
Мостівська  сільська рада Доманівського району Миколаївської області 
Чергового засідання виконавчого комітету 

Протокол № 12 

         

17 вересня 2021  року                                                     
                                                                  Початок засідання -       09.00 

                                                                  Закінчення засідання -   10.00 

 

 На  засіданні  виконавчого комітету присутні  15 членів виконкому. Відповідно до 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» засідання правомочне розпочати 
свою роботу. 
 

 Відсутні члени виконкому : Жусь В.А., Тарасенко А.Є., Михалко М.Ю. 
 

 Доповідач:  голова виконкому Бабанська Н.В. запропонувала такий порядок 
денний: 
 

Порядок денний: 
 

1. Про виділення матеріальної допомоги 

Інформує: голова виконкому Н.В.Бабанська 

2. Про присвоєння поштової адреси   

Інформує: голова виконкому Н.В.Бабанська 

3. Про дозвіл Флакей Олександра Анатолійовича,на надання згоди Флакей Володимиру 
Олександровичу на укладання договору купівлі - продажу земельної ділянки, яке 
належить громадянам на праві приватної власності 
Інформує: голова виконкому Н.В.Бабанська 

4. Про утворення комісії з інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів 
комунальної власності на території  Мостівської сільської ради 

Інформує: голова виконкому Н.В.Бабанська 

5. Про затвердження переліку об’єктів, які фінансуються за рахунок субвенції  з обласного 
бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження проектів-переможців  
обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2021 р. 
Інформує: голова виконкому Н.В.Бабанська 

6. Про затвердження проектно-кошторисної документації 
Інформує: голова виконкому Н.В.Бабанська 

7. Про ведення обліку дітей дошкільного,шкільного віку та учнів у  Мостівській сільській 
раді  
Інформує: начальник відділу освіти Савченко А.В. 
Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно. 
 

 СЛУХАЛИ:  голову виконкому Н.В.Бабанську , яка ознайомила присутніх із 
заявами, які надійшли від жителів громади на адресу сільської ради щодо виділення 
матеріальної допомоги на лікування та на вирішення соціально-побутових проблем в 
зв’язку з важким матеріальним становищем. 
 

 ВИРІШИЛИ: виділити матеріальну допомогу в розмірі 34000,00 грн. таким 
громадянам: 
- Хитрич Лідії Віталіївні - 2000,00 (дві тисячі гривень 00 копійок); 
- Бірюковій Софії Михайлівні- 500,00 (п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Петляковській Ніні Марківні - 500,00 (п’ятсот гривень 00 копійок); 



- Колчак Марії Йосипівні - 1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок); 
-Павлусив Андрію Миколайовичу - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Золотушка Галині Василівні - 400,00 (чотириста гривень 00 копійок); 
- Гінкул Олені Вікторівні - 1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Хмелюк Людмилі Миколаївні - 500,00 (п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Рубіній Єфимії Павлівні - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Донос Олені Спиридонівні - 1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Волошину Володимиру Семеновичу-1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Струтінській Марії Романівні - 500,00 (п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Вербельчуку Віктору Михайловичу - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Затіркі Віталію Вікторовичу - 2000,00 (дві тисячі гривень 00 копійок); 
- Новицькому Василю Івановичу - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Тотар Василю Юрійовичу - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Коваль Олені Нестерівні - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Медлярській Надії Петрівні - 2000,00 (дві тисячі гривень 00 копійок); 
- Марущак Любов Володимирівні - 800,00 (вісімсот гривень 00 копійок); 
- Маламарчук Миколі Васильовичу - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Діордійчук Марії Данилівні - 500,00 (п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Карпюк Галині Павлівні - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Яхимець Івану Андрійовичу - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Столяренко Тетяні Анатоліївні - 1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Михайловій Наталії Василівні - 1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Крецу Наталії Володимирівні - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Степаненко Наталії Володимирівні - 1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Золотушко Івану Михайловичу – 2000,00 (дві тисячі гривень 00 копійок); 
- Солдатеноковій Ганні Сергіївні - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Покідову Володимиру Дмитровичу - 400,00 (чотириста гривень 00 копійок); 
- Покідовій Альвіні Анатоліївні- 400,00 (чотириста гривень 00 копійок); 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 1 /додається/ 
 

 СЛУХАЛИ: голову виконкому Н.В. Бабанську , яка ознайомила присутніх із 
заявою, яка надійшла на адресу сільської ради від гр. Чернявського С.М., вх. № Ч-19-4 від 
07.09.2021 р.,  стосовно  присвоєння адреси нежитловій будівлі по вул. Весела, 10-а в с. 
Лідіївка Доманівського району Миколаївської області.  (Зачитується проект рішення) 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 2 /додається/ 
 

 СЛУХАЛИ: Бабанську Н.В., яка ознайомила членів виконкому, із заявою яка 
надійшла на адресу сільської ради від гр. Флакей Олександра Анатолійовича, який 
просить надати йому дозвіл, як законному представнику неповнолітнього сина Флакей 
Володимира для укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки. 
 

 ВИРІШИЛИ: дозволити законному представнику батьку Флакей Олександру 
Анатолійовичу дати згоду неповнолітньому сину Флакей Володимиру на придбання ним 
земельної ділянки площею 2 га, кадастровий номер 4822783500:06:000:0152. 

 

 



Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 3 /додається/ 
 

 СЛУХАЛИ: голову виконкому, яка ознайомила членів виконавчого комітету з 
листом Регіонального офісу водних ресурсів України у Миколаївській області відповідно 
до якого, на території Мостівської сільської ради необхідно утворити комісію з 
інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів, об’єктів комунальної власності з  метою 
забезпечення виконання заходів з інвентаризації водних об’єктів відповідно до вимог 
чинного законодавства. 
 

 ВИРІШИЛИ: утворити комісію з інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів, 
об’єктів комунальної власності на території  Мостівської сільської ради та затвердити її 
персональний склад: 

 

Голова комісії: Пастушенко Світлана Георгіївна – заступник сільського голови 

Члени комісії: 
1.Ульянов Олександр Володимирович – начальник відділу земельних відносин, 
архітектури та житлово-комунального господарства; 
2.Гумініченко Ірина Леонідівна – головний спеціаліст  відділу земельних відносин, 
архітектури та житлово-комунального господарства; 
3.Туряниця Юрій Іванович – в.о. начальника відділу ВО та ТЕБ Вознесеньского МУВГ 
(член комісії при інвентаризації водних об’єктів); 
4.Демяненко Леонід Володимирович – директор ДП «Веселинівське лісове господарство» 
(член комісії при інвентаризації лісових ресурсів). 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 4 /додається/ 
 

 СЛУХАЛИ:  голову виконкому Бабанську Н.В., яка повідомила членам виконкому 
про необхідність затвердження переліку об’єктів, які фінансуватимуться за рахунок 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження 
проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування 2021 р. 
 

 ВИРІШИЛИ: затвердити перелік об’єктів, які фінансуватимуться за рахунок 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування впровадження 
проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування 2021 р.,а саме: 
 - «Капітальний ремонт мережі водопостачання в с.Миколаївка Мостівської ТГ 
Вознесеснького району Миколаївської області». 
 - «Капітальний ремонт мережі водопостачання в с. Суха Балка  Мостівської ТГ 
Вознесеснького району Миколаївської області». 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 5 /додається/ 
  

 СЛУХАЛИ: голову виконкому Бабанську Н.В., яка повідомила членам виконкому, 
що відповідно  до «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх 
експертизи»  затвердженого Постановою КМУ від 11.05.2011 року № 560, необхідно 



затвердити проектно-кошторисну документацію на проекти, які будуть реалізовуватися  
Мостівською сільською радою за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету місцевим 
бюджетам на співфінансування впровадження проектів-переможців обласного конкурсу 
проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2021 р. (Зачитується проект 
рішення). 
 

 ВИРШИЛИ:  

 - затвердити  проектно-кошторисну документацію на проект «Капітальний ремонт 
мережі водопостачання в с. Суха Балка Мостівської ТГ Вознесенського району 
Миколаївської області»  із загальною кошторисною вартістю в поточних цінах станом на 
03 квітня 2021 року в сумі  299,885 тис.грн. (Двісті дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот 
вісімдесят п’ять гривень 00 коп.) в тому числі будівельні роботи – 232,341 тис. грн.,(Двісті 
тридцять дві тисячі триста сорок одна гривня 00 коп.),  інші витрати – 67,544 тис. грн. 
(Шістдесят сім тисяч п’ятсот сорок чотири гривні 00 коп.); 
 - затвердити  проектно-кошторисну документацію на проект «Капітальний ремонт 
мережі водопостачання в с. Миколаївка Мостівської ТГ Вознесенського району 
Миколаївської області»  із загальною кошторисною вартістю в поточних цінах станом на 
03 квітня 2021 року в сумі  299,040 тис.грн. (Двісті  дев’яносто дев’ять тисяч сорок  
гривень 00 коп.) в тому числі будівельні роботи – 231,665 тис. грн.,(Двісті тридцять одна 
тисяча шістсот шістдесят п’ять  гривня 00 коп.),  інші витрати – 67,375 тис. грн. 
(Шістдесят сім тисяч триста сімдесят п’ять  гривень 00 коп.) 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 6 /додається/ 
 

СЛУХАЛИ: начальника відділу освіти, молоді та спорту Савченко А.В., яка повідомила 
членам виконавчого комітету про те, що з  метою забезпечення своєчасного, належного 
обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, що проживають на території 
Мостівської  територіальної громади, забезпечення здобуття ними дошкільної та загальної 
середньої освіти необхідно проведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 
у  Мостівській сільській раді. 
 

ВИРІШИЛИ: відділу освіти, молоді та спорту виконавчого органу  Мостівської  ради 
організувати ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, відповідно до Порядку 
ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 зі змінами, а також визнати 
відділ освіти, молоді та спорту відповідальним за організацію ведення обліку дітей 
дошкільного, шкільного віку та учнів Мостівської  територіальної громади, шляхом 
створення та постійного оновлення реєстру даних про дітей та учнів. 
 

Проводиться голосування. 
Підсумки голосування: одноголосно 

Рішення № 7 /додається/ 
 

 

 

Голова виконкому                                                                                        Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 
 

         Від 17 вересня  2021 року             № 1    
 

Про виділення матеріальної допомоги 

 

      

  Згідно прийнятої Програми «Турбота», керуючись пунктом 2 статті 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий 
комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
  

 1.Виділити матеріальну допомогу гр. України  в розмірі 34000,00 грн. 
(Тридцять чотири тисячі гривень 00 копійок) на лікування та на вирішення 
соціально-побутових проблем: 
- Хитрич Лідії Віталіївні - 2000,00 (дві тисячі гривень 00 копійок); 
- Бірюковій Софії Михайлівні- 500,00 (п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Петляковській Ніні Марківні - 500,00 (п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Колчак Марії Йосипівні - 1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок); 
-Павлусив Андрію Миколайовичу - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Золотушка Галині Василівні - 400,00 (чотириста гривень 00 копійок); 
- Гінкул Олені Вікторівні - 1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Хмелюк Людмилі Миколаївні - 500,00 (п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Рубіній Єфимії Павлівні - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Донос Олені Спиридонівні - 1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 00 
копійок); 
- Волошину Володимиру Семеновичу-1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 
00 копійок); 
- Струтінській Марії Романівні - 500,00 (п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Вербельчуку Віктору Михайловичу - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 
копійок); 
- Затіркі Віталію Вікторовичу - 2000,00 (дві тисячі гривень 00 копійок); 
- Новицькому Василю Івановичу - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Тотар Василю Юрійовичу - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Коваль Олені Нестерівні - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 



- Медлярській Надії Петрівні - 2000,00 (дві тисячі гривень 00 копійок); 
- Марущак Любов Володимирівні - 800,00 (вісімсот гривень 00 копійок); 
- Маламарчук Миколі Васильовичу - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 
копійок); 
- Діордійчук Марії Данилівні - 500,00 (п’ятсот гривень 00 копійок); 
- Карпюк Галині Павлівні - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Яхимець Івану Андрійовичу - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Столяренко Тетяні Анатоліївні - 1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 00 
копійок); 
- Михайловій Наталії Василівні - 1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 00 
копійок); 
- Крецу Наталії Володимирівні - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Степаненко Наталії Володимирівні - 1500,00 (одна тисяча п’ятсот гривень 
00 копійок); 
- Золотушко Івану Михайловичу – 2000,00 (дві тисячі гривень 00 копійок); 
- Солдатеноковій Ганні Сергіївні - 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок); 
- Покідову Володимиру Дмитровичу - 400,00 (чотириста гривень 00 копійок); 
- Покідовій Альвіні Анатоліївні- 400,00 (чотириста гривень 00 копійок); 
 2.Відділу соціального захисту та охорони здоров’я забезпечити виплату 
коштів в вересні місяці 2021 року. 
 3.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

 

Голова виконкому                                                             Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 
 

         Від 17 вересня  2021 року             № 2    

 

Про присвоєння поштової адреси 
 

 Керуючись ст. 37, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування   
в Україні», рішенням виконавчого комітету Мостівської сільської ради № 4 

від 10.08.2018 «Про затвердження порядку надання та зміни адрес об’єктам 
нерухомості в населених пунктах Мостівської сільської ради», розглянувши 
та обговоривши заяву гр. України Чернявського С.М., вх. № Ч-19-4 від 
07.09.2021 р.,  стосовно  присвоєння адреси нежитловій будівлі по вул. 
Весела, 10-а в с. Лідіївка Доманівського району Миколаївської області, 
виконавчий комітет сільської ради  
 

ВИРІШИВ: 

 1.Присвоїти нежитловій будівлі, наступну адресу - 56462, Україна, 
Миколаївська область, Доманівський район, с. Лідіївка, вул. Весела, 10-а. 
 2.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

 

Голова виконкому                                                             Надія БАБАНСЬКА                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 
 

         Від 17 вересня  2021 року             № 3 

 

Про дозвіл Флакей Олександра Анатолійовича, 
на надання згоди Флакей Володимиру Олександровичу  
на укладання договору купівлі - продажу земельної ділянки, яке 

належить громадянам на праві приватної власності 
 

 

 Розглянувши заяву та документи, надані громадянином Флакей О.А., 
на надання згоди на укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки, 
відповідно до ст.ст. 17,18 Закону України «Про охорону дитинства», 
ст..ст.59,176,179 Сімейного кодексу України, ст.ст. 32,71,242 Цивільного 
кодексу України, ст.12 Закону України «Про основи соціального захисту 
бездомних громадян і безпритульних дітей», керуючись п.п.4 п. «б» ч. І ст. 34 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком сільської 
ради 

ВИРІШИВ: 
 1.Дозволити законному представнику батьку Флакей Олександру 
Анатолійовичу дати згоду неповнолітньому сину Флакей Володимиру 
Олександровичу, 10.10.2003 р. н. на придбання ним земельної ділянки 
площею 2 га, кадастровий номер 4822783500:06:000:0152. 

 2.Зобов’язати законного представника неповнолітнього у місячний 
термін надати до служби у справах дітей Доманівської селищної ради копію 
документа, що підтверджує право власності дитини на придбану земельну 
ділянку. 
 3.Попередити законного представника неповнолітнього про 
відповідальність за порушення чинного законодавства щодо захисту прав 
дитини. 
 4.Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

Голова виконкому                                                                Надія БАБАНСЬКА 



 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 
 

         Від 17 вересня  2021 року             № 4    

 

 

Про утворення комісії з інвентаризації водних об’єктів,  
лісових ресурсів, об’єктів комунальної власності  
на території  Мостівської сільської ради 

 
  

З метою забезпечення виконання заходів з інвентаризації водних об’єктів 
відповідно пункту 5 Рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 15 квітня 2021 року «Про заходи державної регіональної політики на 
підтримку децентралізації влади», введеного в дію Указом Президента 
України від 29 квітня 2021 року №180/2021 та згідно листа Регіонального 
офісу водних ресурсів України у Миколаївській області, Державного агента 
водних ресурсів України, виконком сільської ради  

 
ВИРІШИВ: 

 

 1.Утворити комісію з інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів, 
об’єктів комунальної власності на території  Мостівської сільської ради та 
затвердити її персональний склад (Додається). 
 2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

 

Голова виконкому                                                               Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення виконкому  
№ 4 від 17.09.2021 року 

 

 

 

 СКЛАД 

комісії з інвентаризації водних об’єктів,  
лісових ресурсів, об’єктів комунальної власності  

на території  Мостівської сільської ради 

 

 

Голова комісії 
 

Пастушенко Світлана Георгіївна – заступник сільського голови 

 

Члени комісії 
 

Ульянов Олександр Володимирович – начальник відділу земельних відносин, 

архітектури та житлово-комунального господарства; 
 

Гумініченко Ірина Леонідівна – головний спеціаліст  відділу земельних 
відносин, архітектури та житлово-комунального господарства; 
 

Туряниця Юрій Іванович – в.о. начальника відділу ВО та ТЕБ 
Вознесеньского МУВГ (член комісії при інвентаризації водних об’єктів); 
 

Демяненко Леонід Володимирович – директор ДП «Веселинівське лісове 
господарство» (член комісії при інвентаризації лісових ресурсів). 

 

 

 

 

 

Керучий справами         Марина ФЛАКЕЙ 

виконавчого комітету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 
 

         Від 17 вересня  2021 року             № 5    

 

Про затвердження переліку об’єктів, які фінансуються 

за рахунок субвенції  з обласного бюджету місцевим бюджетам  

на співфінансування впровадження проектів-переможців  
обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого 
самоврядування 2021 р. 
 

 

 Відповідно до ст. 26, ст. 52 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

 1.Затвердити перелік об’єктів, які фінансуватимуться за рахунок 
субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на співфінансування 
впровадження проектів-переможців обласного конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування 2021 р.: 
 1.1.«Капітальний ремонт мережі водопостачання в с.Миколаївка 
Мостівської ТГ Вознесеснького району Миколаївської області». 
 1.2.«Капітальний ремонт мережі водопостачання в с. Суха Балка  
Мостівської ТГ Вознесеснького району Миколаївської області». 
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
відділу бухгалтерського обліку та звітності Гривнак А.С. 

  

      

 

 

Голова виконкому                                                                  Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 
 

         Від 17 вересня  2021 року             № 6   

 

 

Про затвердження проектно-кошторисної документації 
 

 Керуючись  п. 42 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», абз.5 п.4    «Порядку затвердження проектів будівництва і проведення 
їх експертизи»  затвердженого Постановою КМУ від 11.05.2011 року № 560, 
виконавчий комітет сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 1.Затвердити  проектно-кошторисну документацію на проект 
«Капітальний ремонт мережі водопостачання в с. Суха Балка Мостівської ТГ 
Вознесенського району Миколаївської області»  із загальною кошторисною 
вартістю в поточних цінах станом на 03 квітня 2021 року в сумі  299,885 
тис.грн. (Двісті дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот вісімдесят п’ять гривень 00 
коп.) в тому числі будівельні роботи – 232,341 тис. грн.,(Двісті тридцять дві 
тисячі триста сорок одна гривня 00 коп.),  інші витрати – 67,544 тис. грн. 

(Шістдесят сім тисяч п’ятсот сорок чотири гривні 00 коп.) 

 2.Затвердити  проектно-кошторисну документацію на проект 
«Капітальний ремонт мережі водопостачання в с. Миколаївка Мостівської ТГ 
Вознесенського району Миколаївської області»  із загальною кошторисною 
вартістю в поточних цінах станом на 03 квітня 2021 року в сумі  299,040 
тис.грн. (Двісті  дев’яносто дев’ять тисяч сорок  гривень 00 коп.) в тому числі 
будівельні роботи – 231,665 тис. грн.,(Двісті тридцять одна тисяча шістсот 
шістдесят п’ять  гривня 00 коп.),  інші витрати – 67,375 тис. грн. (Шістдесят 
сім тисяч триста сімдесят п’ять  гривень 00 коп.) 
 3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 
віддялу бухгалтерського обліку та звітності Гривнак А.С. 
 

Голова виконкому                                                                  Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 



 
УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

Мостівська   сільська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

_____________________________________________________________ 

 

РІШЕННЯ 
 

         Від 17 вересня  2021 року             № 7 

 

Про ведення обліку дітей дошкільного, 
шкільного віку та учнів у  Мостівській 

сільській раді 
 

 Відповідно до підпункту 4 пункту «б» ст. 32  Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист 

персональних даних», Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного 

віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

13вересня 2017 року № 684 зі змінами, Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, розпорядження голови 

Київської обласної державної адміністрації від 29 грудня 2017 року № 651 

«Про організацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку та учнів у 

Київській області», наказу Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 

2018 року № 939 « Про затвердження форми звітності про кількість дітей 

шкільного віку та інструкції щодо її заповнення», з метою забезпечення 

своєчасного, належного обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, 
що проживають на території Мостівської  територіальної громади, 
забезпечення здобуття ними дошкільної та загальної середньої освіти, 
виконавчий комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

 1. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого органу  Мостівської  
ради організувати ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, 
відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 

2017 року № 684 зі змінами. 
 2. Визнати відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу 

Мостівської  ради відповідальним за організацію ведення обліку дітей 



дошкільного, шкільного віку та учнів Мостівської  територіальної громади, 
шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про дітей та учнів. 
 3. Визначити території обслуговування та закріпити їх за закладами 

загальної середньої освіти Мостівської  ради, згідно з додатком 1. 

 4. Старостам Мостівської  ради, відділу соціального захисту та охорони 

здоров’я, а також Центру надання адміністративних послуг Мостівської  ради 

з  дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і «Про захист 

персональних даних» щороку до 15 вересня та при потребі надавати на 

електронну адресу відділу освіти , молоді та спорту виконавчого органу 

Мостівської сільської ради  (osvitamotg@ukr.net) інформацію про кількість 

дітей дошкільного віку та персональні дані дітей шкільного віку в межах 

відповідної адміністративно - територіальної одиниці (на кожен рік 

народження окремо) за формою згідно з додатком 2-3. 

 5. Відділу освіти, молоді та спорту виконавчого органу  Мостівської  
ради складати зведений статистичний звіт за формою 77-РВК «Звіт про 

кількість дітей шкільного віку» та подавати його до  департаменту освіти і 
науки Миколаївської обласної державної адміністрації щорічно до 25 

вересня.   
 6. Старостам   Мостівської сільської   ради постійно та своєчасно 

надавати відділу освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської 
сільської  ради дані про дітей шкільного віку та інформацію про кількість 

дітей дошкільного віку. 
 7. Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої 
освіти  Мостівської  ради: 
 7.1. Організувати ведення обліку вихованців та учнів відповідно до 

пунктів 10-13 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 

2017 року № 684 зі змінами. 
 7.2. Постійно та своєчасно надавати відділу освіти міської ради 

інформацію про кількість вихованців в закладі та дані про дітей шкільного 

віку. 
 8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

відділу освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської 
ради Савченко Альону Василівну. 
 

 

 

Голова виконкому                                                        Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 
 
  

 

mailto:osvitamotg@ukr.net


                                                   Додаток 1 

                                                                       до рішення виконавчого комітету 

                                                                                   Мостівської  ради 

                                                                                   від  17.09.2021р. № 7 
  

                                                     

 

                                                                    Перелік 

закріплених територій обслуговування за закладами 
загальної середньої освіти Мостівської  ради 

  

Назва закладу освіти Територія обслуговування 

Мостівський НВК  

 с.. Мостове, с. Першотравневе, с. Чернігівка, с.Дворянка, 
с. Шевченко, с. Чернігівка, с.Миколаївка, с. Червона  
Поляна 

Козубівський НВК  

 с. Козубівка, с. Горянка, с. Кантакузівка 

Лідіївська ЗЗСО І-ІІ 

ступенів 

с. Лідіївка 

Олександрівська  ЗЗСО І-ІІ 

ступенів 

с.Олександрівка, с. Іванофедорівка, с. Грибоносове 

Сухобалківська  ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів 

с. Суха Балка, с.Іванівка, с. Ізбашівка 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Додаток 2 

                                                                       до рішення виконавчого комітету 

                                                                                   Мостівської  ради 

                                                                                   від  17.09.2021р. № 7 
  

  

Список 

дітей шкільного віку _________________________віком від 6 до 18 років 

(назва населеного пункту) 
  

____________ року народження 
  

№ 

з/п 

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
(за наявності) 

Дата 

народ
ження 

Місце 

прожива
ння чи 

перебува
ння 

Назва 

закладу 

освіти в 

якому 

здобуває 

повну 

загальну 

середню 

освіту 

Клас, 
група 

Форма 

навчання 

(педагогі
чний 

патрона
ж, 
екстерна
т, 
сімейна/д
омашня/) 

Належніс
ть до 

категорії 
осіб з 

особливи
ми 

освітніми 

потребам
и 

Примітка 

                  

 

  

                                                                       Додаток 3 

                                                                                   до рішення виконавчого комітету 

                                                                                   Мостівської  ради 

                                                                                   від  17.09.2021 № 7  
  

Список 

дітей з особливими освітніми потребами віком від 3 до 18 років, які проживають 

на території  ________________________ 

            (назва населеного пункту) 
станом на 01 вересня 20____ року 

  

№ 

з/
п 

Прізвище, 
ім’я, по 

батькові 
(за 

наявності) 

Дата 

народже
ння 

Місце 

прожива
ння 

Назва 

закладу 

освіти в 

якому  навча
ється 

Клас, 
група 

Належн
ість до 

категорі
ї осіб 

з  інвалі
дністю 

Наявніс
ть 

висновк
у 

ІРЦ        

    (дата 

висновк
у) 

Примітка 

                  

  


