінної освіти, особистісного розвитку і творчої самореалізації; 

 підвищення якості навчання та виховання, що позитивно вплине на 
рівень кваліфікації, компетентності та відповідності фахівців усіх 
напрямів підготовки і перепідготовки кадрів, упровадження новітніх 
педагогічних та інформаційних технологій; 

 залучення громадян до національної культури, зміцнення моралі і 
духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних 
позицій, патріотизму; 

 підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних 
працівників; 

 забезпеченню результативності у наданні додаткових освітніх послуг; 
 економії бюджетних коштів за рахунок оптимізації мережі, 

реорганізації закладів освіти, створення освітніх округів. 
 

                       РОЗДІЛ 5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
                 

       Фінансування Програми здійснюватиметься в межах централізованих 
субвенцій з державного та обласного бюджетів на виконання державних, 
обласних програм у галузі освіти, місцевого бюджету та інших джерел, не 
заборонених законодавством.          
       Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються 
щорічно при формуванні  бюджету, виходячи із можливостей його дохідної 
частини та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.  
           
                          РОЗДІЛ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ 
                               ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 
 
     Організаційний супровід та координація діяльності щодо виконання 
Програми здійснюється виконавчими органами сільської ради, відділом 
освіти, охорони здоров’я, молоді, культури та соціального захисту та з 
питань захисту дітей Новомар’ївської сільської ради . 
      Відділ освіти, охорони здоров’я, молоді, культури та соціального 
захисту та з питань захисту дітей Новомар’ївської сільської ради 
об’єднаної територіальної громади здійснює аналіз стану реалізації 
Програми і надає інформацію про її виконання. 
 
Строк виконання Програми: 2019-2023 роки. 
 
 
 
Сільський голова                                                                                 Т.ФЕСЬКО   



 
 
 

                                                   ПАСПОРТ 
      Програми розвитку освіти Новомар’ївськ сільської ради  
                                              на 2019-2023 роки 
 
 

1. Ініціатор розроблення 
програми 

Відділ освіти,  охорони здоров’я, молоді, 
культури, туризму та соціального 
захисту  

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення програми 

Рішення Новомар’ївської сільської ради   
від «20» серпня 2019 року № 3 

3. Розробник програми  Відділ освіти, охорони здоров’я, молоді, 
культури, туризму та соціального 
захисту  

4. Відповідальний виконавець 
програми 

Відділ освіти, охорони здоров’я, молоді, 
культури, туризму та соціального 
захисту 

5. Учасники програми  Відділ освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму та 
соціального захисту ; керівники 
підприємств, установ, організацій;  
директори загальноосвітніх шкіл, 
в.о.старост Новомар’ївської  сільської 
ради 

6. Мета Програми Створення умов для розвитку 
доступної та якісної системи освіти 
Новомар’ївської сільської ради   
відповідно до вимог суспільства. 
Забезпечення ефективного управління 
системою освіти громади 

7. 
 

Очікувані результати 
Програми 

Забезпечення умов для розвитку 
доступної та якісної системи освіти 
Новомар’ївської сільської ради 
відповідно до вимог суспільства, 
запитів особистості та потреб держави 

8. Контроль, корекція та 
оцінювання Програми 

Системний моніторинг реалізації 
Програми та її фінансування; участь 
батьків і громадськості у незалежному 
оцінюванні якості освіти.  

9. Термін реалізації програми 2019-2023 роки 



10. Етапи фінансування 
Програми 

Щорічно 

11. Перелік бюджетів Місцевий бюджет, інші джерела , не 
заборонені чинним законодавством 

12. Ресурсне  забезпечення 
Програми 

Розробка та реалізація механізмів 
залучення додаткових фінансових та 
матеріальних ресурсів (цільових 
соціальних проектів, інвестицій, 
благодійних внесків тощо); підвищення 
ефективності використання бюджетних 
та позабюджетних коштів; прозорість 
використання фінансів у системі освіти 
сільської ради. 

13. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми 

Визначаються щороку за наявності  
фінансового ресурсу під час затверджен-
ня місцевого бюджету на відповідний рік 
та здійснюється  у межах асигнувань 
передбачених законодавством 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ЗАХОДИ 
щодо виконання 

Програми розвитку освіти Новомар’ївської  сільської ради 
 на 2019-2023 роки 

 

№ Заходи Виконавці Термін 
виконання 

І. Рівний доступ до якісної освіти 
1 Забезпечувати умови рівної 

доступності освіти для населення 
Новомар’ївської сільської ради 
ОТГ, здобуття сучасної 
повноцінної якісної освіти, що 
відповідає актуальним і 
перспективним запитам 
особистості, суспільства і держави, 
міжнародним критеріям. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО 

Постійно 

2 Розвивати мережу ЗЗСО та ЗДО з 
урахуванням демографічних, 
економічних, соціальних 
перспектив. 

Сільська рада  Постійно 

3 Забезпечити планомірну 
реконструкцію інфраструктури 
освіти. 

Сільська рада 2019-2023  

4 Забезпечити широке використання 
інформаційних ресурсів Інтернету 
в освітньому процесі ЗЗСО та ЗДО. 

Сільська рада, керівники 
закладів освіти 

Постійно 

5 З метою ефективного 
використання комп’ютерної 
техніки для викладання 
навчальних предметів широко 
використовувати в освітньому 
процесі комп’ютерні програми та 
електронні підручники. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО 

Постійно 

6 Продовжити роботу зі створення 
умов рівного доступу до 
приміщень закладів освіти дітей з 
особливими освітніми потребами 
(усунення архітектурних бар’єрів, 
побудова пандусів, 
переобладнання приміщень 
соціальної інфраструктури). 

, Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО в.о.старост 

2019-2023 

7 Задоволення потреб дітей, їхніх 
батьків та громади щодо здобуття 
дошкільної освіти за рахунок 
будівництва та відкриття груп, 
реконструкції ЗДО . 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО 

2019-2023 



8 Формувати у ЗЗСО середовище, 
сприятливе для збереження 
здоров′я та забезпечення здорового 
способу життя учнів 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО 

 Постійно 

9 Забезпечити фаховий психолого-
педагогічний супровід дітей з 
особливими освітніми потребами у 
закладах з інклюзивним 
навчанням. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО 

2019-2023 

10 Забезпечити використання 
варіативної складової навчального 
плану, розширювати мережу 
класів з поглибленим вивченням 
профільних предметів, з до 
профільною підготовкою. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО 

Постійно 

11 Забезпечити пріоритетність 
системи пошуку, навчання, 
виховання і підтримки 
обдарованих учнів через роботу у 
МАН , участь в олімпіадах, 
конкурсах , змаганнях, тощо. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО 

Постійно 

12 Піднести на якісно новий рівень 
співпрацю педагогічного 
колективу ЗДО, ЗЗСО, батьків і 
громадськості. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО 

Постійно 

13 Сприяти підготовці учнів до 
зовнішнього незалежного 
оцінювання. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО 

Постійно 

14 Здійснювати контроль за 
охопленням дітей  дошкільного і 
шкільного віку навчанням . 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО 

Постійно 

15 Залучити дітей 5-річного віку у 
групи підготовки до навчання у 
школі. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО 

Постійно 



16 Забезпечення організованим 
підвезенням дітей до закладів 
освіти, які проживають на відстані 
понад 3 км від закладу. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО 

Постійно 

17 Забезпечення екскурсійного 
обслуговування учасників 
освітнього процесу, їх участі в 
конкурсах, спортивних змаганнях, 
спартакіадах, олімпіадах, 
фестивалях, нарадах, семінарах, 
конференціях, заходах місцевого, 
обласного та Всеукраїн-ського 
рівнів, а також освітніх округів, 
пунктів тестування, місць 
оздоровлення, до позашкільних 
закладів тощо 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО 

За 
потребою 

18 Здійснення  матеріально – 
технічного забезпечення 
шкільного автотранспорту. 

Сільська рада За 
потребою 

                 ІІ. Соціальний захист учасників освітнього процесу 

1 Сприяти безкоштовному 
підвезенню учнів та вчителів до 
місця навчання, роботи і додому 
в рамках виконання програми 
«Шкільний автобус». 

Сільська рада, відділ освіти,
охорони здоров’я, молоді, 
культури, туризму та 
соціального захисту  

2019-2023 

2 Забезпечити якісне медичне 
обслуговування учнів і вчителів, 
дошкільнят і вихованців згідно з 
чинним законодавством. 

Сільська рада, 
Новомар’ївська сільська 
лікарська амбулаторія 

2019-2023 

3 Створити належні умови для 
здобуття якісної освіти дітьми - 
сиротами, дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, дітьми 
з вадами фізичного та/або 
розумового розвитку, дітьми- 
вимушеними переселенцями, 
дітьми учасників АТО, їх 
соціальної  адаптації. 

Сільська рада, відділ освіти,
охорони здоров’я, молоді, 
культури, туризму та 
соціального захисту, 
керівники ЗО 

  Постійно 

4 Виплачувати:                                    
- педагогічним працівникам 
грошову винагороду в межах 
економії фонду заробітної плати: 
за сумлінну працю та зразкове 
виконання посадових обов’язків 
(до Дня вчителя, до Дня 
вихователя); 

Сільська рада, відділ освіти,
охорони здоров’я, молоді, 
культури, туризму та 
соціального захисту   

2019-2023 



- одноразові грошові винагорди 
переможцям ІІ, ІІІ і ІV етапів 
учнівських предметних олімпіад 
та ІІ і ІІІ етапів конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН та 
переможцям змагань;                         
 - одноразову грошову 
винагороду вчителям, які 
здійснювали підготовку учнів-
переможцям. 

5 Забезпечити учнів ЗЗСО гарячим 
харчуванням та безкоштовним 
харчуванням учнів пільгових 
категорій. 

Сільська рада, відділ освіти,
охорони здоров’я, молоді, 
культури, туризму та 
соціального захисту  

2019-2023 

6 Забезпечити фаховий психолого-
педагогічний супровід дітей 
соціально-незахищених категорій 

Сільська рада, відділ освіти,
охорони здоров’я, молоді, 
культури, туризму та 
соціального захисту  

 2019-2023 

7 Забезпечення вихованців ЗДО 
трьохразовим харчуванням. В 
оздоровчий період поповнити 
раціон соками та фруктами. 

Сільська рада, відділ освіти,
охорони здоров’я, молоді, 
культури, туризму та 
соціального захисту 

  Постійно 

8 Забезпечити реалізацію заходів 
щодо зміцнення демократичних 
засад у діяльності закладів освіти. 

Сільська рада, відділ освіти,
охорони здоров’я, молоді, 
культури, туризму та 
соціального захисту, 
керівники ЗО 

   Постійно 

9 Забезпечити учням пільгових 
категорій літнє оздоровлення у 
літніх таборах та санаторіях. 

Сільська рада, відділ освіти,
охорони здоров’я, молоді, 
культури, туризму та 
соціального захисту та  

2019-2023 

ІІІ. Матеріально-технічна та навчально-методична база           
навчальних закладів 

1 Передбачати в проектах сільського 
бюджету кошти для проведення 
реконструкції, капітального, 
поточного ремонтів  закладів 
освіти, зміцнення їхньої матері-
ально-технічної та освітньої бази 
для виконання освітніх програм. 

     Сільська рада 2019-2023 



2 Забезпечувати навчальними 
комп’ютерними комплексами 
100% закладів загальної середньої 
освіти, систематичне оновлення та 
модернізацію наявного парку 
комп’ютерної техніки; 
комплектування закладів ліцензій-
ним програмним забезпеченням. 

Сільська рада 2019-2023 

3 Здійснювати оновлення, заміну 
обладнання, мультимедійного 
забезпечення кабінетів з 
природничо-математичних та 
технологічних дисциплін. 

Сільська рада 2019-2023 

4 Забезпечувати ЗДО сучасними 
меблями відповідно до санітарно-
гігієнічних та естетичних вимог, 
створити сприятливі та комфортні 
умови для організації освітнього 
процесу. 

Сільська рада 2019-2023 

5 Передбачати кошти для створення 
предметно-розвивального 
середовища у групах ЗДО. 

Сільська рада 2019-2023 

6 Передбачати в бюджеті кошти на 
оснащення спорзалів 
спортінвентарем, будівництво та 
реконструкцію спортмайданчиків, 
тренажерних комплексів. 

Сільська рада 2019-2023 

7 Виділити кошти на ремонт 
асфальтного покриття на території 
ЗДО та побудови  тіньових навісів 
на прогулянкових майданчиках. 

Сільська рада 2019-2023 

8 Передбачати в бюджеті кошти на 
преміювання переможців і 
призерів районних конкурсів, 
«Вчитель року», «Класний 
керівник року», «Вихователь 
року»,  переможців і призерів 
всеукраїнських учительських і 
учнівських конкурсів та різного 
роду інтелектуальних турнірів. 

Сільська рада 2019-2023 

9 Продовжити роботу щодо 
реалізації проекту із забезпечення 
закладів освіти мультимедійною 
технікою і електронними засобами 
навчання, переоснащення 
кабінетів інформатики та інформа-
ційно-комунікаційних технологій 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та  соціального захисту  

2019-2023 



   ІV. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді, впровадження здоров’я збержувальних технологій 

1 Продовжити виховання учнівської 
молоді на основі традицій і звичаїв 
українського народу, вивчення 
його історичної та культурної 
спадщини, формування у підроста-
ючого покоління високої патріо-
тичної свідомості, готовності до 
виконання громадянських і 
конституційних обов’язків, поваги 
до державних символів України. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО,  

Постійно 

2 Удосконалювати фізкультурно-
оздоровчу та спортивно-масову 
роботу в закладах освіти (розши-
рення кількості спортивних 
гуртків, секцій і клубів з обов'язко-
вим кадровим, фінансовим, матері-
ально-технічним забезпеченням їх 
діяльності). 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО 

Постійно 

3 Передбачити в бюджеті кошти для 
участі учнів, вихованців 
позашкільних закладів в 
комплексних навчально-виховних 
заходах (конкурсах, фестивалях, 
виставках тощо), спортивних 
змаганнях, військово-спортивних 
іграх, спартакіадах місцевого, 
обласного та всеукраїнського, 
міжнародного рівнів на оплату 
внесків, харчування, проживання, 
доїзди тощо. 

Сільська рада 2019-2023 

4 Піднести якість проведення 
організованих занять 
фізкультурою і спортом учнів, 
вихованців із урахуванням 
індивідуальних фізичних 
можливостей і особливостей дітей. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО 

Постійно 

5 Впроваджувати в практику роботи 
нетрадиційні методи, методики, 
альтернативні технології, освітні 
програми щодо формування 
здорового способу життя 
дошкільників. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО,  

Постійно 

 6 Заходи, спрямовані на виховання 
національної, екологічної 
свідомості серед молоді  

керівники закладів освіти,  Постійно 



7 Забезпечувати оновлення фондів 
шкільних бібліотек національно-
патріотичною літературою про 
приклади героїчної боротьби 
українського народу за 
самовизначення і творення власної 
держави, ідеали свободи, 
соборності та державності. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту , 
керівники ЗО,  

Постійно 

8 Активізувати роботу щодо 
створення музеїв, куточків. 

  

  

  

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, молоді, 
культури, туризму та 
соціального захисту 
керівники ЗО,  

2019-2023 

  9 Організовувати молодіжні, дитячі 
масові видовищні та спортивні 
заходи, приурочені до Дня 
Незалежності України, Дня 
Перемоги, Дня захисту дітей, Дню 
молоді, Дня захисника України, 
Дня українського козацтва, 
Святого Миколая,  Дню рідної 
мови, Дня українського театру, 
Новорічних свят , виставки – 
конкурси з декоративно – 
ужиткового та образотворчого 
мистецтва. 

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, молоді, 
культури, туризму та 
соціального захисту, 
керівники ЗО 

2019-2023 

V. Педагогічні кадри.                                                 
Післядипломна педагогічна освіта 

1 Щороку аналізувати стан 
забезпечення закладів освіти 
педагогічними кадрами. 
Формувати заявки на потребу 
педагогічних кадрів не менше, як 
на 3-річну перспективу. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту 
керівники ЗО 

Постійно 

2 Здійснювати координаційну 
роботу щодо укладання договорів 
про курсову перепідготовку 
вчителів на базі МОІППО 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту  

Постійно 



3 Забезпечити підготовку та перепід-
готовку керівних і педагогічних 
кадрів щодо використання інфо-
рмаційно-комунікаційних 
технологій в управлінні і органі-
зації освітнього процесу та роботи 
з дітьми з особливими освітніми 
потребами. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту  

2019-2023 

4 Створення бази даних вакантних 
посад у навчальних закладах та 
установах освіти ОТГ для 
працевлаштування молодих 
спеціалістів, які навчалися за 
педагогічними спеціальностями. 

Сільська рада, відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту  

2019-2023 

5 Відповідно до чинного 
законодавства, установчих 
документів та колективних 
договорів встановлювати педаго-
гічним  працівникам доплати, 
надбавки, премії за використання в 
освітньому процесі іноземних мов, 
сучасних технологій, реалізацію 
інноваційних проектів тощо 

Сільська рада, Відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури,туризму 
та соціального захисту   

2019-2023 

6 Упровадження науково-
методичних проектів для 
ефективного реформування освіти 
ОТГ. 

Сільська рада, Відділ 
освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму 
та соціального захисту   

2019-2023 

VI. Міжнародне партнерство 
1 Розширити участь закладів освіти, 

педагогів та учнів у різних 
проектах і програмах міжнародних 
організацій та співтовариств. 

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, молоді, культу-
ри, туризму та соціального 
захисту   

Постійно 

2 Передбачити в бюджеті кошти для 
участі учнів, вихованців, педаго-
гічних працівників, працівників 
установ освіти в комплексних 
виховних заходах (конкурсах, 
фестивалях, виставках тощо), 
спортивних змаганнях 
міжнародного рівня на оплату 
внесків, харчування, проживання, 
доїзди тощо. 

Сільська рада 2019-2023 

3 Сприяти  вивченню та поширенню 
міжнародного передового педаго-
гічного досвіду закладів освіти у 
сфері професійного вдосконалення 
підготовки педагогів. 

Відділ освіти, охорони 
здоров’я, молоді, культу-
ри, туризму та соціального 
захисту   

2019-2023 

 



 
 
                                                                                                                                                           

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

20 серпня 2019 року   № 4 
          Новомар’ївка 
 
Про зартердження  Програми відновлення,                         ІІІ позачергова сесія 
модернізації    та      утримання      об’єктів                           сьомого скликання 
зовнішнього освітлення на 2019- 2020 роки 
  
Відповідно до частини 1 пункту 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  сільська рада 
 
В И Р І Ш И Л А: 
 
1.Затвердити  Програму відновлення, модернізації та утримання об’єктів 
зовнішнього освітлення на 2019-2020 роки (Додаток 1). 
2.Затвердити Заходи по виконанню Програми відновлення, модернізації та 
утримання об’єктів зовнішнього освітлення на 2019-2020 роки та орієнтовні 
обсяги фінансування (Додаток 2).  
3.Вважати такими, що втратили чинність рішення Кам’яно-Костуватської 
сільської ради від 23 лютого 2018 року №9 «Про затвердження Програми 
реформування та розвитку ЖКГ, відновлення, модернізації та утримання 
об’єктів зовнішнього освітлення на період до 2020 року», рішення 
Миролюбівської сільської ради від 22 грудня 2016 року №9 «Про 
затвердження Програми відновлення, модернізації та утримання об’єктів 
зовнішнього освітлення на 2016-2020». 
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку 
громади та інвестицій. 

 
 
 
 

Сільський голова                                                                          Т.ФЕСЬК0 
 
 
 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          Рішення сільської ради 

                                                                                20 серпня 2019 року №4  
  

ПРОГРАМА 

«Відновлення, модернізації та утримання об’єктів зовнішнього 
освітлення 

на території Новомар’ївської сільської ради на 2019-2020 роки» 
  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

     Програма розроблена на підставі Закону України «Про благоустрій 
населених пунктів», Закону України «Про пріоритетність соціального 
розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2004р. № 761-р «Про 
заходи щодо поліпшення освітлення населених пунктів». 
  

І. Сучасний стан зовнішнього освітлення на території  
Новомар’ївської сільської  ради 

 

   Станом на 01.08.2019року вуличним освітленням забезпечені такі  населені 
пункти: с.Миролюбівка, Юр’ївка та Лісове.  
 Але потребують доопрацювання по модернізації  та встановлення 
лічильників : 

- по вул.Молодіжна с.Миролюбівка; 
-  по вул. Берегова с.Юр’ївка ; 
- вул. Джерельна с.Лісове.  

 На цих вулицях потрібно встановити окремо фонарну лінію та лічильники 
обліку електроенергії. Необхідно виготовити технічні умови. 
Потрібно придбати та встановити фонарний провід: 
-  в с.Юр’ївка СИП-5 -300м; 
- в с.Лісове СИП-5 -20м,  А-25 -730м; 
- в с.Миролюбівка  А-25 -960м; 
В селі Миролюбівка по вулицях Центральна, Космонавтів, Набережна  
повністю  проведено модернізацію вуличного освітлення. Встановлено 40 
фонарів вуличного освітлення. Придбані лічильники обліку електроенергії. 
Але для виконання робіт по їх встановленню необхідно виготовити технічні 
умови. 
Населені пункти Костуватської громади мають потребу: 
 

- 25 плафонів – 20000 грн. 
- Кабель 500 м. – 12500 грн. 
- Вимикач 15 шт. – 1000 грн. 
 
Населені пункти Кам’яно-Костуватської  громади мають потребу: 

 
    Надалі стоїть задача в експлуатації зовнішнього освітлення і оплата за 
нього. 
 



ІІ. Мета і основні завдання Програми 
 

  Основною метою Програми є побудова установок 
зовнішнього електричного освітлення, приведення електромереж освітлення 
до норм та стандартів, забезпечення якісних показників освітлювальних 
установок та раціональне використання електроенергії. 
    Мета програми досягається шляхом реалізації таких основних завдань: 

- підвищення ефективності освітлення вулично-шляхової мережі 
населених пунктів сільської ради, пішохідних переходів та 
територій об’єктів установ і організацій, які забезпечують 
життєдіяльність населення; 

- створення ефективної системи обліку та регулювання 
споживання електричної енергії для зовнішнього освітлення 
населених пунктів сільської ради; 

- впровадження системи економічних установок для 
раціонального використання електроенергії та зменшення 
витрат коштів на оплату спожитих обсягів; 

- забезпечення безпечного утримання об’єктів зовнішнього 
освітлення згідно з технічними умовами та нормами. 

Виконання вищевказаних завдань здійснюватиметься за рахунок реалізації 
заходів, що додаються. 
 

ІІІ. Очікувані результати 
 

                  Виконання Програми дасть змогу: 
- скоротити обсяги витрат електроенергії за рахунок 

впровадження енергозберігаючих технічних рішень шляхом 
застосування сучасних систем автоматизованого управління 
зовнішнім освітленням, заміни електроламп та світильників на 
більш економічні; 

- забезпечити скорочення витрат коштів бюджету сільської ради 
на оплату електричної енергії, використаної на зовнішнє 
освітлення населених пунктів сільської ради, та застосування 
затверджених тарифів; 

- створити зручність та безпеку переміщення населення і 
транспорту по населеним пунктам та у місцях проведення 
масових заходів; 

- створити умови для продовження терміну надання населенню 
сільської ради послуг виконавчим комітетом сільської ради,  
лікувальними закладами, сільськими будинками культури, 
підприємствами торгівлі і побутового обслуговування та 
пасажирськими перевізниками. 

  

ІУ. Фінансове забезпечення Програми 
 

        Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок: 
власних надходжень до бюджету сільської ради відповідно до місцевих 
програм розвитку житлово-комунального господарства; 

- коштів субвенції з державного бюджету сільській раді на 
будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт 



автомобільних доріг комунальної власності (за наявністю цих 
витрат у кошторисній документації на ремонт комунальних 
вулиць і доріг); 

- коштів субвенції з обласного бюджету сільській раді  на 
виконання заходів цієї Програми; 

- інших джерел, залучених з цією метою виконавчим комітетом 
сільської ради на договірних умовах-коштів підприємств, 
установ, організацій незалежно від форми власності, 
розташованих або зареєстрованих на території  Номар’ївської 
сільської ради , а також коштів населення.  

  

У. Організація та контроль за виконанням Програми 
 

           Відповідно до вимог чинного законодавства Програма передбачає такий 
механізм реалізації заходів: 

- утворення координаційних рад як  консультативно- дорадчого 
органу з числа представників державного замовника в особі 
виконкому сільської ради, підприємств, установ та організацій, 
які беруть участь у виконанні заходів Програми; 

- об’єднання на договірних умовах коштів підприємств, установ 
та організацій, розташованих на території Номар’ївської  
сільської ради , а також бюджетних коштів на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання на пайових умовах 
об’єктів соціальної інфраструктури, шляхів місцевого 
значення; 

- забезпечення виконкомом Номар’ївської сільської ради  
виконання заходів з відновлення зовнішнього освітлення 
населених пунктів сільської ради, безпечної їх експлуатації та 
підготовки необхідних кадрів. 

            Виконком сільської ради що півроку звітують про хід виконання 
Програми та надають до обласної адміністрації пропозиції стосовно 
уточнення переліку заходів, обсягів і джерел їх фінансування на наступний 
фінансовий рік та фінансування Програми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

          

 

 

 
 
 



 
Додаток 1 до Програми 

  

ПАСПОРТ 
 

Програми «Відновлення, модернізації та утримання об’єктів 
зовнішнього освітлення 

на території Номар’ївської сільської ради на 2019-2020 роки» 
  

1. Програма затверджена рішенням сільської ради від 20 серпня 2019 
року №4. 

2. Розробник Програми: виконавчий комітет Номар’ївської сільської 
ради . 

3. Керівник Програми: постійна комісія з питань житлово – 
комунального господарства та комунальної власності, 
містобудування будівництва, земельних відносин та охорони 
природи. 

4. Виконавці заходів Програми: сільський голова; виконавчий 
комітет; господарсько – земельний відділ  Номар’ївської сільської 
ради; підприємства, установи, організації незалежно від форм 
власності, розташовані на території  Номар’ївської  сільської ради. 

5. Строк виконання – 2019-2020 роки. 
6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування: 

 
  

Джерела 
фінансування 

Обсяг 
фінансування,  

тис.грн. 

В т.ч.по роках 
2019 2020 

Державний 
бюджет 

      

Місцевий бюджет    

Інші джерела     

  

  

  
  

Секретар сільської ради                                                 А.ЩЕРБІНІНА                   
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 2 до Програми 
  

  

ЗАХОДИ 

щодо реалізації місцевої Програми 

«Відновлення, модернізації та утримання об’єктів зовнішнього 
освітлення на території  

Новомар’ївської сільської ради на 2019-2020роки» 
 

 
 
Секретар сільської ради                                                                                        А.ЩЕРБІНІНА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Зміст заходу Відповідальні 
виконавці 

Термін 
виконання 

(роки) 

Обсяги фінансових ресурсів 
(тис. грн.) 

Приміт
ка 

Всього Джерела фінансування 
Держбюд

жет 
(субвенції

) 

Обласн
ий 

бюджет 

Сільс
ький 
бюдж

ет 

Інші 
джере

ла 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Здійснити придбання 

приладів обліку 
електроенергії та 
обладнання для 
зовнішнього освітлення 
на всі населені пункти 
сільської ради 

Виконавчий 
комітет 

2019-2020 
 

    
 

    

2 Забезпечити виконання 
монтажу вуличного 
освітлення згідно з 
проектними рішеннями 
по всім населеним 
пунктам 

Виконавчий 
комітет 

2019-2020         

3 Призначити осіб, 
відповідальних за стан 
зовнішнього освітлення 
населених пунктів на 
території сільської ради 

Сільський 
голова 

              

4 Забезпечити укладення 
договорів на 
експлуатаційне 
обслуговування мереж 
вуличного освітлення з 
філією ТОВ 
Миколаївською 
енергопостачальною 
компанією. 

Сільський 
голова 

2019-2020 
 

    
 

    



                                                                      
  
                                                                                                                                                           

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
20 серпня 2019 року   № 5                                   
          Новомар’ївка  
                                             
 
Про     затвердження      Програми    утримання                  ІІІ позачергова сесія 
та   ремонту   автомобільних   доріг  загального                    сьомого скликання 
користування, в тому числі місцевого значення  
та    вулиць   і    доріг   комунальної    власності   
Новомар’ївської  сільської ради на 2019 - 2020 роки 

 

З метою створення належних умов для фінансування з сільського 
бюджету заходів по ремонту доріг загального користування, у тому числі 
місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Новомар’ївської 
сільської ради, з метою покращення автомобільного сполучення в населених 
пунктах громади, що сприятиме підвищенню соціально-економічного рівня 
розвитку в цілому, залученню нових інвестицій, створенню нових суб'єктів 
господарської діяльності, забезпечення умов для повноцінного проживання, 
роботи і відпочинку мешканців населених пунктів ради, вирішення 
соціальних та економічних проблем територіальної громади, покращення 
благоустрою населених пунктів сільської ради, відповідно до статей 25, 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

 

1.Затвердити Програму утримання та ремонту автомобільних доріг 
загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг 
комунальної власності Новомар’ївської сільської ради на 2019-2020 роки 
(додається).  
2. 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                                                                                Т.ФЕСЬКО 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішенням сільської ради 
 від 16 серпня 2019 року №5 

 
 

ПРОГРАМА 
утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування, 

у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності  
Новомар’ївської сільської ради на 2019-2020 роки 

  
1.Загальні положення 

 
Програмою враховано вимоги Закону України «Про автомобільні 

дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про 
джерела фінансування дорожнього господарства України»,  Закону України 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України», змін до Бюджетного 
кодексу України, пріоритетність розвитку автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, визначено основні напрями розвитку 
мережі автомобільних доріг, Закону України «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо співфінансування ремонту доріг державного 
значення»(реєстраційний №2874 від 02.06.2015р.)  

Мережа автомобільних доріг загального користування на території 
Новомар’ївської  об'єднаної територіальної громади станом на 01 серпня 
2019 року становить 36,2  км.  Із загальної протяжності доріг, які проходять 
по території об'єднаної територіальної громади, протяжність доріг 
державного значення становить 14,95 км., з них обласні – 53,35км, районні – 
7 км. 

Сьогодні 90% автодоріг за своїми експлуатаційними 
характеристиками не відповідають вимогам нормативних документів за 
показниками рівності, наявності ямковості та деформацій покриття проїзної 
частини тощо. 

Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення 
вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та 
темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан 
автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються 
економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього 
господарства. 

Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства країни 
свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням 
дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами. 

Оскільки фінансування державної цільової програми із загального 
фонду Державного бюджету зосереджено на утриманні доріг загального 
користування державного значення, тому є необхідність у фінансуванні доріг 
місцевого значення за рахунок видатків місцевих бюджетів, що передбачено 
п.10.в ст.91 Бюджетного кодексу України. 

 
2.Мета Програми. 

Метою Програми є: 



 - покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної 
власності за рахунок коштів сільського бюджету, що позитивно вплине на 
соціально-економічний розвиток населених пунктів Новомар’ївської 
об’єднаної територіальної громади;  
 - збереження наявної мережі автомобільних доріг загального 
користування з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до 
міжремонтних строків; 
    - розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов 
дорожнього руху на території Новомар’ївської сільської ради;  
           - поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у сільській 
місцевості;  
 - покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів 
Новомар’ївської сільської ради, збільшення інвестиційної привабливості та 
розвитку сільського господарства за рахунок будівництва, реконструкції, 
ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності територіальної 
громади Новомар’ївської сільської ради;  
 - забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів 
виробництва, підприємств, установ  Новомар’ївської сільської ради 
незалежно від форм власності шляхом покращення якості шляхів 
сполучення. 
  

3.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
 

3.1.Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з 
функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом 
визначено, що автомобільні дороги поділяються на: 
 - автомобільні дороги загального користування державного значення; 
 - автомобільні дороги загального користування місцевого значення; 
 - автомобільні дороги міст та інших населених пунктів;  
 - відомчі (технологічні) автомобільні дороги;  
 - автомобільні дороги на приватних територіях. 
3.2.Державне управління автомобільними дорогами загального користування 
здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке 
має органи управління на місцях – філії Служби автомобільних доріг. 
3.3.Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших 
населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого 
самоврядування, у віданні яких вони знаходяться. 
3.4.Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування  у 
населених пунктах Новомар’ївської сільської ради становить 36,2 км. з них: 
27 з твердим покриттям та 9,2 км  ґрунтові дороги  У зв’язку зі значним 
транспортним навантаженням, шляхова мережа Новомар’ївської сільської 
ради  втратила свої експлуатаційні якості і потребує як утримання так і 
ремонту. Перш за все викликають занепокоєння ті ділянки доріг по яких 
проходять автобусні сполучення, підвезення дітей до навчальних закладів, 
надання невідкладної медичної допомоги.   
 Внаслідок обмеженого фінансування обсяги здійснення ремонтних 
робіт існуючої мережі доріг є недостатніми. На даний час не здійснюється  
ремонт дорожнього покриття на території населених пунктів Новомар’ївської 



сільської ради, а попередній ямковий ремонт  не має довготривалого ефекту і   
потребує його повторного здійснення.   
3.5.Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг території 
Новомар’ївської сільської ради до 2019 року,  враховуючи їх незадовільний 
експлуатаційний стан є: 
 - збереження мережі автомобільних доріг; 
 - забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього 
руху; 
 - забезпечення транспортної доступності  між населеними пунктами, 
районним та обласним центрами; 
             - підсипання  ґрунтових  доріг щебеневою сумішшю; 
 - запровадження механізму державно-приватного партнерства для 
реалізації інфраструктурних проектів, співпраця з сільськогосподарськими 
господарствами. 
       

4.Перелік завдань і заходів Програми 
 

Основними завданнями програми є: 
- забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації доріг на 
території населених пунктів Новомар’ївської сільської ради; 
- досягнення належного рівня утримання та ефективної експлуатації доріг 
комунальної власності; 
- впорядкування дорожнього руху на території населених пунктів 
Новомар’ївської сільської ради.  
-  підсипання ґрунтових доріг щебеневою сумішшю. 
  

5.Очікувані результати виконання Програми  

 Виконання Програми забезпечить: 
 збереження існуючої мережі доріг загального користування місцевого 

значення та вулиць і доріг комунальної власності від руйнування, 
своєчасне виконання поточного ремонту та виконання заходів з 
безпеки дорожнього руху; 

 ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі 
маршрутів загального користування; 

 покращення транспортного, пішохідного сполучення та безпеки 
дорожнього руху; 

 створення умов доступності сільських територій до районного  центру; 
 проведення ремонтних робіт на об’єктах, віднесених до проектів 

комплексного інфраструктурного розвитку територій, соціально 
важливих проектів, співфінансування  проектів; 

 ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт, 
що виконуються, у тому числі шляхом упровадження нових матеріалів 
та технологій; 

 підсипання  ґрунтових  доріг гран відсівам для своєчасного надання 
невідкладної медичної допомоги  жителям  громади.   

6.Фінансування Програми 



 
 Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок обласного, 
районного бюджетів та бюджету сільської ради, як балансоутримувача доріг, 
так і в частині співфінансування ними цих об’єктів на договірних засадах, а 
також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Обсяги 
фінансових ресурсів на реалізацію Програми, у разі потреби, протягом року 
можуть уточнюватися.          

7. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування 

 
Витрати, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і 

утриманням автомобільних доріг, необхідні для реалізації програм розвитку 
дорожнього господарства України, особливо в сільській місцевості, можуть 
здійснюватися за рахунок бюджетних та інших коштів. 

Визначити джерелом фінансування видатків Програми, кошти з 
обласного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, 
ремонт, та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах, кошти районного бюджету та бюджету Новомар’ївської сільської 
ради. 

Головним розпорядником поточних видатків є виконавчий комітет 
Новомар’ївської сільської ради. Згідно Програми, в 2019 та 2020 роках кошти 
будуть направлятись на капітальний, поточний ремонти та експлуатаційне 
утримання доріг загального користування та комунальної власності 
Новомар’ївської  ОТГ. 

Виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради використовує 
кошти відповідно до укладеної угоди, порядку та умов надання субвенції з 
обласного бюджету місцевим бюджетам на поточний ремонт та утримання 
вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  Новомар’ївської  
ОТГ. 

 
8.  Завдання і заходи Програми, результативні показники 

 
    Одним із першочергових завдань Програми в 2019-2020 роках для 
Новомар’ївської  ОТГ є акумулювання коштів на будівництво, 
реконструкцію, капітальний та поточні ремонти, експлуатаційне утримання 
автомобільних доріг загального користування та вулиць і доріг комунальної 
власності, та їх ефективне використання. 
     Виходячи з наявних фінансових ресурсів щорічно плануються заходи по 
будівництву, реконструкції та ремонту вулиць і доріг комунальної власності 
в населених пунктах району. Вирішення цієї проблеми дозволить покращити 
автомобільне сполучення в Новомар’ївській ОТГ та районі в цілому, що 
сприятиме підвищенню соціально-економічного рівня  району, залученню 
нових інвестицій, розвитку діючих підприємств, створенню нових суб'єктів 
господарської діяльності, забезпечить умови для повноцінного проживання, 
роботи і відпочинку мешканців Новомар’ївської ОТГ. Після закінчення робіт, 
введення в експлуатацію та повного розрахунку за виконані роботи 
підрядник передає балансоутримувачу витрати по об'єкту. 
 



9.    Координація та контроль за ходом виконання Програми 
 

    Координація та контроль за ходом виконання заходів, передбачених 
Програмою, покладається на постійну комісію з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин  та охорони природи Новомар’ївської 
сільської  ради.  

 
Заходи Програми: 

1. Ініціатор розроблення програми Сільська рада 
2. Розробник програми Виконавчий апарат сільської ради 
3. Співрозробники програми - 
4. Відповідальний виконавець 

програми 
Виконавчий комітет сільської ради 

5. Назва Програми Утримання та ремонт автомобільних 
доріг загального користування у тому 
числі місцевого значення, та вулиць  
і доріг комунальної власності  
Новомар’ївської  сільської ради  на 
2019-2020 роки 

6. Законодавча база розроблення 
програми 

Закони України «Про автомобільні 
дороги», «Про дорожній рух», «Про 
автомобільний транспорт», «Про 
джерела фінансування дорожнього 
господарства України»,  
постанова Кабінету Міністрів України 
від 30 березня 1994 р.  
№ 198 «Про затвердження Єдиних 
правил ремонту і утримання 
автомобільних доріг, вулиць, 
залізничних переїздів, правил 
користування ними та охорони»  

7. Підстава для розроблення 
Програми 

Необхідність поліпшення 
транспортно-експлуатаційного стану 
мережі доріг загального 
користування, у тому числі місцевого 
значення та вулиць і доріг 
комунальної власності, ґрунтових  
доріг Новомар’ївської  сільської ради 

8. Мета і основні завдання  
Програми 

Збереження та поліпшення 
транспортно-експлуатаційного стану 
наявної мережі доріг загального 
користування, у тому  
числі місцевого значення та вулиць і 
доріг комунальної власності у 
населених пунктах Новомар’ївської 
сільської ради з доведенням термінів 
експлуатації дорожнього покриття до 



міжремонтних термінів, підсипання  
ґрунтових  доріг щебеневою 
сумішшю.  

9. Основні заходи Програми Поліпшення транспортно-
експлуатаційного стану мережі 
автомобільних доріг та споруд на них, 
забезпечення безперервності розвитку 
мережі автомобільних доріг, 
підвищення рівня їх капітальності 
відповідно до темпів автомобілізації 
країни, підвищення швидкості, 
економічності, комфортності та 
безпечності перевезення пасажирів і 
вантажів автомобільним транспортом,     
поліпшення стану ґрунтових доріг у 
сільській місцевості . 

10. Строки реалізації Програми 2019 - 2020 роки 

11. Фінансове забезпечення  
Програми 

Фінансування Програми здійснюється 
за рахунок:  
- коштів державного бюджету; 
- коштів обласного бюджету; 
- коштів районного бюджету; 
- коштів місцевого бюджету;  
 та інших джерел фінансування, не 
заборонених чинним законодавством  

12 Головний  розпорядник  коштів - Департамент будівництва  
містобудування і архітектури  та  
житлово-комунального господарства  
обласної Держаної  адміністрації 
(субвенція обласному  бюджету, п. 10 
ст. 91 БКУ) 
- Виконавчий  комітет 
Новомар’ївської  сільської  ради  
Враховуючи  напрямки фінансування, 
згідно рішення  сесії визначається 
розпорядник  коштів. 

13 Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми,  
тис. грн. 

В межах щорічних кошторисних 
призначень  

 

14. Основні джерела фінансування 
програми 

Державний  та  місцеві  бюджети 

 

Сільський голова                                                                                    Т.ФЕСЬКО 



                                                                                                                                            
  
                                                                                                                                                           

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

20 серпня 2019 року   № 6  
          Новомар’ївка 
 

Про       затвердження      Програми                           ІІІ позачергова сесія 
«Здоров’я нації» на 2019-2020 роки                             сьомого скликання 
                
Розглянувши поданий проект сільської комплексної програми «Здоров’я  
нації» на  2019-2020 роки,  керуючись пунктом 22 частини першої статті  26  
Закону  України  ,,Про  місцеве  самоврядування  в  Україні“,  від 21 травня 
1997 року  № 280/97-ВР,  враховуючи  висновки  постійної комісії сільської 
ради  з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури, спорту 
та соціального захисту населення від 16.08.2019 року, сільська рада 
 
ВИРІШИЛА:  
 
1.Затвердити  Програму «Здоров’я нації»  на 2019 – 2020 роки, що додається. 
2.Вважати такими, що втратили чинність рішення Кам’яно-Костуватської 
сільської ради від 15 грудня 2016 року №9 «Про затвердження Комплексної 
програми «Здоров’я нації» на період до 2020 року», рішення Костуватської 
сільської ради від 21 січня 2016 року №9 «Про затвердження Комплексної 
програми «Здоров’я нації» на період до 2020 року », рішення 
Миролюбівської сільської ради від 23 березня 2016 року № 5«Про 
затвердження Комплексної програми «Здоров’я нації» на період до 2020 
року», рішення Новомар’ївської сільської ради від 25 грудня 2015 року №5 
«Про затвердження комплексної Програми «Здоров’я нації» на 2015-2020 
роки» 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної 
культури, спорту та соціального захисту населення.  

 
 
Сільський голова                                    Т.ФЕСЬКО  
 
 
             
 



 
Паспорт 

 
Програми  «Здоров’я нації» Новомар’ївської сільської ради 

 
на 2019-2020 роки 

 
1. Ініціатор розроблення 

програми 
Відділ освіти, охорони здоров’я, молоді, 
культури та соціального захисту  

2. Дата, номер і назва 
розпорядчого документа 
органу виконавчої влади 
про розроблення програми 

Рішення Новомар’ївської сільської ради   
від «20» серпня 2019 року №6 

3. Розробник програми  Відділ освіти, охорони здоров’я, молоді, 
культури, туризму та соціального 
захисту  

4. Відповідальний виконавець 
програми 

Відділ освіти, охорони здоров’я, молоді, 
культури, туризму та соціального 
захисту 

5. Учасники програми Відділ освіти, охорони здоров’я, 
молоді, культури, туризму та 
соціального захисту; керівники 
підприємств, установ, організацій;  
директори загальноосвітніх шкіл, 
в.о.старост Новомар’ївської  сільської 
ради  

6. Термін реалізації програми 2019-2020 роки 

7. Етапи фінансування 
Програми 

Щорічно 

8. Перелік бюджетів Сільський бюджет, інші джерела , не 
заборонені чинним законодавством 

9. Обсяги  фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми 

Визначаються щороку за наявності  
фінансового ресурсу під час затверджен-
ня місцевого бюджету на відповідний рік 
та здійснюються у межах асигнувань, 
передбачених законодавством 

 

 
 
 
 
  

 

 



                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                   рішенням Новомар’ївської  

     сільської ради    

«20»    серпня  2019 року №6 

 
 

                                               ПРОГРАМА 
                «Здоров’я нації» Новомар’ївської сільської ради 
                            

на 2019-2020 роки 
 

                                       ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 
 

Аналіз стану здоров’я населення Новомар’ївської сільської ради  та 
діяльності закладів охорони здоров’я свідчить про незадовільну медико-
демографічну ситуацію, низьку народжуваність, зростання смертності, 
негативний природний приріст населення, скорочення середньої очікуваної 
тривалості життя, а також зростання поширеності соціально – небезпечних 
хвороб. 

У структурі захворюваності переважають хронічні неінфекційні 
хвороби: серцево-судинні захворювання, злоякісні новоутворення, психічні 
та ендокринні розлади, алергічні прояви. 

Мають високу розповсюдженість соціально-небезпечні хвороби 
зокрема туберкульоз, ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються статевим шляхом. 
Дуже поширені наркологічні розлади. 

Рівень санітарної культури населення країни залишається невисоким, 
значна його частина має шкідливі для здоров’я звички. Поширеність 
тютюнопаління та вживання алкоголю особливо серед працездатного 
населення та молоді є однією з найвищих у Європі. 

Надзвичайно низька чисельність населення, яка регулярно займається 
фізичною культурою, в середньому 6-8 відсотків. 

Напружена екологічна та санітарно-епідемічна ситуація, що стосується 
й джерел водопостачання, характеризується незадовільним санітарно-
комунальним станом населених пунктів, об’єктів харчування, торгівлі. 

Фактичний обсяг видатків на охорону здоров’я збільшується щорічно. 
Проте витрати на охорону здоров’я поки що не відповідають реальним 
потребам, адже фінансуються з обмеженого місцевого бюджету і тільки 
«захищених» статей. Заходи щодо формування багатоканального 
фінансування здійснюються повільними темпами.  Дефіцит коштів не змогли 
компенсувати ніякі організаційно-управлінські системозберігаючі та 
системозамінні технології, впроваджені в галузі: скорочення стаціонарних 
ліжок, розширення мережі стаціонарнозамінних форм медичної допомоги, 
перегляд штатних нормативів медичного персоналу в закладах охорони 
здоров’я, пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на 
засадах сімейної медицини. 

 



 
 

Погіршення стану здоров’я зумовлене насамперед комплексом не 
медичних, а соціально-економічних та екологічних чинників, недосконалим  
способом життя населення. Тому поліпшення здоров’я неможливе без 
істотних соціально-економічних змін. 

 В галузі впроваджується реформа первинної медичної допомоги, тобто 
сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. У розвинених країнах лікарі первинної 
меддопомоги без госпіталізації вирішують до 80% медичних звернень за 
допомогою сучасних знань, базової апаратури та найбільш розповсюджених 
аналізів та ліків.  
       Оскільки здоров’я населення є результатом діяльності не тільки галузі 
охорони здоров’я, а інтегральним показником успішності функціонування 
держави, усіх її інституцій, в основу розроблення Програми покладено 
міжгалузевий комплексний підхід. 

 

                                           МЕТА ПРОГРАМИ 
 

Метою Програми є поліпшення демографічної ситуації, збереження і 
зміцнення здоров’я населення, зниження показників захворюваності, 
інвалідності та смертності населення шляхом підвищення якості та 
ефективності надання медико-санітарної  допомоги, з пріоритетним 
напрямом профілактики та лікування хронічних неінфекційних та 
інфекційних захворювань, найбільш значущих в соціально-економічному та 
медико-демографічному плані, забезпечення соціальної справедливості і 
захисту прав громадян на охорону здоров’я. 

 

              ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ:  
 

 поліпшення стану здоров’я усіх верств населення, зниження рівнів 
захворюваності, інвалідності, смертності, подовження активного довголіття і 
тривалості життя; 

 створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові; 
 скорочення поширеності інфекційних захворювань, в тому числі 

соціально значимих; 
 забезпечення медичної підтримки створення здорового і безпечного 

фізичного середовища у громаді; 
 покращення питань керівництва і забезпечення якості первинної 

медичної допомоги тощо; 
 модернізація галузі охорони здоров'я, в тому числі шляхом 

впровадження інвестицій та державно-приватного партнерства. 
 досягнення рівноправності жителів громади у питаннях охорони 

здоров'я; 
 проведення активної демографічної політики, охорона материнства і 

дитинства; 
 удосконалення нормативно-правової бази охорони здоров’я відповідно 

до світових стандартів, запровадження правових, економічних, управлінських 
механізмів, забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я; 

 
 



 розроблення і реалізація міжгалузевих стратегій, спрямованих на 
пропаганду, формування і заохочення здорового способу життя; 

 оздоровлення довкілля, забезпечення ефективного попередження і 
здійснення контролю за шкідливими для здоров’я чинниками в об'єктах  
довкілля; 

 поліпшення надання медичної допомоги вразливим верствам 
населення та жителям села; 

 створення сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері 
охорони здоров’я; 

 посилення правових вимог до лікарської етики і деонтології.  
 
У    рамках    зазначених    напрямів    передбачено    виконання    завдань    

і здійснення заходів, наведених у додатку 1. 
 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Виконання Програми дасть змогу: 

   Покращити демографічну ситуацію в громаді: 

     - збільшити показники середньої тривалості життя жителів громади; 
     - знизити рівень малюкової смертності. 

   Удосконалити організаційну структуру системи медичного   
обслуговування: 

     - розробити оптимальну для потреб громадян систему профілізації 
стаціонарних лікувальних закладів, привести до належного стану 
приміщення, у яких вони розташовані, оновити медичним устаткуванням; 

     - збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями 
загальної практики - сімейними лікарями; 

     - створити умови для реалізації принципу організації та координації 
лікарем загальної практики - сімейним лікарем надання пацієнтам 
спеціалізованої та стаціонарної медичної допомоги; 

     - збільшити питому вагу чисельності пацієнтів, які починають та 
закінчують лікування на рівні первинної медичної допомоги; 

     - зосередитись на пріоритетному напрямку розвитку охорони 
материнства та дитинства, системі первинної медичної допомоги та 
інституту сімейного лікаря; 

    - забезпечити первинну ланку медицини необхідним сучасним 
діагностичним обладнанням та лікувальними засобами для проведення 
амбулаторного лікування; 

    - прагнути досягти нормативу забезпеченості амбулаторіями загальної 
практики - сімейної медицини населення з метою наближення первинної 
медичної допомоги до пацієнта; 

    - забезпечити населення послугами сімейної медицини; 
    - визначити в якості однієї з пріоритетних тем для постійно 

обновлюваної соціальної реклами пропаганду здорового способу життя,  
 
 



з її допомогою доводити до свідомості мешканців громади необхідність  
активного рухливого способу життя, занять спортом, дотримання правил 
гігієни, правильного харчування, подолання шкідливих звичок; 

   - забезпечити щорічне фінансування робіт по приведенню до належного 
стану приміщень лікувальних закладів, придбання сучасного обладнання та 
медикаментів, а також забезпечення передбачених законом виплат для 
медпрацівників на рівні, не нижчому, ніж у попередні роки (з врахуванням 
можливостей сільського бюджету); 

     - забезпечити утилізацію медичних відходів; 
     - забезпечити безпеку пацієнтів та медичного персоналу в частині     

забезпечення належної пожежної безпеки. 

  Підвищити якість надання медичної допомоги: 

-  поліпшити медичну допомогу вразливим верствам населення; 
-  забезпечити населення ефективними, безпечними і якісними 

лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 
- забезпечити максимальне охоплення мешканців громади 

профілактичними оглядами з метою раннього виявлення захворювань 
дорослих та дітей; 

- зниження смертності населення у працездатному віці; 
- знизити рівень смертності від захворювань органів кровообігу; 
- зменшити летальність в стаціонарах від гострого інфаркту міокарда та 

від інсульту; 
- знизити смертність від злоякісних новоутворень; 
- знизити показник онкозанедбаності; 
- знизити рівень захворюваності на туберкульоз; 
- покращити соціальну підтримку учасників АТО та членів їх сімей; 
- зменшити первинний вихід хворих на інвалідність. 

 Посилити кадровий потенціал медичної галузі: 

- підвищити ефективність використання наявних кадрових ресурсів; 
- удосконалення інноваційної політики, посилення вимог до лікарської 

етики і деонтології; 
- покращити соціальну підтримку медичних працівників; 
- покращити якісний склад кадрів працівників лікувальних закладів за 

рахунок запровадження сучасних технологій кадрової роботи (залучення 
молодих фахівців, конкурсний відбір кадрів, ефективні системи атестації, 
забезпечення професійного росту, формування резерву керівного складу).  

 Створити цілісну систему інформаційного забезпечення системи охорони 
здоров'я в умовах єдиного медичного простору: 

- створити сучасну систему інформаційного забезпечення у сфері 
 охорони здоров’я; 

- поліпшити інформаційне забезпечення закладів охорони здоров’я 
громади. 
 



 
ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 
           Основними шляхами реалізації заходів Програми є організаційні 
заходи з модернізації системи охорони громади в рамках законодавства 
України, забезпечення закладів охорони здоров'я обладнанням, лікарськими 
засобами та медичними виробами тощо. 

 Забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів 
місцевого бюджету та за рахунок інших джерел фінансування, не 
заборонених чинним законодавством України 

Обсяг фінансування Програми визначається щороку, виходячи з 
конкретних завдань і фактичних можливостей і може бути уточненим під час 
складання проектів відповідних бюджетів на бюджетний рік з урахуванням 
можливостей дохідної частини бюджетів. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 
 

З метою контролю за виконанням Програми виконавчий  комітет 
здійснює аналіз стану реалізації Програми та щороку до 15 січня , що настає 
за звітним періодом , надає Новомар’ївській сільській раді інформацію про 
хід виконання заходів Програми. 
         За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням 
загальної соціально-економічної ситуації та змін зовнішніх умов, що можуть 
мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів. 
Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися зміни і 
доповнення з метою дотримання диференційованого підходу до виконання 
основних заходів. 

 
в частині виконання заходів програми та контролю є: 
-  координація виконання заходів програми; 
-  організація моніторингу реалізації заходів програми; 
-  аналіз виконання програмних заходів. 
 
 

   Звіт про хід виконання Програми заслуховується на засіданні сесії 
сільської ради раз на рік. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Додаток №1 

 
        ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 
І. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Державна політика у сфері охорони здоров’я повинна спрямовуватися 
на зміцнення здоров’я всіх верств населення, збільшення тривалості 
активного життя, поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та 
ефективності медико-санітарної допомоги, удосконалення фінансування та 
управління галуззю, а також забезпечення соціального захисту працівників 
охорони здоров’я. 
 

З метою успішної реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я: 
 

1. Забезпечити виконання нормативно-правових актів з питань 
 регламентації діяльності і регулювання відносин у сфері охорони здоров’я. 
                                                                      Новомар’ївська сільська рада  , 

                                                                      Новомар’ївська сільська  лікарська 

                                                                       амбулаторія 
 

2. Забезпечити ефективну систему фінансування охорони здоров’я, 
джерелом якого повинні бути бюджетні кошти, внески на соціальне медичне 
страхування та кошти інших джерел, не заборонених законодавством.  

                                                             Новомар’ївська сільська рада  
 

3. Удосконалити структуру і функції закладу охорони здоров’я згідно з 
потребою населення Новомар’ївської сільської ради та підвищити  
 ефективність здійснення державного санітарно-епідемічного нагляду. 

                                                        Новомар’ївська сільська рада , 

                                                                      Новомар’ївська сільська  лікарська 

                                                                       амбулаторія, ФАПи 
 

4. Своєчасно впроваджувати в практичну медицину нові медичні 
технології. 

                                                         Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                          амбулаторія, ФАПи 
 

5. Забезпечити підготовку економіко-статистичної інформації щодо 
демографічної та економічної ситуації  в сільській раді, що стосується стану 
здоров’я населення Новомар’ївської сільської ради . 
                                               Новомар’ївська сільська лікарська амбулаторія, 

                                                  Новомар’ївська сільська рада  

 
6. Удосконалювати організаційні форми діяльності, методи керівництва 

та господарювання із застосуванням економічних важелів у галузі охорони 
здоров’я, узгоджуючи їх із законодавством про місцеве самоврядування. 
                                                             Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                            амбулаторія, Новомар’ївська сільська  

                                                             рада  ,  виконавчий  комітет   
 



II. ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 
 

З метою поліпшення стану здоров’я дітей та молоді, зниження рівня їх 
інвалідизації, смертності немовлят  і смертності дітей віком до 14 років : 

 

1. Забезпечити створення належних умов для зміцнення фізичного, 
психічного та соціального благополуччя дітей, підлітків та молоді, 
розширення їх доступу до спортивних і оздоровчих закладів, молодіжних 
клубів, використовуючи для цього дошкільні, загальноосвітні, позашкільні, 
інтернатні, професійно-технічні, культурно-освітні, спортивні, оздоровчі 
заклади і різноманітні форми дитячого відпочинку та оздоровлення: 
наметові, профільні, туристичні, пришкільні табори, табори праці та 
відпочинку. Вжити заходів щодо організації безпечних для здоров’я дітей 
умов функціонування позашкільних спортивних закладів. 
                                       Відділ освіти, охорони здоров’я, молоді,культури, 

                                       Туризму та соціального захисту, Новомар’ївська 

                                       сільська лікарська амбулаторія,  

                                       Новомар’ївська сільська рада, ЗОШ, 

                                         СБК,ФАПи  
     

2. Вжити заходів щодо забезпечення дітей і підлітків на пільговій основі 
якісними харчовими продуктами та чистою питною водою з організацією 
загального харчування в дитячих закладах та закладах охорони здоров’я. 
Забезпечити контроль за гігієнічним режимом та якістю харчування дітей в 
навчально-виховних закладах. 
                                       Відділ освіти, охорони здоров’я, молоді,культури, 

                                       туризму та соціального захисту, Новомар’ївська 

                                       сільська лікарська амбулаторія,  

                                       Новомар’ївська сільська рада, ЗОШ, 

                                         СБК,ФАПи  

 
3. Впровадити нові підходи до організації профілактичних оглядів та 

диспансерного нагляду за дітьми і підлітками, реалізації ефективних 
скринінгових програм виявлення найбільш поширеної у дітей і підлітків 
патології, привентивних діагностичних технологій. 

                                              Відділ освіти, охорони здоров’я, молоді,культури 

                туризму   та  соціального захисту, 

                                              Новомар’ївська сільська лікарська 

                                              амбулаторія ,ФАПи  

 

4. Забезпечити поступовий перехід до системи медичної допомоги дітям 
за принципом лікаря загальної практики, враховуючи регіональні 
особливості. 
                                                  Новомар’ївська сільська лікарська амбулаторія 

                                      Новомар’ївська сільська рада  
 

5. Визначити і впровадити нові підходи до створення системи медико- 
соціального патронажу сім’ї, передбачивши інтеграцію соціальної та 
педіатричної допомоги дітям, 
                                                                       Новомар’ївська сільська лікарська 



                                                                       амбулаторія 
 

6. Продовжити проводити роботу щодо підвищення якості оздоровлення 
дітей і молоді та залучення до активних занять фізичною культурою і 
спортом. Сприяти розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів з 
обов’язковим створенням здорових і безпечних ум 

                                            

Відділ освіти, охорони здоров’я, 

                                                                молоді, культури туризму та 

                                                                                                 соціального захисту 

Новомар’ївська сільська рада  
 

7. Вжити заходів щодо забезпечення дітей ліками при амбулаторному 
лікуванні на пільговій основі. 
                                                 Новомар’ївська сільська лікарська амбулаторія 

                                      Новомар’ївська сільська рада  
     

8. Переглянути обов'язкові та факультативні програми фізичного 
виховання у загальноосвітніх закладах з метою розширення системи 
позашкільного фізичного виховання, широкого використання різноманітних 
форм, методів та засобів фізичного виховання. 
                                                                Відділ освіти, охорони здоров’я, 

                                                                молоді,культури,туризму та 

                                                                соціального   захисту 
 

ІІІ. ЗДОРОВ’Я ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ 
 

З метою поліпшення здоров’я працюючого населення, оздоровлення 
виробничого середовища, рівня захворюваності і травматизму, а також 
підвищення добробуту: 

 

1. Проводити аналіз професійної захворюваності на підприємствах, 
установах і організаціях району та розробити комплекс заходів щодо 
зниження рівня професійної захворюваності в усіх галузях промисловості і в 
сільському господарстві, де мають місце шкідливі виробничі чинники. 
                                                         Новомар’ївська сільська рада, ФАПи  

 

2. Забезпечити виконання заходів щодо поліпшення стану безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища. 
                                                         Новомар’ївська сільська рада, ФАПи  

 
  

3. Створити безпечні умови праці в сільському господарстві шляхом 
здійснення системних заходів щодо зниження ризику для здоров’я 
працюючих. 

                                                           Сільськогосподарські підприємства  
                                                             
 

ІV. ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я В СТАРОСТІ 
 

З метою вирішення проблем поліпшення здоров’я літніх людей, 
підвищення середньої очікуваної тривалості життя: 

 



1. Забезпечувати пріоритетність у наданні медичної допомоги ветеранам 
війни та іншим категоріям громадян, визначеним законодавством.                                   
                                                   Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                                                      амбулаторія 

                                      Новомар’ївська сільська рада  
 

2. Створити при сільській лікарській амбулаторії пункти прокату 
основних засобів догляду за важкими і хронічно хворими та інвалідами 
літнього віку.  
                                               Новомар’ївська сільська лікарська амбулаторія 

                                      Новомар’ївська сільська рада  
 

             

V. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНВАЛІДІВ 
 

З метою забезпечення інвалідам можливості жити повноцінним у 
соціальному, економічному та психічному відношенні життям: 

 

1. Для забезпечення соціальної адаптації дітей-інвалідів створити 
можливості для отримання дітьми-інвалідами повноцінної загальної 
середньої освіти, посилити контроль за повнотою та якістю виконання 
шкільної програми в умовах їх домашнього навчання в загальноосвітніх 
школах.  

                                                  Відділ освіти, охорони здоров’я, молоді, 

                                                  культури,туризму та соціального  

                                                  захисту 

                                                  Новомар’ївська  сільська рада,  

                                                 загальноосвітні школи 
 

2. Розширити можливості творчого і фізичного розвитку, сприяти 
позашкільному навчанню дітей-інвалідів, а також отриманню ними 
середньої і вищої освіти в загальних навчальних закладах за державним 
замовленням. 

                                                  Відділ освіти, охорони здоров’я, молоді, 

                                                  культури,туризму та соціального  

                                                  захисту 

                                                  Новомар’ївська  сільська рада,  

                                                 загальноосвітні школи 
 

  VІ. ЗНИЖЕННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА ПОШИРЕНОСТІ ХВОРОБ 
  

З метою зниження захворюваності, інвалідності та смертності 
викликаних хронічними неінфекційними хворобами, у тому числі ско-
рочення їх на 10 відсотків: 

 
 

1. Розробити систему заходів з формування груп хворих підвищепного 
ризику на хронічні хвороби, їх оздоровлення та здійснення диспансерного 
нагляду. 

                                                          Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                                амбулаторія, ФАПи  
 

2.  Ввести в практику скринінгову програму для раннього виявлення 



найпоширеніших форм хронічних неінфекційних хвороб. 
                                                           Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                                амбулаторія 
 

VІІ. АЛЕРГІЇ ТА БРОНХІАЛЬНА АСТМА 
 

З метою послідовного та безперервного зниження рівня захворю-
ваності, інвалідності та страждань, пов’язаних з хронічними респіраторними 
хворобами та алергічними проявами: 

 

1. Удосконалити систему гігієнічної регламентації та реєстрації 
потенційно небезпечних факторів довкілля. 

                                                              Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                          амбулаторія, ФАПи  
 

2. Взяти участь у впровадженні державної системи моніторингу стану 
здоров’я населення у зв’язку з шкідливим впливом довкілля на здоров’я 
людини. 

                                                             Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                                  амбулаторія 
 

3. Ввести в практику диференційовані раціони харчування для дітей та 

дорослих з метою запобігання розвитку алергічних захворювань та 
бронхіальної астми.  

                                                  Відділ освіти, охорони здоров’я, молоді, 

                                                  культури,туризму та соціального  

                                                  захисту 

                                                  Новомар’ївська  сільська лікарська  

                                                  амбулаторія 

 
 

4. Розробити та впровадити заходи щодо оздоровлення та диспансерного 
нагляду за особами з груп підвищеного ризику алергійних та респіраторних 
захворювань. 

                                                               Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                           амбулаторія 
 

5. Проводити просвітню роботу серед хворих і членів їх сімей з питань 
само- та взаємодопомоги при ускладненнях алергічних хвороб. 

                                                              Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                          амбулаторія 
 

VІІІ. СТОМАТОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
 

В Україні спостерігаються високі показники стоматологічної 
захворюваності, що зумовлює необхідність здійснення першочергових 
заходів для поліпшення ситуації: 

 
 

1. Поліпшувати поінформованість дітей, батьків і вчителів стосовно 
методів і засобів профілактики карієсу, залучаючи їх до санітарно-
гігієнічного навчання. 

                                                               ФАПи, загальноосвітні школи 



                                                               сільської ради 
 

2. Забезпечити населення відповідно до потреб лікарем-стоматологом та 
зубним техніком. 
                                               Новомар’ївська сільська лікарська амбулаторія 

                                      Новомар’ївська сільська рада  
 

ІХ. НЕЩАСНІ ВИПАДКИ, ТРАВМИ ТА ОТРУЄННЯ 
 

У структурі смертності населення за останні роки смертність від 
нещасних випадків, травм та отруєнь посідає друге або третє місце. З метою 
зменшення цього показника: 

 

1. Удосконалити  діяльність служби швидкої та невідкладної медичної 
допомоги в сільській місцевості. 
                                               Новомар’ївська сільська лікарська амбулаторія 

                                      Новомар’ївська сільська рада  
 

2. Розробити для працівників органів внутрішніх справ, учителів, водіїв 
навчальні плани і програми з питань надання невідкладної долікарської 
допомоги постраждалим і організувати систематичне навчання зазначених 
категорій. 

                                                   Відділ освіти, охорони здоров’я, молоді, 

                                                   культури,туризму та соціального 

                                                  захисту, Новомар’ївська 

                                                сільська лікарська амбулаторія 
 

X. СКОРОЧЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ,  
САМОГУБСТВ, АЛКОГОЛІЗМУ ТА НАРКОМАНІЇ 

 

З метою скорочення поширеності психічних розладів, алкоголізму та 
наркоманії, покращення якості життя усіх осіб з такими розладами і 
порушеннями, а також припинення тенденцій до зростання кількості 
самогубств та спроб до самогубств: 

 

1. Впроваджувати нові засоби профілактики, лікування та реабілітації 
психічних розладів, зосередивши увагу на пріоритетності використання 
методів і заходів психогігієнічної корекції та реабілітації. 

                                                            Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                        амбулаторія 
 

2. Здійснювати заходи з профілактики порушень соціально-психологічної  
адаптації населення до гострого і хронічного стресу. 

                                                              Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                         амбулаторія, ФАПи  
 

3. Забезпечити надання належної медико-психологічної допомоги дітям 
та підліткам з граничними психічними розладами. 

                                       Новомар’ївська сільська лікарська амбулаторія 
 

XI. СКОРОЧЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 
 

З метою зниження рівня захворюваності на туберкульоз, СНІД, вірусні 
гепатити, дифтерією, кір, малярію та інші інфекційні хвороби: 



 
1. Вжити заходів для досягнення належного рівня охоплення населення 

імунізацією, здійснення лікувально-профілактичних і протиепідемічних 
заходів. Налагодити своєчасне і в повному обсязі забезпечення закладів 
охорони здоров’я імунологічними препаратами для проведення включених 
до календаря профілактичних щеплень. 

                                               Новомар’ївська сільська лікарська 

                                               амбулаторія, Новомар’ївська сільська рада 

                                               Відділ освіти, охорони здоров’я, молоді, 

                                               Культури, туризму та  соціального 

                                               захисту, ФАПи  
 

2. Проводити постійний моніторинг загальної захворюваності і 
смертності населення від інфекційних хвороб. 

                                                             Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                         амбулаторія, ФАПи  
 

ХІІ. ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
 

Рівень профілактики захворювань, її ефективність ще не відповідають 
потребам сьогодення, вона не стала безумовним пріоритетом у всіх сферах 
суспільного життя.  

 

1. Впровадити обов'язкові та факультативні програми фізичного 
виховання у загальноосвітніх закладах з метою розширення системи 
позашкільного фізичного виховання, широкого використання різноманітних 
форм, методів та засобів фізичної культури. 

                                             Відділ освіти, охорони здоров’я,  

                                            молоді,культури, туризму та 

                                          соціального захисту ,загальноосвітні школи                    
 

2. Проводити роботу з гігієнічного виховання населення з використанням 
засобів масової інформації, які сприяють формуванню ідеології здорового 
способу життя, в тому числі духовного, фізичного і психічного. 

                                         Відділ освіти, охорони здоров’я,  

                                         молоді,культури, туризму та соціального  

                                         захисту,  

                                         Новомар’ївська сільська  

                                         лікарська  амбулаторія , ФАПи  
 

3. Забезпечити проведення у загальноосвітніх закладах заходів 
комплексної оптимізації використання учнями вільного часу, зокрема, 
впровадження різноманітних форм фізичної культури, психогігієни та 
психокорекції, оптимального рухового режиму тощо. 

Відділ освіти, охорони здоров’я,  

                                            молоді,культури, туризму та 

                                          соціального захисту ,загальноосвітні школи                
 

    ХІІІ. ПОЛІТИКА З ПИТАНЬ ДОВКІЛЛЯ ТА ОХОРОНИ ЗД0Р0В’Я 
 

З метою забезпечення ефективного попередження і контролю за 
шкідливими для здоров’я чинниками в об’єктах довкілля: 



 
1. Забезпечувати інформування населення про випадки отруєнь грибами. 

                                                              Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                              амбулаторія , ФАПи  
 

2. Розробити систему  медико-екологічного навчання та інформування 
населення  з питань оздоровлення, адаптації, реабілітації  в умовах 
техногенного  

                                                              Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                              амбулаторія , ФАПи  
 

ХІV. ЯКІСТЬ ВОДИ 
 

З метою забезпечення населення водою належної якості:  
 

1. Здійснювати постійний державний санітарно-епідеміологічний нагляд 
 за станом джерел водопостачання. 

       Виконавчий комітет Новомар’ївської 

         сільської  ради  
 

2. Вжити заходів щодо поліпшення якості питної води шляхом 
застосування ефективних методів очищення води при реконструкції та 
капітальному ремонті очисних споруд водопроводу.                                                 

Виконавчий комітет Новомар’ївської 

         сільської  ради  
 

  ХV. ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 
 

З метою зменшення впливу на здоров’я людей та забруднених 
харчових продуктів і оптимізації раціонів харчування: 

 
 
 

1. Створити систему швидкого реагування на результати санітарно- 
гігієнічного моніторингу щодо негативного впливу харчування та стан 
здоров’я населення.                                                                        

                                                               Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                              амбулаторія , ФАПи  

 

ХVІ. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ І БОРОТЬБА З 
ЗАБРУДНЕННЯМ ГРУНТУ, ВОДОЙМ ТА ПІДЗЕМНИХ ВОД 

 

1. Вжити заходів до зменшення обсягів використання пестицидів за 
рахунок застосування біологічних засобів захисту рослин. 
                                                          Сільськогосподарські підприємства  

 

2. Провести паспортизацію місць видалення відходів. 
                                                    Новомар’ївська сільська рада  

 

3. Забезпечити укомплектування штатів усіх господарств агрономами 
захисту рослин, їх систематичне навчання з питань регламентації 
застосування пестицидів, агрохімікатів, профілактики отруєння 
пестицидами. 



                                           Новомар’ївська сільська рада, відділ 

                                           земельних відносин, комунальної власності, 

                                           інфраструктури, ЖКГ  благоустрою та 

                                           господарського забезпечення 
    

4. Проводити інвентаризацію сміттєзвалищ. 
       Виконавчий комітет Новомар’ївської 

         сільської  ради     
 

5. Розробити систему заходів стосовно посилення поточного і 
попереджувального державного санітарно-епідеміологічного нагляду за 
об’єктами сільськогосподарського виробництва щодо забруднення довкілля 
/води, повітря, ґрунту, продуктів харчування/ пестицидами, агрохімікатами. 
                                                       Новомар’ївська сільська рада ОТГ, 

спеціалісти старостинськіх округів, 

                                                       завідуючі ФП старостинських округів 
 

ХVІІ. ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ 
 

З метою забезпечення належного стану довкілля, що сприятиме 
зміцненню здоров’я жителів в  сільських населених пунктах: 

 
1. Розробити відповідно до нових нормативних актів генеральні плани 

населених пунктів. 
                                                     Новомар’ївська сільська рада ,  відділ 

                                           земельних відносин, комунальної власності, 

                                           інфраструктури, ЖКГ  благоустрою та 

                                           господарського забезпечення 
 

2. Забезпечити сприятливі гігієнічні умови для життєдіяльності 
населення відповідно до санітарного законодавства, норм і правил 
планування і забудови населених місць і їх благоустрою. 
                                                               Виконавчий комітет Новомар’ївської 

         сільської  ради  
 

3. Здійснювати заходи з реалізації завдань сталого розвитку населених 
пунктів, у тому числі впорядкування руху транзитного транспорту через 
населені пункти, створення зон вільних від автотранспорту. 
                                                         Виконавчий комітет Новомар’ївської 

         сільської  ради  
 

    XVІІІ. ПЕРВИННА МЕДИКО-САНІТАРНА ДОПОМОГА /ПМСД/ 
 

З метою поліпшення медичного обслуговування населення 
Новомар’ївської сільської ради об’єднаної територіальної громади з 
урахуванням соціально-економічних та демографічних особливостей сіл,  
територіального їх розташування, забезпечення пріоритетного розвитку 
ФАПів, організації системи надання ПМСД на засадах загальної лікарської 
практики / сімейної медицини/: 
 

1. Забезпечувати дотримання холодового ланцюга на всіх етапах 



транспортування та зберігання імунобіологічних препаратів. 
                                                            Фельшерсько-акушерські пункти  
                                                           старостинських округів  
 

2. Укомплектувати сільські ФАПи обладнанням та устаткуванням 
відповідно до типових табелів, здійснювати їх забезпечення необхідними 
приміщеннями, транспортними засобами, лікувально-діагностичною 
апаратурою тощо. 
                                                                     Новомар’ївська  сільська  рада  

                                                           Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                         амбулаторія, виконавчий  комітет  
      

3. Забезпечити реконструкцію та капітальні  ремонти  будівель 
фельдшерсько-акушерських пунктів. 
                                                                     Новомар’ївська  сільська  рада, 

                                                           Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                        амбулаторія, виконавчий  комітет                      
 

4. Здійснювати заходи щодо впровадження енергозберігаючих 
технологій в  Новомар’ївській  сільській  лікарській  амбулаторіяї та ФАПів 
старостинських округів (заміна вікон, ремонт і утеплення приміщень, 
альтернативні джерела опалення ) 
                                                             Виконавчий комітет Новомар’ївської 

         сільської  ради    

  

XІX. РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СФЕРИ  
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

З метою створення правових, організаційних, науково-технічних, 
економічних, фінансових та методичних засад регулювання процесу фор-
мування та експлуатації єдиної інформаційної мережі системи охорони 
здоров’я: 

 

1. Удосконалювати систему електронного зв’язку в Новомар’ївській 
сільській лікарській амбулаторії. 

                                                           Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                                  амбулаторія 
 

2. Впроваджувати спеціалізовані інформаційні комп'ютерні програми. 
                                                            Новомар’ївська сільська лікарська 

                                                                   амбулаторія 
 

 

 

Секретар сільської ради                                                             А.ЩЕРБІНІНА                         
 
 

 
 

                                                                                                                                                



  
                                                                                                                                                           

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

20 серпня 2019 року   № 7  
          Новомар’ївка 
 

Про  затвердження   керуючого                                        ІІІ позачергова сесія                    
справами виконавчого комітету                                        сьомого скликання 
Новомар’ївської  сільської ради                                         
 
Відповідно до ст.10,14 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», на підставі подання сільського голови, сільська рада 
ВИРІШИЛА: 
 

Затвердити керуючим справами виконавчого комітету  
Новомар’ївськоїської сільської ради Соловйову Галину Анатоліївну. 

 

 

Сільський голова                                    Т.ФЕСЬКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
  
  
 

                 



 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ                                           

   
 

20 серпня 2019 року   № 8  
          Новомар’ївка 
 
Про затвердження передавальних актів                           ІІІ позачергова сесія 
щодо передачі майна сільських рад, які                            сьомого скликання 
припиняються в результаті реорганізації 
шляхом приєднання до Новомар’ївської 
сільської ради 
 
Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 
сільська рада 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити передавальні акти щодо передачі майна сільських рад, які 
припиняються в результаті реорганізації шляхом приєднання до 
Новомар’ївської  сільської ради Братського району Миколаївської 
області (код ЄДРПОУ 04376009): 
- Кам’яно-Костуватської сільської ради; 
- Костуватської сільської ради; 
- Миролюбівської сільської ради (додаються). 

2. Прийняти основні засоби та товарно-матеріальні цінності, відображені 
в передавальних актах, у власність Новомар’ївської сільської ради. 

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

 

Сільський голова                                                                                Т.ФЕСЬКО 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ                                           

   
 

20 серпня 2019 року   № 11  
          Новомар’ївка 
 
Про затвердження Правил благоустрою                        ІІІ позачергова сесія 
території населених пунктів Новомар’ївської                сьомого скликання 
сільської                                             ради 
 
З метою поліпшення благоустрою населених пунктів сільської ради, 
керуючись ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закон України «Про відходи» , Закону України « Про благоустрій населених 
пунктів», враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань  
АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, зв’язку, екології, 
благоустрою, житлово-комунального господарства, комунальної власності, 
промисловості, підприємництва та сфери послуг, сільська рада 
 
ВИРІШИЛА :  
                    
1.Затвердити Правила благоустрою території населених пунктів 
Новомар’ївської сільської ради (Додаються). 
2. Рішення сільської ради від 18 квітня 2008 року №4 зняти з контролю як 
таке, що втратило чинність. 
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань АПК, земельних відносин, будівництва, транспорту, 
зв’язку, екології, благоустрою, житлово-комунального господарства, 
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 Сільський голова                                                                               Т.ФЕСЬКО   

 

 

 

      

 



Додаток 
        до рішення  сільської ради 
        20 серпня 2019 року №10 
 

Правила 
благоустрою території населених пунктів 

Новомар’ївської сільської ради 
 

1.     Загальні положення 

1.1. Правила благоустрою Новомар’ївської сільської ради (далі - Правила) є 
регуляторним актом, яким встановлюється порядок благоустрою та 
утримання території Новомар’ївської сільської ради, об’єктів благоустрою 
сільської ради, регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у 
сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для 
забезпечення чистоти і порядку на території сільської ради. Правила 
спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є 
обов’язковими для виконання на всій території Новомар’ївської сільської 
ради об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями 
незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, 
працівниками та громадянами. 
 
1.2.  Об’єкти благоустрою території Новомар’ївської сільської рад 
використовуються відповідно до їх функціонального призначення для 
забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх 
раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, 
місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством 
України. 
 
1.3.  Повноваження Новомар’ївської сільської ради у сфері благоустрою 
визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», 
іншими нормативно-правовими актами України. 
 
1.4.  Кіптівська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, 
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих 
Правил. Правила є відкритими та доступними. 
 
1.5.  Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси. 
 
1.6.  Правила розроблені на підставі Конституції України, Законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених 
пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя 
населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 
відходи» та інших нормативно-правових актів України. 
 
1.7.  Правила містять загальнообов’язкові на території  Новомар’ївської 
сільської ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до 
відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України 



2.     Визначення термінів 

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 
-      благоустрій  території Новомар’ївської сільської ради - це комплекс 
робіт з інженерного захисту, розчищення та озеленення території, а також 
соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з 
покращення мікроклімату, санітарного очищення, та інше, що здійснюються 
на території Новомар’ївської сільської ради з метою її раціонального 
використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо 
захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля; 
-    суб'єкти благоустрою - орган місцевого самоврядування, підприємства, 
установи, організації, фізичні особи - підприємці, громадяни; 
-  об'єкти благоустрою – територія Новомар’ївської сільської ради: 
-  територія загального користування: сільський парк, рекреаційна зона, 
майданчики (дитячі, спортивний), вулиці, провулки, проїзди, кладовища, 
випаса та інші території загального користування; 
-    прибудинкові території (прибудинкова територія - територія навколо 
будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною 
ділянкою і призначена для обслуговування будинку); 
-   території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та 
закріплені за ними договором території; 
-  інші території, які належать до об'єктів благоустрою території 
Новомар’ївської сільської ради; 
-     елементи благоустрою - покриття вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, 
пішохідних зон і доріжок; зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в парках, 
на прибудинкових територіях; будівлі та споруди; системи збирання та 
вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та 
зовнішньої реклами; обладнання (елементи) дитячих, спортивного 
майданчиків, малі архітектурні форми, інші елементи благоустрою; 
-   балансоутримувач об'єкта благоустрою - визначена власником об'єкта 
благоустрою, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання 
та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою; 
-     територія прибирання - територія, на якій проводиться комплекс заходів 
щодо збору, вивезення відходів та складається з території суб'єкта 
благоустрою та закріпленої (прилеглої) території; 
-    територія суб'єкта благоустрою - це територія в межах виділеної 
земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в 
користування фізичним чи юридичним особам; 
-  прилегла територія — це територія тротуару чи земельної зони вздовж 
огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі 
відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед 
земельною ділянкою та позаду; 
-  тимчасові об'єкти для обслуговування населення - кіоски, павільйони, 
відкриті літні кафе, стоянки автотранспорту та інші споруди не вище двох 
поверхів, розміщених терміном до 5 років; 
- малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою: 
інформаційно-вказівні знаки, рекламне обладнання,  ліхтарі вуличного 
освітлення, урни, паркани;  



 -    мала архітектурна форма комерційного призначення - невелика споруда 
для здійснення підприємницької діяльності торговельно-побутового 
призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється 
тимчасово без улаштування заглиблених у грунт фундаментів.  
 
-   рекламні засоби (з обладнанням) - це елементи благоустрою території 
Новомар’ївської сільської ради, які використовуються для розміщення 
зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) 
відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби,  світлові та несвітлові, 
наземні та не наземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, 
таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, 
тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої 
реклами відносяться опори, блоки тощо; 
- ремонт будинків та споруд: 
а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно- 
технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених 
конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення 
експлуатаційних характеристик будівлі і не пов'язаний зі зміною її техніко- 
економічних показників; 
б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з 
відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або 
відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного 
обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко- 
економічних показників; 
-   відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у 
процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем 
утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом 
утилізації чи видалення; 
-  відходи побутові (тверді, рідкі), сміття - усі рештки сфери споживання, які 
утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні 
засоби, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць; 
-   поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню 
відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, 
видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими 
операціями та нагляд за місцями видалення; 
-  збирання відходів - діяльність, пов'язана з їх вилученням; 
-  перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх утворення або 
зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення. 
-   зелені насадження - дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та 
декоративні насадження, парки, сквери, набережні, упорядковані озеленені 
території, зелені зони та інші об'єкти озеленення; 
-   зелені насадження загального користування – парки та ін.; 
-  зелені насадження обмеженого користування - насадження на територіях 
громадських і житлових будівель, шкіл, дитячого закладу, закладу охорони 
здоров'я, тощо; 
-    зелені насадження спеціального призначення - насадження вздовж вулиць, 
у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній 



електропередач високої напруги, пришляхові насадження в межах сіл, 
захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження. 
-  інші терміни у цих Правилах вживаються у значеннях, що визначені 
кодексами України, законами України “Про благоустрій територій”, “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу”, “Про відходи”, “Про 
охорону атмосферного повітря”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про 
планування та забудову територій”, “Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку”, “Про поховання та похоронну справу”, “Про 
дорожній рух”, “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 
благополуччя населення”, іншими нормативно-правовими актами України. 
  
 2. Повноваження органів місцевого самоврядування та комітетів 

самоорганізації населення в сфері благоустрою території сіл 

  
2.1. До повноважень сільської  ради у сфері благоустрою території сіл 

належать: 
2.1.1. Затвердження сільських програм та заходів благоустрою території сіл, 
забезпечення їх виконання. 
2.1.2. Створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення 
здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою 
території сіл, визначення відповідних повноважень цих органів (служб). 
2.1.3 Організація забезпечення на території сіл чистоти і порядку, 
дотримання тиші в громадських місцях. 
2.1.4. Розроблення схем санітарного очищення сіл. 
2.1.5. Затвердження правил благоустрою території сіл. 
2.1.6. Визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій 
(балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою. 
2.1.7. Залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних 
ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою 
сіл. 
2.1.8. Здійснення контролю за станом благоустрою та утриманням територій, 
інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх 
озелененням охороною зелених насаджень, водних об’єктів тощо. 
2.1.9. Надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою 
будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та 
іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в 
утриманні об’єктів благоустрою. 
2.1.10. Визначення місць стоянок транспортних засобів на об’єктах 
благоустрою сіл,  зовнішнього освітлення та санітарного очищення території. 
2.1.11. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою 
населених пунктів. 
2.1.12. Визначення в установленому порядку розміру відшкодувань 
юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші 
екологічні збитки, спричиненні порушенням законодавства у сфері 
благоустрою та охорони навколишнього середовища. 
2.2. До повноважень комітетів самоорганізації населення в сфері 

благоустрою території сіл належать: 



2.2.1. Внесення в установленому порядку на розгляд сільської ради 
пропозицій з питань благоустрою сіл та поліпшення санітарного стану 
території сіл. 
2.2.2. Організація участі населення у виконанні робіт з благоустрою сіл. 
2.2.3. Здійснення громадського контролю за дотриманням правил 
благоустрою території сіл. 
2.2.4. Інформування населення про здійснення заходів з благоустрою сіл. 
2.2.5. Вирішення інших питань у цій сфері відповідно до Закону України 
“Про органи самоорганізації населення“ та цих Правил. 
 

3.     Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою 

3.1. Громадяни у сфері благоустрою території Новомар’ївської сільської ради 
мають право: 
3.1.1.  користуватись об’єктами благоустрою; 
3.1.2.  брати участь в обговорені правил та проектів благоустрою території 
Новомар’ївської сільської ради; 
3.1.3.  вносити на розгляд Новомар’ївської сільської ради пропозиції з питань 
благоустрою; 
3.1.4.  отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну 
інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до 
них змін, а також роз’яснення їх змісту; 
3.1.5.  брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території, озелененні 
та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, 
кладовищ, братської могили, обладнанні дитячих і спортивного майданчиків, 
ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою; 
3.1.6.  вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території сільської 
ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, 
здоров’ю або майну громадян; 
 
3.2.  Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані: 

3.2.1. утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому 
порядку території. 
3.2.2.проводити ремонт та фарбування фасадів приватних будинків, 
господарських споруд та огорож за рахунок власних коштів. 
3.2.3. дотримуватись правил благоустрою території  Новомар’ївської 
сільської ради; 
3.2.4. не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів у сфері 
благоустрою; 
3.2.5. регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву висотою більше 10 см, 
проводити боротьбу по знищенню карантинних рослин. 
3.2.6. очищати від сухостійних, аварійних дерев, вітролому та 
легкозаймистих матеріалів власні ділянки та прилеглу до них територію. 
3.2.7. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням 
законодавства з питань благоустрою сільської ради; 
3.2.8. укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на 
вивезення відходів та своєчасно сплачувати за їх вивезення; 
3.2.9. дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та 
іншими тваринами на території Новомар’ївської сільської ради; 



3.2.10.  виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом 
України «про благоустрій населених пунктів», іншими законами, цими 
Правилами та іншими нормативно-правовими актами України. 
 
4.     Права та обов’язки підприємств, установ та організацій, 

 фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою 

4.1. підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері 
благоустрою мають такі права: 
4.1.1. брати участь у розроблені планів соціально-економічного розвитку 
населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій; 
4.1.2. брати участь в обговорені проектів законодавчих та інших нормативно-
правових актів благоустрою сільської ради; 
4.1.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил 
благоустрою території Новомар’ївської сільської ради або призводять до її 
нецільового використання; 
4.1.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою  в разі, якщо 
невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю або здоров’ю 
громадян, їх майну та майну юридичної особи; 
4.1.5. вносити на розгляд Новомар’ївської сільської ради пропозиції щодо 
поліпшення благоустрою території Новомар’ївської сільської ради. 
4.2.    підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у 

сфері благоустрою зобов’язані: 

4.2.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому 
законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за 
ними на умовах договору об’єкти благоустрою (їх частини); 
4.2.2. постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд. 
4.2.3. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за 
власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж 
або наслідки аварій, що сталися з їх вини; 
4.2.4. проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання 
об’єктів благоустрою від сміття та чагарників; 
4.2.5. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за 
власний рахунок наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру в установленому порядку; 
4.2.6. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок 
порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього 
природного середовища, відповідно до чинного законодавства України; 
4.2.7. вивозити або укладати договора з підприємством, яке здійснює 
вивезення сміття (в тому числі ТПВ, негабаритних, будівельних, харчових та 
інших); 
4.2.8.  забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для 
накопичення сміття та ТПВ на об’єктах благоустрою, утримувати їх в 
належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та 
цими Правилами; 
4.2.9. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих 
архітектурних форм; 



4.2.10.  розташовувати постійні або тимчасові об’єкти торгівлі, громадського 
харчування, побутових послуг, розваг та інших на об’єктах благоустрою 
виключно за погодженням з Новомар’ївською сільською радою; 
4.2.11. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом 
України “Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, рішеннями 
виконавчого комітету, іншими нормативно-правовими актами в сфері 
благоустрою. 
5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання 

території сіл 
5.1.1. Організацію благоустрою сіл забезпечують сільська рада та її виконавчі 
органи відповідно до їх повноважень. 
5.1.2. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території 
сіл. 
5.1.3. Суб’єкти благоустрою зобов’язані за власні кошти утримувати в 
належному санітарному стані території, які перебувають у їх власності або 
користуванні. 
5.1.4. Території загального користування за межами землевідведення 
закріплюються виконавчим комітетом сільської ради між суміжними 
землекористувачами для виконання заходів по прибиранню, покосу газонів, 
знищенню карантинних рослин та бур’янів. 
5.1.5. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, 
установами, організаціями, фізичними особами-підприємцями території 
визначаються рішенням виконавчого комітету сільської ради. 
5.2. Організація прибирання та утримання об’єктів благоустрою. 
5.2.1. Прибирання та благоустрій на території сіл здійснюють: 
5.2.1.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, в 
тому числі орендарі приміщень – прибудинкових та дворових територій, 
прилеглих до них доріг, тротуарів, газонів, територій земельних ділянок, 
виділених рішенням сільської ради у користування, а також прилеглих до 
них територій. 
5.2.1.2.  Благоустрій та утримання в належному стані територій парків, 
рекреаційних зон,  зон зелених насаджень, скверів, територій пам’ятників  
історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснює 
установа, організація, підприємство кому підпорядкована дана територія. 
5.2.1.3. Рішенням виконавчого комітету сільської ради за установами, 
організаціями, підприємствами фізичними особами-підприємцями можуть 
бути закріплені для прибирання інші території в межах сіл . 
5.2.2. Крім вищевказаних територій окремі підприємства, установи, 
організації, фізичні особи-підприємці та громадяни повинні проводити 
прибирання та благоустрій територій, а саме: 
5.2.2.1 Будівельні організації - земельних ділянок, виділених під будівництво, 
з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельних майданчиків, місць 
розриття та прилеглих до них територій, зелених насаджень, місць 
прокладання підземних комунікацій від дня передачі під будівництво. 
5.2.2.2 Торговельні та інші організації, підприємства, власники павільйонів, – 
території, прилеглої до цих споруд, в радіусі 25 метрів. 
 5.2.2.3. Власники малих архітектурних форм комерційного призначення – 
території, прилеглої до цих споруд, в радіусі 10 метрів.  



5.2.2.4. Власники автозаправних станцій – території, прилеглої до станції, в 
радіусі 20 метрів (включаючи 0,5 метрів  від бордюрного каменю). 
5.2.2.5. Підприємства, установи, організації всіх форм власності - прилеглі 
території до центрально –трансформаторних, газорозподільних,  підстанцій, 
які знаходяться на їх балансі, у радіусі 15 метрів та території автобусних 
зупинок до осі проїжджої частини вулиці довжиною 25 метрів. 
5.2.2.6 Власники приватних домоволодінь, садово-городні – присадибних 
ділянок, прилеглої до них зеленої зони, тротуару, дороги. 
5.3.  благоустрій та утримання у належному стані вище вказаних територій 
включає: 
5.3.1. прибирання сміття, відходів, листя; 
5.3.2. озеленення; 
5.3.3. збереження зелених насаджень; 
5.3.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, 
кущів, трави та інших насаджень); 
5.3.5. відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних 
природних явищ, аварій, в інших випадках; 
5.3.6. забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян. 
5.3.7. пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях 
парків, рекреаційних зон, території пам’ятника історичної спадщини і 
майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється. 
5.4. Прибирання та утримання кладовищ: 
5.4.1. Організовує прибирання кладовищ  виконком Новомар’ївської 
сільської ради та депутати сільської ради. 
5.4.2. Участь у наведенні належного санітарного стану кладовищ беруть 
жителі сіл, родичі похованих громадян . 
5.4.3. Утримання в належному стані територій кладовищ передбачає 
використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону 
зелених насаджень, збір та вивезення сміття. 
5.4.4.. Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути 
перенесені тільки за рішенням Новомар’ївської сільської ради. 
5. 4.5. Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-
епідеміологічного законодавства. 
5.4.6. Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, а також у 
прилеглих до місць поховань  охоронних зонах забороняється. 
6.     Порядок здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних 

будівель території. 

6.1. Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати 
земельну ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також 
прилеглу до його земельної ділянки територію. 
6.2. До прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони 
вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або 
зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також 
кювети перед земельною ділянкою та позаду. 
6.3. Благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території 
включає: 
6.3.1. прибирання сміття, відходів, листя; 
6.3.2. озеленення; 



6.3.3. збереження зелених насаджень; 
6.3.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, 
кущів, трави та інших насаджень); 
6.3.5. скошування трави . 
6.3.6. видалення та вивезення сухостійних дерев, чагарників та поламаного 
гілля; 
6.3.7. відновлення території у міжсезонний період, після стихійних 
природних явищ, аварій, в інших випадках; 
6.4. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним 
підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та 
скидати сміття, фекалії у кювети, на узбіччя доріг вулиць сіл,  на територіях 
прилеглих до житлової забудови. 
6.5. Забороняється розміщення  або залишення будівельних матеріалів (піску, 
щебеню, мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на 
прилеглій території.  
6.6.. Своєчасно проводити капітальний та поточний ремонти, фарбування 
фасадів.  
6.7. Утримувати кришки колодязів у справному стані  
6.8. Облаштовувати газони та квітники у відведених місцях, при необхідності 
косити газони, здійснювати прибирання сміття. 
6.9.Приймати участь в проведенні санітарних днів, суботників, місячників по 
санітарній очистці та благоустрою сіл. 
6.10. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок їх утримання 
встановлюється у договорі оренди. 
6.6. За невиконання або неналежне виконання порядку здійснення 
благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території 
власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність, 
передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення. 
7.     Порядок здійснення благоустрою   суб’єктами господарювання: 

7.1.  Суб’єкти господарювання забезпечують благоустрій та у тримання в 
належному стані земельні ділянки надані їм у власність або користування, а 
також прилеглі до них території. 
7.2.  благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території 
включає: 
7.2.1. прибирання сміття, відходів, листя; 
7.2.2. озеленення; 
7.2.3. збереження зелених насаджень; 
7.2.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, 
кущів, трави та інших насаджень); 
7.2.5. відновлення території у міжсезонний період, після стихійних 
природних явищ, аварій, в інших випадках; 
7.3.  за невиконання або неналежне виконання порядку здійснення 
благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території 
власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність передбачену 
Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими 
нормативно-правовими актами. 
 
 



8.     Обмеження при використанні об’єктів благоустрою 

8.1.   на об’єктах благоустрою забороняється: 
8.1.1.  виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу виданого 
Новомар’ївською сільською радою; 
8.1.2. вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і 
споруд. 
8.1.3.  самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або 
знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо; 
8.1.4.  вивозити  або звалювати в невідведених для цього місцях відходи, 
траву, гілки, деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища; 
8.1.5. забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати 
побутовими відходами, недопалками, насінням тощо; 
8.1.6. складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами 
будівельних майданчиків; 
8.1.7. порушувати правила складування, зберігання, розміщення, 
транспортування, утилізації та використання відходів; 
8.1.8. наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, 
листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях; 
8.1.9. самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні 
лотки, павільйони, кіоски тощо; 
8.1.10. випасати худобу,  у не відведених для цього місцях, залишати на 
об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; 
8.1.11. здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, 
машин, механізмів у не відведених для цього місцях; 
8.1.12.  самовільно займати земельні ділянки на всій території 
Новомар’ївської сільської ради (в межах населених пунктів та за межами 
населених пунктів) і використовувати їх при відсутності документів, що 
засвідчують право на використання та володіння землею; 
8.1.13.  використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням; 
8.1.14.  самовільно встановлювати точки торгівлі у не відведених для цього 
місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому 
законом порядку; 
8.1.15.  здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при 
відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи 
проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції; 
8.1.16.  здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без 
відповідного на те дозволу; 
8.1.17. засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси; 
8.1.18. вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, 
пошкодження вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів 
благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії 
заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами 
України. 
9.     Утримання тварин. 

9.1.   Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані: 
9.1.1.   не допускати утримання собак у місцях загального користування; 
9.1.2.   вигулювати собак виключно на повідку та в наморднику при цьому 
уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей; 



9.1.3.   не допускати забруднення тваринами місць загального користування. 
У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною; 
9.1.4.   не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на 
воді; 
9.1.5. не допускати бездоглядного бродіння худоби вулицями, парками села, 
в місцях, облаштованих для відпочинку людей, пошкодження зелених 
насаджень; 
9.1.6. буйних з проявами агресивності до людей тварин (биків) утримувати 
тільки в стійлі; 
9.1.7. утримувати домашніх тварин на території присадибної земельної 
ділянки за умови, якщо її огорожа забезпечує ізоляцію тварин на цій 
території. 
9.2.   Забороняється жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх 
утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності 
згідно чинного законодавства України. 
10.  Правила розміщення та утримання елементів благоустрою при 

розміщенні зовнішньої реклами. 

10.1.  Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі 
дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому 
порядку Кіптівською сільською радою. 
10.2. Проведення робіт, пов'язаних з розташуванням (монтажем, 
реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на території 
Новомар’ївської сільської ради, здійснюється на підставі дозволів на 
проведення цих робіт у встановленому виконкомом сільської ради порядку. 
10.3.Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території 
Новомар’ївської сільської ради, виконуються з дотриманням правил техніки 
безпеки, цих Правил, правил проведення робіт в охоронних зонах 
інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення 
цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці 
комунікації. 
10.4. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території 
Новомар’ївської сільської ради, виконуються з обов'язковим відновленням 
благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк. 
Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення 
здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством. 
10.5. У разі проведення робіт, пов'язаних з розташуванням рекламних 
засобів, на територіях з твердим покриттям (трав'яним покровом) і 
необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, 
яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав'яного 
покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного 
матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та 
відсутність осідання ґрунту. 
10.6.  Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються 
закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав'яного 
покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у 
повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою території, що 
підтверджено актом, передбаченим Положенням про проведення робіт, 



пов'язаних з розташуванням рекламних засобів на території Новомар’ївської 
сільської ради. 
10.7.   Проведення робіт з розташування рекламного засобу з порушенням 
визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування 
рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні 
зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним 
законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від 
відшкодування шкоди, завданої об'єкту благоустрою Новомар’ївської 
сільської ради, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених 
елементів благоустрою цього об'єкта. 
10.8.Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і 
транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню 
інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.  
10.9.Дистанція між великорозмірними рекламними засобами, встановленими 
вздовж проїзної частини вулиць і доріг, повинна бути не менше двократної 
відстані між сусідніми опорами контактної мережі (зовнішнього освітлення). 
10.10.При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх 
знаків, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування 
повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, перехресть, пішохідних 
переходів, зупинок транспорту загального користування. 
10.11.Забороняється розташування рекламних засобів: 
-      на пішохідних доріжках , якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів 
-      на територіях парків, на квітниках та деревах; 
10.12.Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на 
зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, 
стовпах та деревах. 
10.13.Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в 
належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного 
прибирання та впорядкування; 
10.14.Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів 
рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та 
екологічної безпеки. 
10.15.Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, 
розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних 
засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством. 
10.16.Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання 
порядку, визначеного виконкомом сільської ради, щодо проведення таких 
робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою 
відповідальність згідно з законодавством. 
10.17.Рекламні засоби, які розташовано з порушенням, Правил благоустрою 
території сільської ради (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів - 
без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням 
визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання 
визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших 
випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про 
тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, 
підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконкомом сільської ради. 



10.18.Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок 
порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає 
компенсації у встановленому законодавством порядку. 
11. Вимоги до утримання зелених насаджень. 
11.1.Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами 
утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими 
наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального 
господарства  від 10.04.2006 року № 105, цими Правилами, іншими 
нормативними актами.  
11. 2. Утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами 
і чагарниками, газонами, квітниками, садовими доріжками, садовим 
обладнанням, інвентаризацію зелених насаджень, охорону зелених 
насаджень від шкідників та хвороб, охорону природної фауни. 
11.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах сіл 
під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які 
висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних 
ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв. 
11.4. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених 
майданчиків прибудинкової території покладається на організації, 
підприємства, установи, організації, фізичних осіб-підприємців та громадян – 
власників будинків на закріплених за ними прилеглих територіях.  
11.5. Роботи по поточному утриманню зелених насаджень, а також засівання 
газонів, висадка розсади квітників, обрізання дерев, обробка насаджень проти 
хвороб і шкідників на територіях, закріплених за підприємствами, 
установами і організаціями, фізичними особами-підприємцями проводяться 
за кошти вказаних організацій власними силами або на договірних засадах з 
спеціалізованими підприємствами у сфері поводження з зеленими 
насадженнями.  
11.6. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт або утримувачі 
зелених насаджень повинні передати їх будівельній організації (підряднику) 
під охоронну розписку.  
11. 7. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, 
відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник  після та/або 
завершення робіт зобов'язаний посадити зелені насадження своїми силами та 
за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі 
спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт по пересаджуванню і 
догляду до повного приживання, та у будь-якому випадку компенсувати 
вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню, відповідно до 
Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 1 серпня 2006 року 
№1045. 
11.8. На ділянках, відведених під будівництво, та прилеглих територіях 
відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за 
ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, 
установ, організацій та громадян, яким  ці земельні ділянки відведені.  
11.9. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій 
залишились зелені насадження, забудовник:  
11.10. Огороджує дерева на території будівництва. 



11.11. У процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, 
асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев, а також 
утворює лунки довкола наявних дерев. 
11.12. Копає канави глибше 1 метру для прокладання підземних інженерних 
мереж і фундаментів на віддалі не менше 2 метри від дерева та 1,5 метри від 
чагарнику. 
11.13. Не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбурів дерев. 
11.14. Пристовбурні лунки дерев і кущів на вулицях утримувати без бур'яну і 
в розпушеному стані. За достатнього живлення і водного режиму в них 
можна висівати газонні трави або висаджувати квіти.  
11.13. Знищення бур'яну на газонах проводять скошуванням та 
прополюванням. Максимальна висота травостою має бути на партерних 
газонах – 5 сантиметрів, звичайних – 10 сантиметрів, лучних - 15 - 20 
сантиметрів. Висота скошування травостою на партерних газонах - 2 - 4 
сантиметри, звичайних і лучних - 3 - 5 сантиметрів. 
11.14. Всі громадяни при відвідуванні зон відпочинку, лісопарків, парків, 
садів, та інших місць масового відпочинку зобов’язані підтримувати чистоту, 
порядок, бережливо ставитись до зелених насаджень, запобігати 
пошкодженню та знищенню дерев, кущів, квітів, газонів. 
11.15. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і 
квітників здійснюється у встановленому порядку, за наявністю дозволу 
виконавчого комітету сільської ради.  При видаленні зелених насаджень в 
обов’язковому порядку сплачується відновна вартість зелених насаджень, 
згідно Методики визначення відновної вартості зелених насаджень, або 
виконуються компенсаційні посадки.  
11.16. На територіях де ростуть зелені насадженння забороняється: 
11.17. Складувати будь-які матеріали. 
11.18. Влаштовувати звалища сміття, снігу та криги. 
11.19. Будь-яке будівництво, у тому числі встановлення павільйонів для 
торгівлі, розміщення малих форм  архітектури  (за винятком наявності 
рішення виконавчого комітету). 
11.20. Використовувати малі архітектурні форми не за призначенням. 
11.21. Випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати 
інші правила протипожежної безпеки. 
11.22. Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння 
білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди та 
інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево. 
11.23. Добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи та інші  
механічні пошкодження; пошкоджувати зелені насадження будь-яким 
способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, 
квітники. 
11.24. Розкладати багаття, спалювати листя, сміття тощо на території сіл, 
підприємств, організацій, домоволодінь, зелених насаджень, полігонах 
утилізації та інших місцях. 
12.1. Вимоги до утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, 

спортивних та інших майданчиків, спортивних споруд. 
12.2. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою 
дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку 



покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території 
яких розміщені вказані майданчики.  
12.3. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків повинно 
здійснюватися з додержанням санітарних, екологічних та технічних норм, 
забезпечувати безпечне користування ними.  
12.4 Контроль за додержанням Правил благоустрою території 
Новомар’ївської сільської ради при розміщенні зовнішньої реклами 
здійснюють виконавчий комітет Новомар’ївської сільської ради. 
 

12.     Контроль у сфері благоустрою території Новомар’ївської сільської 

ради. 

 
12.1.           Контроль у сфері благоустрою території Новомар’ївської 
сільської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма 
підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та 
підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі 
іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про 
благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових 
актів України. 
12.2 Протоколи за фактами порушень законодавства що регулює благоустрій 
населених пунктів складають уповноважені на те виконавчим комітетом 
посадові особи. 
 
12.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом: 
12.3.1.проведення перевірок та складення протоколів в разі виявлення 
порушень законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та 
Правил благоустрою території Новомар’ївської сільської ради; 
12.3.2. розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання; 
12.3.3.участі в обговоренні проектів благоустрою території Новомар’ївської 
сільської ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення 
відповідних пропозицій на розгляд виконкому Новомар’ївської сільської 
ради; 
12.3.4.подання позовів до суду про відшкодування шкоди завданої внаслідок 
порушення законодавства України з питань благоустрою населених пунктів 
та Правил благоустрою території Новомар’ївської сільської ради. 
 
13. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил 

благоустрою. 

13.1. Невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами вимог 
та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил 
винні особи несуть відповідальність встановлену Кодексом України про 
адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій 
населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими 
актами України. 
 
13.2.допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку 
припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі 
порушення Правил благоустрою винні особи зобов’язані вчинити всі 



необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків 
порушення здійснюється негайно. 
 
13.3. У разі, коли особи або суб’єкти господарювання, винні у порушенні цих 
Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у 
встановлений строк,  виконком Новомар’ївської сільської ради здійснює 
усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом 
укладення відповідного договору залучити певних третіх осіб. У такому 
випадку дані особи або суб’єкти господарювання зобов’язані відшкодувати 
витрати (збитки) понесені  виконкомом Новомар’ївської сільської ради у 
зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил відповідно до 
наданого обґрунтованого рахунку на протязі п’яти робочих днів. 
 
13.4. Збитки завдані об’єкту чи елементу благоустрою в результаті 
порушення законодавства України та цих Правил підлягають відшкодуванню 
у визначений строк, але не більше п’яти робочих днів. 
 
14. Порядок внесення змін та доповнень до Правил. 
 
14.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття 
відповідного рішення на сесії Новомар’ївської сільської ради. 
14.2. проект рішення Новомар’ївської сільської ради про внесення змін та 
доповнень до Правил підлягає громадському обговоренню. 
15. Порядок проведення громадського обговорення проекту правил 

благоустрою території Новомар’ївської сільської ради. 

15.1. Громадські обговорення проекту правил благоустрою території 
Новомар’ївської сільської ради проводяться в приміщенні Новомар’ївської 
сільської ради. 
15.2. Про дату та час проведення громадського обговорення Новомар’ївська 
сільська рада повідомляє жителів шляхом розміщення оголошення на дошці 
оголошень Новомар’ївської сільської ради. 
 

 16.  Перелік законодавчих та нормативно-правових актів, на основі  яких 

діють  Правила 

  
         Правила благоустрою території Новомар’ївської  сільської ради 
розроблено на основі положень та вимог Законів України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про 
забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», 
«Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», 
Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення 
та інших нормативно-правових актів України. 
 
 
Секретар сільської ради      А.ЩЕРБІНІНА 
 
 
 



 
 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                              

РІШЕННЯ 
 

20 серпня 2019 року   № 12 
        Новомар’ївка   
 
 
Про затвердження технічної                                III позачергова сесія сьомого 
документації                                                                        скликання 
 
Відповідно до пункту 34 частини першої статті 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні» , статтей 12,40,33,122,123 Земельного 
кодексу України та частини 12 Перехідних положень Земельного кодексу 
України, заслухавши інформацію начальника відділу земельних відносин 
комунальної власності , інфраструктури,  ЖКГ , благоустрою та 
господарського забезпечення Гридіна О.В.,  сільська рада  
 
ВИРІШИЛА:      
1. Інформацію  начальника відділу земельних відносин комунальної 
власності, інфракструктури, ЖКГ,  благоустрою та господарського 
забезпечення Гридіна О.В. взяти до відома. 
2.Затвердити технічну документацію щодо встановлення ( відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування житлового 
будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 
- Головко Наталії Миколаївні по вулиці Танкістів,43 с. Новомар’ївка 
Братського району Миколаївської області(0,2500га) 
3. Передати  Головко Наталії Миколаївніземельну ділянку із комунальної у 
приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд площею 0,2500га в селі Новомар’ївка 
вулиця Танкістів,43 Братського району Миколаївської області. 
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                                                                                  Т.ФЕСЬКО 



 

 
НОВОМАР’ЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БРАТСЬКОГО РАЙОНУ 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                              

РІШЕННЯ 
 

20 серпня 2019 року   № 13 
        Новомар’ївка   
 
 
Про    розроблення   Звіту про                        ІІІ позачергова сесія сьомого 
стратегічну екологічну оцінку                                 скликання 
генеральних                   планів  
с. Миролюбівка та  с. Юр’ївка 
Братського району Миколаївської 
області 
 
Відповідно до статей 25, 26, 31 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», частини 4 статті 2 «Про регулювання містобудівної діяльності», 
статті 5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», заслухавши 
доповідь начальника відділу земельних відносин, комунальної власності,  
інфраструктури, ЖКГ, благоустрою та господарського  забезпечення апарату 
сільської ради О.В.Гридіна щодо розроблення Звітів про стратегічну 
екологічну оцінку генеральних планів   с. Миролюбівка та с. Юр’ївка, 
сільська рада 
  
В И Р І Ш И Л А: 
 1. Розробити Звіти про стратегічну екологічну оцінку генеральних 
планів     с. Миролюбівка та с. Юр’ївка Братського району Миколаївської 
області. 
 2. Доручити сільському голові Новомар’ївської сільської ради 
виступити замовником розроблення Звітів про стратегічну екологічну оцінку 
генеральних планів с. Миролюбівка та  с. Юр’ївка Братського району 
Миколаївської області. 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
Новомар’ївської 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 


