
 

 
 

УКРАЇНА 

Миколаївська область 

Доманівський район 

 Мостівська   сільська   рада 

________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ 

 

    Від 20 квітня  2021 року                            VІІІ позачергова сесія восьмого скликання 

 

                                                                       Місце проведення сесії: СБК с. Мостове 

 

Всього  обрано депутатів                                       22 депутата 

Прийняли участь в роботі сесії                             15 депутатів (список додається) 
 

Запрошені: 
Делі Г.В., Фетько Т.В., Шевчик С.М. – старости населених пунктів 

Ульянов О.В. – начальник відділу земельних відносин, архітектури та житлово-комунального 
господарства. 
Головуючий на  сесії: Бабанська Н.В. сільський голова 

Секретар  сесії:   Затірка Ю.О. депутат виборчого округу № 1 

Лічильна комісія: Наврузалієва Л.В. .депутат виборчого округу №  4, Гавриленко 
Л.В.депутат від виборчого округу №  4.               
Головуючий на  сесії Бабанська Н.В.: 
На пропозицію депутатів голова відкриває і оголошує про початок роботи сесії. 
Депутатам роздано проект порядку денного. За пропозицією депутатів  порядок денний 
прийнятий за основу. 
Зміни та доповнення до  проекту порядку денного не  надійшли. 
Голосували пропозицію головуючого: 
Затвердити порядок денний пленарного засідання 8 позачергової сесії сільської ради 8 
скликання в цілому.  
За -15 , проти – 0, утримались – 0 

Вирішили: Затвердити порядок денний роботи пленарного засідання 8 позачергової сесії 
сільської ради 8 скликання в цілому. 
Початок  роботи: 14.00  год. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1.Про внесення змін до бюджету Мостівської сільської ради на 2021 рік 

Інформує: начальник відділу Гривнак А.С 

 

2. Про затвердження звіту виконання бюджету Мостівської сільської громади за І квартал 
2021 року 

Інформує: начальник відділу Гривнак А.С 

 

3. Про затвердження Реєстру комунального майна Мостівської сільської ради 

Інформує: начальник відділу Гривнак А.С 

 

4. Про безоплатну передачу комунального иайна з балансу Мостівської сільської ради на 
баланс та в оперативне управління відділу освіти, молоді та спорту виконавчого органу 
Мостівської сільської ради 



Інформує: начальник відділу Гривнак А.С 

 

5. Про затвердження Плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання 
дітей на території Мостівської сільської ради на 2021-2023 роки 

Інформує: секретар ради Радчук ТД. 
 

6. Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської молоді 
Мостівської сільської ради на 2021-2024 роки 

Інформує: начальник відділу Савченко А.В. 
 

7. Про затвердження Програми розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів та 
педаггогічних працівників Мостівської сільської ради на 2021-2024 роки 

Інформує: начальник відділу Савченко А.В. 
 

8. Про затвердження Положення «Про призначення премій обдарованим і талановитим дітям 
та педагогічним працівникам закладів освіти Мостівської сільської ради» 

Інформує: начальник відділу Савченко А.В. 
 

9. Про затвердження Цільової соціальної програми забезпечення житловм дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в Мостівській сільській раді на 2021-

2023 роки 

Інформує: секретар ради Радчук Т.Д. 
 

10.Про надання згоди на безоплатне прийняття з державної влсності в особі АТ 
«Миколаївобленерго» до комунальної власності Мостівської сільської ради нерухомого майна 
– лінейниїх постів 

Інформує: начальник відділу Гривнак А.С. 

 

11.Про надання згоди на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну 
власність територіальної громади Мостівської сільської ради та утворення комісії з 
приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна 

Інформує: начальник відділу Гривнак А.С. 

 

12. Про надання дозволу на безоплатне прийняття індивідуально визначеного майна зі 
спільної власнсоті територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у 
комунальну власність Мостівської сільської ради 

Інформує: начальник відділу Гривнак А.С. 

 

13. Про скасування рішення № 29 5 сесії 8 скликання від 11.02.2021 року «Про визначення 
переліку земельних ділянок для продажу прав на них на земельних торгах в межах території 
Мостівської сільської ради» 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

14. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. України Рошоуровій Н.І.  для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) із земель 
комунальної власнсоті в межах с. Олександрівка, вул. Миру, 55. 
Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

15. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Христенку А.С. для садівництва із земель с/г призначенния в с. 
Мостове, вул. Степова, 81е. 
Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 



16. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Христенку А.С. для садівництва із земель с/г призначенния в с. 
Мостове, вул. Степова, 81е. 
Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

17. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для ведення фермерського господарства членам СФГ «В.Ю.ОЛЯ» 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

18. Про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди землі гр. 
Тимощуку О.А. шляхом розірвання за згодою сторін. 
Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

19. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр. Николенко Т.В. для сінокосіння та виписання худоби із земель 
комунальної власності с/г призначення за межами населеного пункту Мостівської сільської 
ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

20. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр. Лисенко О.М. для городництва із земель комунальної власності в межах 
с. Мостове, вул. Ю.Гагаріна, 137а 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

21. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр. Тіфу Л.М. для городництва із земель комунальної власності в межах с. 
Олександрівка, вул. Миру, 74 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

22. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр. Сергєєву В.В. для городництва із земель комунальної власності в межах 
с. Олександрівка, вул. Миру, 25 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

23. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр. Горбатюку І.О. для городництва із земель комунальної власності в межах 
с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 27 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

24. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр. Рошоуровій Н.І. для городництва із земель комунальної власності в 
межах с. Олександрівка, вул. Миру, 55а 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

25. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр. Протасевич Л.І. для городництва із земель комунальної власності в 
межах с. Миколаївка, вул. Колгоспна, 15 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
  

26. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр. Левченко Є.І. для городництва із земель комунальної власності в межах 
с. Миколаївка, вул. Ставкова, 7а 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 



27. Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду гр. Палєєву П.В. для городництва із земель комунальної власності в межах с. 
Грибоносове, вул. Перемоги, 2а та вул. Нова, 10а 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

28. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Носовій О.Ф. для ведення ОСГ 

 Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

29. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Богуцькому О.Є. для ведення ОСГ 

 Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

30. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Фізільченку В.В. та Фізільченко Н.В. для ведення ОСГ 

 Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

31. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Михайлуці С.В. для ведення ОСГ 

 Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
  

32. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Гатману С.А. для ведення ОСГ 

 Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

33. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Гатман В.А. для ведення ОСГ 

 Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

34. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Яременко А.Й. для ведення ОСГ 

 Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

35. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Дятловій А.М. для ведення ОСГ 

 Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
  

36. Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність Кобмляну М.В. та Батигіній Н.А. для ведення ОСГ 

 Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

37. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у влаість гр. 
Кушніру Т.А. для ведення ОСГ 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

38. Про затвердження Проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
гр. України (3 чол.) для ведення ОСГ 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

39. Про затвердження Проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
гр. України (9 чол.) для ведення ОСГ 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

40. Про затвердження Проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
гр. України (10 чол.) для ведення ОСГ 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 



 

41. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 
гр. (5 чоловік) для городництва із земель комунальної власності с. Івано-Федорівка. 
Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

42. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 
Николенко Т.В. для городництва в межах с. Миколаївка, вул. Колгоспна, 18а 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

43. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Яценку С.Б. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Мостове, вул. Івана Федорова, 40. 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

44. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Гриб Ю.М. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Мостове, вул. І.Франка, 38 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

45. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Андрієш М.І. та Терзі Г.П.для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Олександрівка, ву. 8 Березня, 13. 
Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

46. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 
Николенко Т.В. для сінокосіння і випасання худоби із земель с/г призначення за межами 
території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

47. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 
України Бутнарчук Н.Г. для сінокосіння та випасання худоби із земель комуенальної 
власності в межах території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

48. Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. 
Павленко В.І. та Михайловій О.М. для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в 
межах с. Козубівка, вул. Шкільна, 8 на території Мостівської сільської ради 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

49. Про розірвання Догворру оренди землі укладеного з ТОВ «ЕКО ЕНЕРДЖИ ПРО» шляхом 
розірвання за згодою сторін 

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

50. Про передачу в оренду земельної ділянки ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕНТЕРПРАЙЗ» в 
межах Мостівської сільської ради. 
Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

51. Про скасування рішення № 103 47 сесії 8 скликання від 14.07.2020 року «Про 
затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення ОС 
ізземель сільськогосподарського призначення в межах території Мостівської сільської ради  

Інформує: головний спеціаліст Гумініченко І.Л. 
 

 

  Проводиться голосування. 
  Підсумки голосування: за – 15 чол, проти – 0, утримались – 0. 

 



Пропонується Регламент роботи сесії: 
Доповідачам від 10 до 15 хвилин; 
Співдоповідачам до 5 хвилин; 
Виступаючим – 3 хвил. 
Сесію пропонується провести за  2 години. 
 

  Проводиться голосування. 
  Підсумки голосування: за – 15 чол, проти – 0, утримались – 0. 

 

 

  СЛУХАЛИ: начальника відділу Гривнак А.С. , яка ознайомила присутніх із звітом за І 
квартал 2021 року.  (пояснювальна записка додається) 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Гривнак А.С., яка повідомила присутнім про 
необхідність внесення змін до бюджету сільської ради на 2021 рік. (пояснювальна записка 
додається) 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ:  начальника відділу Гривнак А.С.  про затвердження Реєстру комунального 
майна Мостівської сільської ради 

 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

  СЛУХАЛИ:  секретаря сільської ради Радчук Т.Д., яка ознайомила депутатів з проектом 
плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на території 
Мостівської сільської ради на 2021-2023 роки та заходами і завданнями щодо виконання 
плану дій. 
 

 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ: начальника відділу освіти, молоді та спорту Савченко А.В., яка 
ознайомила присутніх з проектом Програми оздоровлення та відпочинку дітей, 
учнівської молоді Мостівської сільської ради на 2021-2024 роки та наголосила , що 
метою програми є створення сприятливих умов та реалізація права на якісне 

оздоровлення і відпочинок дітей. Досягнення поставленої мети здійснюватиметься 

шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної та освітньої - виховної діяльності. 
Оздоровлення та відпочинок дітей відповідає пріоритетним напрямкам розвитку 

громади. 

 



 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ: начальника відділу освіти, молоді та спорту Савченко А.В., яка ознайомила 
присутніх з проектом Програми розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів та 
педагогічних працівників Мостівської сільської ради на 2021-2024 роки 

 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

     СЛУХАЛИ: начальника відділу освіти, молоді та спорту Савченко А.В., яка 
ознайомила присутніх з проектом Положення «Про призначення премій обдарованим та 
талановитим дітям і педагогічним працівникам закладів освіти Мостівської сільської ради 
та зазначила, що одноразова премії призначається учням загальноосвітніх навчальних 
закладів та вихованцям позашкільних закладів: 

Інтелектуальний напрям: 

- учням, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у поточному році 
отримали 190-200 балів, або  випускникам (медалістам) за високі досягнення у навчанні; 

- переможцям і призерам ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів та ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту  науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України; 

- педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, які підготували 
переможців і призерів ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів, ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів - членів Малої академії наук України». 
І місце – 500 грн.; 
ІІ місце - 300 грн.;          
ІІІ місце – 200 грн. 

-         учням, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у поточному 
році отримали: 

199-200 балів-500 грн.; 
196-198 балів-300 грн.; 
190-195 балів-200 грн. 

     - педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, які підготували 
переможців і призерів ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів, ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів - членів Малої академії наук України: 

І місце – 500 грн.; 
ІІ місце – 300 грн.; 
ІІІ місце – 200 грн. 
-учням , яких нагороджено  Похвальним листом у поточному році – 200грн. 

 

Творчий напрям: 
-         переможцям і призерам  міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсів 

учнівської творчості: 
 

 



      І місце – 500 грн. 
ІІ місце - 300 грн.;          
ІІІ місце –200 грн.; 

- працівникам позашкільних навчальних закладів, які підготували переможців і 
призерів міжнародних, Всеукраїнських конкурсів учнівської творчості: 

І місце – 500 грн.; 
ІІ місце – 300 грн.; 
ІІІ місце – 200 грн. 

 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

      СЛУХАЛИ:  секретаря ради Радчук Т.Д., яка ознайомила присутніх з проектом Цільової 
соціальної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклуання та осіб з їх числа в Мостівській сільській раді на 2021-2023 роки та зазначила, що 
однією із найактуальніших проблем сьогодення є забезпечення громадян України житлом. 
Існує безліч причин, які призводять до погіршення житлової політики в країні в цілому та 
породжують нескінчені черги осіб, які потребують поліпшення житлових умов та водночас 

особливе занепокоєння викликають випадки, коли під загрозою залишитися на вулиці 
опиняється одна із найбільш вразливих категорій осіб, таких як діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування. Тому ця Програма направлена саме на вирішення 
проблемних питань, пов’язаних із захистом житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа. 
 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
 

   СЛУХАЛИ: секретаря ради Радчук Т.Д., яка ознайомила присутніх з листом АТ 
«Миколаївобленерго», який надійшов на адресу сільської ради щодо передачі до 
комунальної власності Мостівської сільської ради нерухомого майна – лінейного посту за 
адресою: Миколаївська область, Доманівський район, село Мостове, вул. Степова 82/2 та 
лінейного посту за адресою: Миколаївська область, Доманівський район, с. 
Новокантакузівка, вул. Гірська, 7 

Виступили: Петренко І.В. депутат виборчого округу № 2 з питанням що таке лінейний 
пост. 

Радчук Т.Д. надала відповідь, що лінейний пост – це будівля в якій знаходиться 
черговий електрик. 
                                                      Сільська рада вирішила: 

Рішення прийнято. 
(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 

 

     СЛУХАЛИ: начальника відділу Гривнак А.С., яка ознайомила прсутніх з листом 
Управління охорони здоров’я Миколаївської ОДА, в якому сказано, що з метою поращення 
системи охорони здоров’я у сільській місцевості, оснащення сімейних амбулаторій 
Миколаївською обласною базою спеціального медичного постачання Миколаївської 
обласної ради було придбано транспортний засіб (автомобіль Renault Duster) у кількост 1 
одиниця та телемедичне обладнання (програмно-апаратний комплекс для телемедицини 
IDIS2GO з передустановленим програмним забезпеченням, комплектуючими) у кількості 1 



комплект та дерматоскоп BS3+ у кількості 1 одиниця для передачі на баланс сільської ради 
з метою подальшого закріплення та використання амбулаторіями первинної медичної 
допомоги комунальних закладів охорони здоров’я. 
                                                      Сільська рада вирішила: 

Рішення прийнято. 
(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 

   СЛУХАЛИ: начальника відділу Гривнак А.С., яка сказала, що для забезпечення 
цільового та ефективного використання майна спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області прийняти з балансу комунального 
закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного та 
інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської обласної ради на 
баланс відділу освіти, молоді та спорту Мостівської сільської ради комп’ютерне 
обладнання в кількості 5 одиниць на суму 125790, 00 грн. 
                                                      Сільська рада вирішила: 

Рішення прийнято. 
(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 

   СЛУХАЛИ: головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про скасування рішення № 29 V 

сесії 8 скликання від 11.02.2021 року «Про визначення переліку земельних ділянок 
для продажу прав на них на земельних торгах в межах території Мостівської сільської 
ради» в зв’язку з тим, що дана земельна ділянка знаходиться в межах села. 
                                                      Сільська рада вирішила: 

Рішення прийнято. 
(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 

   СЛУХАЛИ: головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про надання дозволу на 
виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
гр. Рошоуровій Н.І. в с. Олександрівка, вул. Миру, 55 площе. 0,35 га. (присадибна 
ділянка). 
                                                      Сільська рада вирішила: 

Рішення прийнято. 
(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 

    СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про надання дозволу на виготовлення 
Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для садівництва: 
Христенку Андрію Сергійовичу в с. Мостове, вул. Степова, 81е 

Олійник Аксенії Юріївні в с. Мостове, вул. Новоселів, 3 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
   СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. . про надання дозволу на розробку 
Проекту землеустрою щодо відведення земельних дялнок у власність для ведення 
фермерського господарства членам ФГ «В.Ю.ОЛЯ» 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
    СЛУХАЛИ: головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про припинення права оренди 
земельної ділянки та розірвання договору оернди земля гр. Тимощуку Олегу Анатолійовичу 
шляхом розірвання за згодою сторін 
                                                      Сільська рада вирішила: 

Рішення прийнято. 
(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 



   СЛУХАЛИ: головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про надання дозволу на розробку 
Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду гр. Николенко Тетяні 
Вікторівні для сінокосіння та випасання худоби 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
   СЛУХАЛИ: головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про надання дозолу на виготовлення 
Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва: 
Лисенко Ольгі Михайлівні в с. Мостове, вул. Юрія Гагаріна, 137а 

Тіфу Людмилі Миколаївні в с. Олександрівка, вул. Миру, 74 

Сергєєву Вадиму Вікторовичу в с. Олександрівка, вул. Миру, 25 

Горбатюку Івану Олександровичу в с. Івано-Федорівка, вул. Ясна, 27; 
Рошоуровій Наталії Іванівні в с. Олександрівка, вул. Миру, 55а 

Протасевич Любов Іванівні в с. Миколаївка, вул. Колгоспна, 15 

Левченко Євгенії Іванівні в с. Миколаївка, вул. Ставкова, 7а; 
Палєєву Петру Вадимовичу в с. Грибоносове, вул. Перемоги, 2а та вул. Нова, 10а 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
   СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про надання дозволу на виготовлення 
Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення ОСГ таким 
громадянам: 
Носовій Ользі Флорівні 
Богуцькому Олександру Євгеновичу 

Фізільченку Володимиру Валерійовичу 

Фізільченко Наталії Валеріївні 
Михайлуці Світлані Володимирівні 
Гатману Станіславу Андрійовичу 

Гатман Вікторії Андріївні 
Яременко Антоніні Йосипівні 
Дятловій Анастасії Миколаївні 
Кобиляну Миколі Васильовичу 

Батигіній Наталії Анатоліївні 
                                                      Сільська рада вирішила: 

Рішення прийнято. 
(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 

    СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про затвердження Проектів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для ведення ОСГ таким 
громадянам: 
Кушніру Артему Тарасовичу 

Хоришину Валерію Степановичу 

Шуляченко Ніні Степанівні 
Шуляченку Анатолію Федоровичу 

Савчук Ірині Сергіївні 
Михайлову Анатолію Павловичу 

Бутнарчук Аллі Родіонівні 
Пшеницькій Інні Сергіївні 
Петренко Тетяні Сергіївні 
Чадиряну Максиму Івановичу 

Лопатінському Георгію Анатолійовичу 

Лопатінській Ларисі Анатоліївні 
Левченку Юрію Леонідовичу 

 

 



Рудик Тетяні Миколаївні 
Горничар Ангеліні Олександрівні 
Міхуткіну Петру Михайловичу 

Горничару Олександру Андрійовичу 

Іванцюк Василині Михайлівні 
Гресь Віктору Адамовичу 

Гуцул Ганні Петрівні 
Шальнєвій Майї Олексіїіні 
Шальнєвій Галині Григорівні 
Шальнєву Миколі Павловичу 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
    СЛУХАЛИ: головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про затвердження Проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для городництва таким 
громадянам: 
Бутнарчук Наталії Григорівні в с. Івано-Федорівка 

Горбатюк Ользі Григорівні в с. Івано-Федорівка 

Горбатюк Ользі Григорівні в с. Івано-Федорівка 

Горбатюку Михайлу Івановичу в с. Івано-Федорівка 

Горбатюку Івану Олександровичу в с. Івано-Федорівка 

Николенко Тетяні Вікторівні в с. Миколаївка, вул. Колгоспна, 18а 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
    СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про затвердження Проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва, обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): 
Яценку Святославу Борисовичу в с. Мостове, вул. Івана Федорова, 40; 
Гриб Юлії Миколаївні, в с. Мостове, вул. Івана Франка, 38 

Андрієш Марії Іванівні ита Терзі Георгію Петровичу в с. Олександрівка, вул. 8 Березня, 13 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
   СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про затвердження Проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання 
худоби: 
Николенко Тетяні Вікторівні 
Бутнарчук Наталії Григорівні 
                                                      Сільська рада вирішила: 

Рішення прийнято. 
(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 

    СЛУХАЛИ: головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про затвердження Проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. Павленко Вірі Іванівні та Михайловій 
Олені Михайлівні в оренду для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. 
Козубівка, вул. Шкільна, 8 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
   СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про розірвання Договору оренди землі 
укладеного з ТОВ «ЕКО ЕНЕРДЖИ ПРО» шляхом розірвання за згодою сторін. 

 

 



                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
   СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про передачу в оренду земельної 
ділянки ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕНТЕРПРАЙЗ» в межах Мостівської сільської ради 

                                                      Сільська рада вирішила: 
Рішення прийнято. 

(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 
    СЛУХАЛИ:  головного спеціаліста Гумініченко І.Л. про скасування рішення № 103 47 сесії 
8 скликання від 14.07.2020 року «Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення ОСГ», так як на момент затвердження дана земель на ділянка 
знаходилась в державній власності. 
                                                      Сільська рада вирішила: 

Рішення прийнято. 
(Рішення та результати відкритого поіменного голосування додаються). 

 

Питання, які виносилися на розгляд VІІІ позачергової сесії вичерпані. Сесія оголошується 
закритою. 
 

       Звучить Державний Гімн України. 
 

(Результати поіменного голосування засідання сесії додаються тільки до першого примірника 
протоколу). 
 

 

    Сільський голова                                                     Надія БАБАНСЬКА 

 

 

   Протокол сесії вела                                                   Юлія ЗАТІРКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток     
до   протоколу VІІІ сесії  

Мостівської сільської ради   
                                                                                                                                      8  скликання від 

20.04.2021 р.                                                                                                                     
 

СПИСОК  ДЕПУТАТІВ 

Мостівської сільської ради VІІІ скликання 

№ 

виборчого 
округу 

 

Прізвище, ім’я по батькові  депутатів 

Відмітка про 
участь у  роботі  

сесії 
1. Котрус Андрій Миколайович - 

 Онищенко Ольга Юріївна + 

 Рубін Анатолій Вікторович + 

 Бугровенко Лідія Василівна + 

2 Федишина Олена Вікторівна + 

 Соловей Олександр Миколайович + 

 Підбережник Володимир Володимирович + 

 Гриневич Тетяна Михайлівна + 

3 Сіроштан Сергій Олександрович - 

 Затірка Юлія Олегівна + 

 Петренко Ігор Володимирович + 

 Барабаш Тетяна Миколаївна + 

4 Наврузалієва Людмила Олександрівна + 

 Гавриленко Лариса Володимирівна + 

5 Кельнік Сергій Іванович - 

 Гривнак Ася Степанівна + 

 Сіромашенко Марина Йосипівна - 

 Гумініченко  Ірина Леонідівна + 

6 Безіна Лілія Никифорівна - 

 Бєлкін Олександр Юрійович - 

7 Танцюра Віталій Тимофійович - 

 Радчук Тетяна Дмитрівна + 

 ВСЬОГО  ПРИСУТНІХ:  15 

 

Умовні  знаки: 
“ +”    -  присутні 
“ - ”   - відсутні 
 

 

Секретар сільської ради                                                       Тетяна РАДЧУК 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УКРАЇНА 

Миколаївська область  Доманівський район 

Мостівська сільська рада 

 

РІШЕННЯ 

. 

від 20 квітня  2021 р   № 1                  VІІІ  позачергова сесія  8 скликання 

                с .Мостове                  
 

Про затвердження звіту про виконання 
бюджету Мостівської сільської 
територіальної громади за І квартал 
2021 року 

 

 

       Заслухавши і обговоривши звіт про виконання бюджету Мостівської сільської  
територіальної громади за   I квартал 2021 рік, відповідно  до частини четвертої статті 19 
Бюджетного Кодексу України,пункту 23 статті 26  Закону України “ Про місцеве 
самоврядування в Україні”,  сільська територіальна громада відмічає, що виконання бюджету 
за I квартал 2021 рік по доходах загального фонду складає  103,1  відсотки, до плану звітного 
періоду. Видаткова частина бюджету ради  по загальному фонду виконана на 93,6 відсотки до 
плану звітного періоду, по спеціальному фонду виконана на 81,8 відсотків до плану звітного 
періоду. 
Кошти резервного фонду бюджету ради в звітному періоді не використовувались. 
  

Розглянувши підсумки виконання бюджету громади за І квартал 2021 року громада      
 

Вирішила : 
 

1. Звіт про виконання  бюджету Мостівської сільської територіальної громади за І квартал 
2021 року затвердити. 

  

2. Затвердити виконання доходної частини бюджету сільської територіальної громади в сумі 
9732035 гривень, з них: по загальному фонду - 9671078 гривень, по спеціальному фонду - 

60957 гривень (додаток 1). 
 

3. Затвердити виконання видаткової частини бюджету сільської ради за І квартал 2021 року в 
сумі 10832519 гривень, з них по загальному фонду - 10576106 гривень, по спеціальному 
фонду - 256413 гривни (додатки 2,3). 
 

4. Додатки 1,2,3 та пояснювальна записка до цього рішення є невід’ємною частиною. 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів 
планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, 
транспорту та житлово-комунального господарства. 
 

 

Сільський голова                                                Надія БАБАНСЬКА 

 

 



Пояснювальна записка 

 

до рішення  Мостівської сільської ради « Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Мостівської сільської територіальної громади  за І квартал 2021 року» №1    від  20 квітня    
2021  року. 
1. Обґрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

 Пропонується затвердити виконання дохідної та видаткової частини бюджету 
Мостівської сільської ради за І квартал 2021 року відповідно  до частини четвертої статті 19 
Бюджетного Кодексу України, пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

 2. Мета і завдання підготовки проекту рішення. 
 У зв’язку з завершенням І кварталу 2021 року, наданням управлінням державного 
казначейства України у Доманівському районі звіту про виконання бюджету Мостівської 
сільської територіальної громади та на виконання статті 80 Бюджетного кодексу України 
підготовлено проект рішення про виконання  бюджету в розрізі кодів бюджетної класифікації. 
Виконання за звітний період характеризується наступними показниками: 
                                                             ДОХОДИ 

До доходної частини загального фонду бюджету громади за І квартал 2021 року 
надійшло коштів в сумі 9671078 гривень, що складає 103,09 відсотки до плану звітного 
періоду (9381633 гривень). З них надійшло офіційних трансфертів 5066038 гривень. В тому 
числі освітня субвенція з державного бюджету - 4334200 гривень, дотація - 694800 гривень, 
субвенції - 37038 гривень. 

Податків і зборів надійшло в сумі 4605041 гривні при плані 4314959 гривень, 
виконання складає 106,7 відсотків. 

57,9 відсотки надходжень податків та зборів в звітному періоді складають місцеві 
податки (2664360 гривень), в тому числі: орендна плата з юридичних осіб – 1539176 гривень, 
єдиний податок - 950004 гривни, інші - 175180 гривень.  

Податків та зборів на доходи фізичних осіб надійшло у звітному періоді 
1829471 гривни, при уточненому плані - 1646256 гривни, або 111,1 відсотків. 

До загального фонду бюджету за І квартал 2021 року надійшло неподаткових 
надходжень в сумі 95386 гривень, з них адміністративні збори - 93810 гривень, інші 
надходження – 1576 гривень. 

До спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади надійшли кошти в 
сумі 60957 гривень. З них власні надходження бюджетних установ в сумі 48583 гривень, 
екологічний податок - 3374 гривень,  надходження в цільові фонди - 9000 гривень.  
                                                ВИДАТКИ 

Обсяг видаткової частини бюджету Мостівської сільської територіальної громади на І 
квартал 2021 року затверджено (з урахуванням дотації та субвенції з державного бюджету) в 
сумі 11611026 гривень, в тому числі: 11297527 гривни - видатки загального фонду та 313499 
гривни - видатки спеціального фонду. Виконання складає 10832519 гривень, з них: по 
загальному фонду бюджету громади - 10576106 гривни, по спеціальному фонду 
256413гривни. 
 В структурі видатків загального фонду бюджету 86,2 відсотків займає заробітна плата з 
нарахуваннями працівників бюджетних установ (9118571 гривень), 7,6 відсотка - поточні 
трансферти органам державного управління інших рівнів (807141 гривни); 2,8 відсотки - 

енергоносії (301943 гривни); 1,1 відсотка - придбання продуктів харчування (114081 гривень). 
 Тимчасово вільні кошти  бюджету громади у звітному періоді на депозитних рахунках 
банків не розміщувались. 
 3.  Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового регулювання   
3.1 Бюджетний кодекс України. 
 

 

 

 

 

 



4 . Прогноз соціально- економічних та інших наслідків затвердження рішення   

Прийняття проекту рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Мостівської сільської територіальної громади за І квартал 2021 року» забезпечить виконання 
пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України. 
 

 

Сільський голова                                                                 Надія БАБАНСЬКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              



 

 

 

УКРАЇНА 

Миколаївська область  Доманівський район 

Мостівська сільська рада 

 

                                                                     РІШЕННЯ 

. 

від 20 квітня  2021 р   № 2                       VIII позачергова    сесія    8    скликання 

                с .Мостове                  
 

Про  внесення змін до бюджету 

Мостівської сільської територіальної 
громади  на 2021 рік 

 

        Відповідно  до пункту 23, частини 1, глави 1,розділу 2, статті 26  Закону України “ Про 
місцеве самоврядування в Україні”,  статті 78 Бюджетного Кодексу України, заслухавши та 
обговоривши інформацію сільського голови Бабанської Н.В., щодо внесення змін до бюджету 
громади на 2021 рік, сесія громади    
 

Вирішила : 
 

 1.Інформацію сільського голови Бабанської Н.В., про необхідність внесення змін до    
місцевого бюджету Мостівської  сільської територіальної громади 2021 рік взяти до відома. 
 

2.Внести зміни до дохідної частини загального фонду бюджету: 
Затвердити  надходження до загального фонду бюджету громади по  КБКД  
41051700 «Субвенція з  місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок 
бюджетного періоду» в суму 9175 гривень; 
 

3. Затвердити уточнений обсяг доходів Мостівської сільської територіальної громади на 2021 
рік у сумі 50130161 гривна, у тому числі обсяг доходів загального фонду 49770161 гривна, 
спеціального фонду 360000 гривень (додаток 1). 
 

3. Внести зміни до видаткової частини загального фонду бюджету: 

зменшити  видатки загального фонду на  413396   гривень. 
 

4.Внести зміни до видаткової частини спеціального фонду бюджету: 

Збільшити видатки спеціального фонду бюджету на 415571   гривну. 
 

5.Затвердити зміни та внести доповнення до бюджетних призначень розпорядникам коштів 
сільського бюджету територіальної громади на 2021 рік у розрізі програмної класифікації 
видатків та кредитування (додаток 3). 
 

6.Затвердити загальний фонд сільського бюджету територіальної громади  з дефіцитом  у сумі 
56001 гривна , джерелом покриття  якого визначити : 
      -   залучення вільного  залишку  бюджетних  коштів, який склався на початок року (БКФБ 
208100) у сумі 1090066  гривень (додаток 2). 

    - кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)  (БКФБ 208400) у сумі 1034065 гривень  (додаток 2). 
 



7.Затвердити спеціальний  фонд сільського бюджету територіальної громади з дефіцитом  у 
сумі 1034065  гривень , джерелом покриття  якого визначити : 
  - кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)  (БКФБ 208400) в сумі 1034065 гривень   (додаток 2). 
 

8.Затвердити уточнений обсяг видатків  бюджету громади на 2021 рік у сумі 51213227  
гривень  у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету в сумі 49819162 гривни та 
обсяг видатків спеціального фонду бюджету в сумі 1394065 гривень (додаток 3). 
 

9.Затвердити уточнений розподіл міжбюджетних трансфертів бюджету Мостівської сільської 
територіальної громади на 2021 рік (додаток 5). 
 

10.Затвердити уточнений розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2021 році(додаток 
6). 

 

11.Затвердити уточнений розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію 
місцевих/регіональних програм у 2021 році (додаток 7). 
 

12.  Додатки 1,2,3,5,6,7 та пояснювальна записка до цього рішення  є невід׳ємною частиною. 
 

13. Це рішення набирає чинності з 20 квітня  2021 року. 
    

14.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  комісію  з питань бюджету, фінансів 
планування соціально-економічного розвитку, комунальної власності, інфраструктури, 
транспорту та житлово-комунального господарства. 

 

 

Сільський голова                                             Надія БАБАНСЬКА                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Пояснювальна   записка 

 

до  рішення  Мостівської сільської ради «Про внесення змін до  бюджету Мостівської 
сільської територіальної громади  на  2021 рік» №2    від 20 квітня  2021  року. 
 

1. Обгрунтування необхідності підготовки проекту рішення. 

 Відповідно до пункту 23 , частини 1 , глави 1 , розділу 2 , статті 26 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» пропонується внести зміни до дохідної та видаткової 
частини  бюджету Мостівської сільської територіальної громади на 2021 рік. 
 

2.  Мета і завдання підготовки проекту рішення. 
 

 На виконання рішення  Миколаївської обласної ради  № 31  від 16.03.2021 року «Про 
внесення змін до  обласного бюджету  у Миколаївській області на  2021 рік», з метою проведення 
фінансування соціально - значимих заходів по  бюджету Мостівської сільської  територіальної 
громади  внести зміни до  дохідної та видаткової частин бюджету громади. 
 

 

3. Внести зміни  до дохідної частини загального фонду бюджету.   
 

- Затвердити  надходження до загального фонду бюджету громади за  
рахунок субвенції з  місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок 
бюджетного періоду» (КБКД 41051700) на суму 9175 гривень; 
 

4.Внести зміни до видаткової частини загального фонду . 

4.1. Зменшити видатки по : 
 

-КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури 
за рахунок коштів місцевого бюджету» по кекв 2240 «оплата послуг (крім комунальних)» на 
1215196 гривень; 
 

-КПКВК 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» на 
38000 гривень по «2730 «інші виплати населенню» на 28000 гривень та по кекв 2210 
«предмети, матеріали , обладнання та інвентар» на 10000 гривень; 
 

-КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»  по кекв 2120 «нарахування на заробітну 
плату» на 21600 гривень. 
 

4.2.Затвердити видатки по: 
- КПКВК 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами » на 5013 гривень. З них по : 
-  кекв 2111 «заробітна плата» на 4109 гривень; 
-  кекв 2120 «нарахування на оплату праці» на 904 гривни; 
- за рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок 
бюджетного періоду (КБКДК 41051700). 
-КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» по 
кекв «2730 «інші виплати населенню» на 28000 гривень та по кекв 2210 «предмети, матеріали 
, обладнання та інвентар» на 10000 гривень; 
- за рахунок зменшення видатків головного розпорядника коштів Мостівська сільська рада. 
 

4.3.Збільшити  видатки по : 



    КПКВК 0110150 «Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення),міської, селищної, сільських рад» по кекв 2210 «предмети, матеріали обладнання та 
інвентар» на 7200 гривень (придбання комп’ютерної техніки).  

- за рахунок перерозподілу видатків з інших програм. 
 

    КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» на 21600 гривень по кекв 2111 «заробітна 
плата»( для виплати компенсації за невикористану відпустку  працівникам). 
- за рахунок перерозподілу видатків з кекв 2120 «нарахування на оплату праці            по КПКВК 
0611010. 

-КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по кекв 3220 «капітальні трансферти 
органам державного управління інших рівнів» на 668947 гривень. Субвенцію виділено  для 
передачі до обласного бюджету для співфінансування проекту «Нове будівництво амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини у с.Мостове, Доманівського району, Миколаївської 
області» (Загальна кошторисна вартість об’єкту-12489466 гривень, співфінансування (10%)-
1248947 гривень. Виділено у 2020 році 230000 гривень , по бюджету 2021 року -350000 

гривень , даним рішенням 668947 гривень. Разом 1248947 гривень.) ;  
- за рахунок перерозподілу видатків з інших програм. 
КПКВК 0119770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по кекв 2620 «поточні трансферти 
органам державного управління інших рівнів» на 98800 гривень. Субвенцію виділено для 
передачі до бюджету Доманівської селищної ради на одержання послуг від відділу у справах 
дітей Доманівської селищної ради населенню Мостівської сільської ради. 
- за рахунок перерозподілу видатків з інших програм. 
 

-  КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти»  
на 10000 гривень по кекв 2210 «предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання 
предметів, матеріалів та  інвентарю для харчоблоків); 
- за рахунок перерозподілу видатків з інших програм. 
 

- КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи  у сфері освіти» на 18840 гривень по кекв 2240 
«оплата послуг(крім комунальних)» ( для проведення поточного ремонту шкільного автобусу 
Козубівського НВК) на 17000 гривень та по кекв 2730 «Інші виплати населенню» на 1840 
гривень (допомога дитині-сироті. 

- за рахунок перерозподілу видатків з інших програм. 
 

5. Внести зміни до спеціального фонду бюджету громади: 
    

5.1. Затвердити видатки спеціального фонду по : 
 

-КПКВК 0617321 «Будівництво-1 освітніх установ та закладів» по кекв 3122 «капітальне 
будівництво(придбання) інших об’єктів» в сумі 411409 гривень   на коригування ПКД по об'єкту:  
«Нове Будівництво школи, по вул. Степова, 69  с.Мостове Доманівського району Миколаївської 
області. Корегування» 

- за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку(спеціального фонду) 
джерело фінансування-перерозподіл коштів з інших програм. 

-КПКВК 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенціє 

з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами » на 4162 гривни по кекв 3110 «придбання обладнання і  
предметів довгострокового користування. 
- за рахунок передачі коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
Джерело надходжень -  субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції 
на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився 
на початок бюджетного періоду (КБКДК 41051700). 
 

 



     6.Стан нормативно – правової бази у даній сфері правового    регулювання   
6.1. Бюджетний кодекс України. 
6.2. Рішення громади від 24.12.2020 р №10 «Про  бюджет Мостівської сільської 
територіальної громади  на 2021 рік ” 

7. Прогноз соціально- економічних та інших наслідків затвердження рішення   

  Прийняття рішення «Про внесення змін до   бюджету Мостівської сільської територіальної  
громади   на  2021  рік»  та внесення змін до бюджетних призначень дадуть  змогу виконати 
соціально-значимі заходи Мостівської ОТГ. 

 

Мостівський сільський голова                                     Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

Україна 

Мостівська сільська рада 

            Доманівського району Миколаївської області 
 

РІШЕННЯ  
 

від  “ 20   “  квітня  2021 року № 3    VIII позачергової сесії  8  скликання    
 

Про затвердження Реєстру 

комунального  майна 

Мостівської  сільської ради 

 

 

 

  Відповідно до ст.26, ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.327 
Цивільного Кодексу України,  з метою впорядкування та обліку об’єктів комунальної 
власності Мостівської сільської ради, економічного та раціонального використання цих 
об’єктів, Мостівська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 
 

  1. Затвердити Реєстр комунального майна Мостівської сільської ради згідно додатку 1 
(додаток 1додається). 
   2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності проводити роботу щодо уточнення  даних 
Реєстру комунального майна (за 1 півріччя до 10липня, за 2 півріччя до 31грудня щороку ).  
   3.Реєстр комунального майна Мостівської сільської ради та дане рішення оприлюднити на 
офіційному сайті сільської  ради . 
   4.  Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію    сільської ради з 
питань бюджету , фінансів планування соціально-економічного розвитку, комунальної 
власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства.  
 

 

 

Сільський  голова             Надія БАБАНСЬКА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  УКРАЇНА 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

                                                           Р І Ш Е Н Н Я      

 

від 20 квітня 2021 року    № 4     VІІІ позачергова  сесія 8 скликання 

 

Про безоплатну передачу  комунального 

майна з балансу Мостівської сільської ради  
на баланс та оперативне управління  
Відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого органу  Мостівської сільської ради 

 

         Відповідно  до підпункту 31 статті 26,29, 60 Закону України «Про  місцеве 
самоврядування в Україні», з  метою   забезпечення виконання своїх повноважень Відділом 
освіти, молоді та спорту виконавчого органу  Мостівської сільської ради  та ефективного 
використання комунального  майна,  сесія  сільської  ради   

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Безоплатно передати комунальне  майно з балансу  Мостівської сільської ради на 
баланс та оперативне управління Відділу освіти, молоді та спорту Мостівської 
сільської ради.   
 

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності та бухгалтерії відділу освіти, 
молоді та спорту виконавчого органу  Мостівської сільської ради :  
2.1. підготувати акти прийому-передачі;  
2.2.забезпечити передачу майна в установленому  законодавством порядку;  
2.3. внести відповідні зміни до реєстру бухгалтерського обліку. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету, фінансів планування соціально-економічного розвитку, комунальної 
власності, інфраструктури, транспорту та житлово-комунального господарства. 

 

 

             Сільський голова:                                     Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20 квітня 2021 року         № 5                VІІІ позачергова  сесія 8 скликання 

Про затвердження  Плану дій 

з реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на території 
Мостівської сільсько  ради на 2021-2023 роки 

                                                            

 

 

 

 Відповідно до пункту 22, частини 1 статі 26,  статей 32,34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування» статті 4 Закону України «Про охорону дитинства», статті 4 Закону України 
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», розпоряджень 
Кабінету  Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 526-р «Про  Національну стратегію 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план 
заходів з реалізації її І етапу», від 01 червня 2020 року №703-р «Про затвердження плану 
заходів з реалізації ІІ етапу Національної стратегії реформування системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки», сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити  План дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 
території Мостівської сільської  ради на 2021-2023 роки  (далі План), що додається.  
 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з питань освіти, 
культури, молоді і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення. 
 

 

Сільський  голова                                                             Надія БАБАНСЬКА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Регіонального плану 

 

ПАСПОРТ 

                                                          Плану дій 

з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на  території 
Мостівської сільської ради на 2021-2023 роки 

 

  1. Регіональний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в 
Мостівській сільській раді на 2021-2023 роки (далі – Регіональний план) схвалено рішенням  
Мостівської сільської ради від 20 квітня 2021 року №  5 

 

2. Регіональний план затверджено: рішенням сільської ради від 20 квітня 2021 року 

 

3.Ініціатор – служба у справах дітей Доманівської селищної ради, відділ соціального захисту 
та охорони здоров’я Мостівської сільської ради 

 

4. Відповідальні виконавці  
-служба у справах дітей Доманівської селищної ради;  
-відділ освіти, молоді та спорту Мостівської сільської ради; 
-відділ соціального захисту та  охорони здоров’я Мостівської сільської ради. 
 

5. Термін виконання: 2021-2023 роки.  
 

6. Обсяги та джерела фінансування 

Дана програма  потребує фінансування за рахунок коштів обласного, місцевого бюджетів та 
інших джерел незаборонених чинним законодавством 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                             Тетяна РАДЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УКРАЇНА 

 МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКИЙ  РАЙОН  

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

  

РІШЕННЯ   № 6 

 

  Від  «20» квітня 2021  року                                            8 позачергова  сесії  VIII  скликання   
   с.Мостове                                                                                                                                  
 

 

Про затвердження програми оздоровлення та    

відпочинку дітей, учнівської молоді  
Мостівської сільської ради на 2021 - 2024 роки 

 

Відповідно статті 42 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ”, статті 
7 Закону України “ Про оздоровлення та відпочинок дітей ” та з метою створення 

сприятливих умов для якісного відпочинку та оздоровлення дітей, перш за все тих, які 
потребують особливої соціальної уваги та підтримки, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити програму оздоровлення та відпочинку дітей, учнівської молоді 
Мостівської сільської ради на 2021-2024роки (додається). 

 

        2.Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів місцевих    бюджетів та інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством України. 
 

         3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 
з   питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного  розвитку, комунальної власності, 
інфраструктури та комунального господарства та постійну комісію з питань освіти, культури, 
молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення. 
 

 

 

Сільський голова                                                                  Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

рішенням № 6 

8 позачергової  сесії  VIII  скликання   
Мостівської сільської ради 

від «20» квітня  2021року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА    ВІДПОЧИНКУ ДІТЕЙ, УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

МОСТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

НА 2021 - 2024 РОКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     с. Мостове - 2021 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

Програми оздоровлення та    відпочинку дітей, учнівської молоді  
Мостівської сільської ради на 2021 - 2024 роки 

 

1. Назва Програми:  Програми оздоровлення та    відпочинку дітей, учнівської молоді  
Мостівської сільської ради на 2021 - 2024 роки 

 

2. Підстава для розроблення:  Закон України «Про оздоровлення та відпочинок» від 04 
вересня 2008 року № 375-VI (із змінами), рішення 24 сесії позачергового сьомого скликання 
«Про затвердження Програми оздоровлення та відпочинку дітей Миколаївської області на 
2019-2023 роки». 
 

3. Розробник Програми : відділ освіти, молоді та спорту  виконавчого органу Мостівської 
сільської ради. 
 

4. Відповідальні за виконання: Мостівська  сільська рада, відділ освіти, молоді та спорту  
виконавчого органу Мостівської сільської ради, заклади освіти . 
 

5. Мета Програми:  створення сприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і 
відпочинок дітей. Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом оздоровчої, 
організаційно-координаційної та освітньої - виховної діяльності. Оздоровлення та відпочинок 
дітей відповідає пріоритетним напрямкам розвитку громади. 
  

6. Строки виконання Програми: протягом 2021-2024років 

 

7. Джерела фінансування: кошти місцевого бюджету та кошти не заборонені чинним 
законодавством 

 

8. Етапи виконання: Програма виконується в один етап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

оздоровлення та    відпочинку дітей, учнівської молоді 
Мостівської сільської ради на 2021 - 2024 роки 

                                 Загальні положення 

Необхідність затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей пільгового 

контингенту  Мостівської сільської ради на 2021-2023 роки (далі – Програма) 
зумовлена необхідністю реалізації сучасної державної політики в галузі оздоровлення 

дітей, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей 

та молоді. Програмою визначено основні показники, заходи та напрямки 

діяльності у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, фінансові та організаційні 
засади, права, обов'язки усіх учасників процесу. 
Упродовж останніх років за медичними показниками зберігається тенденція до 
погіршення стану здоров’я дітей, що зумовлено негативними соціально-

економічними, екологічними та іншими факторами. 
Поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, запобігання 

бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку 
творчих здібностей забезпечується шляхом організації оздоровлення та відпочинку 

дітей, зокрема в період літніх канікул. 

Мета програми 

Метою Програми є створення сприятливих умов та реалізація права на якісне 

оздоровлення і відпочинок дітей. Досягнення поставленої мети здійснюватиметься 

шляхом оздоровчої, організаційно-координаційної та освітньої - виховної діяльності. 
Оздоровлення та відпочинок дітей відповідає пріоритетним напрямкам розвитку 

громади. 

Основні завдання 

Своєчасна підготовка та проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей, 
насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; 

своєчасне та в необхідному обсязі фінансування заходів з оздоровлення та 
відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; надання 

послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки; 
збільшення кількості дітей, охоплених оздоровленням і відпочинком, насамперед 
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. 



Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

Рік Орієнтовний обсяг виділених коштів на 

оздоровлення,тис. грн 

2021 50 

2022 50 

2023 

 

                    50 

2024 50 

 

Очікувані результати виконання Програми 

 

У результаті реалізації заходів Програми очікується збільшення кількості дітей, учнівської молоді, 
яким надаються послуги з оздоровлення та відпочинку. 
Виконання Програми забезпечить щорічне якісне надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, 
які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.



1. Основні заходи щодо реалізації Програми 

 
№ Назва заходу Відповідальні 

виконавці 
Строк 

виконанн я 

Орієнтовні обсяги 

фінансування, тис. 
гривень 

1 2 3 4 2021 2022 2023 2024 

Розділ 1. Організаційне супроводження оздоровлення та відпочинку дітей 

1. Здійснити своєчасну в Відділ  освіти, травень-     
 повному обсязі підготовку до  молоді та спорту 

Мостівської 
сільської ради 

червень, 

 проведення відпочинку та  щороку 
 оздоровлення дітей влітку   

 2018 року, розробити і   

 затвердити відповідні заходи,   

 передбачивши видатки на   

 оздоровлення та відпочинок   

 дітей, зокрема дітей пільгових   

 категорій та дітей, які   

 потребують особливої   

 соціальної уваги та підтримки;   

 створення оптимальних умов   

 для безпечного та   

 ефективного перебування   

 дітей у дитячих закладах   

 оздоровлення та відпочинку   

 усіх типів; посилення   

 контролю за ефективним   

 витрачанням коштів, які   

 спрямовуються на   

 оздоровлення та відпочинок   

 дітей   

2. Забезпечити своєчасне Відділ освіти, червень     
 проведення процедур молоді та – липень 
 закупівлі послуг (путівок) з спорту щороку 
 оздоровлення та відпочинку Мостівської   

 дітей за рахунок коштів сільської ради  

 місцевого бюджету   

4. Вжити заходів щодо Відділ освіти, червень 50 50 50 
 забезпечення належної    молоді та – липень    
 організації оздоровлення та спорту щороку     

 відпочинку дітей, які Мостівської       

 потребують особливої сільської
 р
ади, 

     

 соціальної уваги та підтримки, виконавчі
 орг
ани 

     

 зокрема: діти-сироти, діти, сільської ради 
(за 

     

 позбавлені батьківського узгодженням)     

 



 піклування; діти осіб, визнаних 
учасниками бойових дій 
відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 

Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту"; діти, 
один із батьків яких загинув 

(пропав безвісти) у районі 
проведення антитерористичних 
операцій, бойових дій чи 

збройних конфліктів або помер 

внаслідок поранення, контузії 
чи каліцтва, одержаних у 

районі проведення 

антитерористичних операцій, 
бойових дій чи збройних 

конфліктів, а також внаслідок 

захворювання, одержаного у 

період участі в 

антитерористичній операції; 
діти, один із батьків яких 

загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або 

помер внаслідок поранення, 
контузії чи каліцтва, 
одержаних під час масових 

акцій громадянського 

протесту; діти, один із батьків 

яким встановлено інвалідність I 

або II групи; діти одиноких 

матерів; діти, зареєстровані як 

внутрішньо переміщені особи; 
діти, які проживають у 

населених пунктах, 
розташованих на лінії 
зіткнення, рідні діти батьків- 

вихователів або прийомних 

батьків, які проживають в 

одному дитячому будинку 

сімейного типу або в одній 

прийомній сім'ї; діти, взяті на 

облік службами у справах дітей 
як такі, що перебувають у 
складних життєвих 

обставинах; діти з 

інвалідністю; діти, які 
постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; 
діти, які постраждали 

внаслідок стихійного лиха, 

     

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html


 техногенних аварій, катастроф; 
діти з багатодітних сімей; діти з 

малозабезпечених сімей; діти, 
батьки яких загинули від 

нещасного випадку на 
виробництві або під час 
виконання службових 

обов'язків;діти,які перебувають 

на диспансерному обліку; 
талановиті та обдаровані діти - 
переможці міжнародних, 
всеукраїнських, обласних, 
міських, районних олімпіад, 
конкурсів, фестивалів, змагань, 
спартакіад, відмінники 
навчання, лідери дитячих 
громадських організацій; діти - 

учасники дитячих творчих 
колективів та спортивних 
команд; діти працівників 
агропромислового комплексу та 
соціальної сфери села; діти 

журналістів, які загинули або 

яким встановлено інвалідність I 
або II групи у зв'язку з 

виконанням професійних 

обов'язків 

     

6. Перевести дошкільні заклади 

громади на тримісячний 

оздоровчий режим роботи 

Відділ ОМС, 
виконавчі органи 

сільської ради (за 

узгодженням) 

травень 

- 

вересень 

щороку 

   

7. Забезпечити  дотримання 

правил перевезення дітей під 

час здійснення екскурсійних 

поїздок,    посилити 

персональну відповідальність 

керівників та працівників 

дитячих закладів  за 

дотриманням   санітарних, 
протипожежних    правил, 
порядку  проведення 

екскурсій, походів. 
Організовувати 

роз’яснювальну роботу серед 

дітей про суворе дотримання 

правил поводження з 

легкозаймистими та 

вибухонебезпечними речовинами 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Мостівської  
сільської ради 

травень 

- 

вересень 

щороку 

   



 

8. Забезпечити проведення 

тематичних заходів, виставок та 
оглядів літератури у літній 

період в бібліотеці для дітей 

Бібліотеки громади 

 

травень 

- 

вересень 

щороку 

   

Розділ 2. Організація діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

 Організувати на базі закладів 

загальної середньої освіти 

роботу мовних таборів 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Мостівської  
сільської ради 

червень 

щороку 

   

Розділ 3. Медичне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей 

1 

0. 

Забезпечити організацію 

своєчасного безкоштовного 

проведення  медичного 

обстеження дітей, які 
направляються   на 

оздоровлення та відпочинок 

Відділ ОМС  

 

травень 

- 

вересень 

щороку 

   

Розділ 4. Інформаційно-методичне забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей 

1 

1. 

Забезпечити висвітлення у 

засобах масової інформації та 

на офіційних веб-сайтах 

органів виконавчої влади та 

органів   місцевого 

самоврядування інформаційних 

матеріалів про організацію 

оздоровлення та 

відпочинку дітей. 

Відділ освіти, 
молоді та спорту 

Мостівської  
сільської  ради, 
виконавчі органи 

сільської ради 

(за узгодженням) 

травень 

- 

вересень 

щороку 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УКРАЇНА 

 МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКИЙ  РАЙОН  

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

  

РІШЕННЯ  №  7 

 
  Від  «20» квітня 2021  року                                            8 позачергова  сесії  VIII  скликання   
   с.Мостове                                                                                                                                  
 

 

  Про затвердження 

 Програми  розвитку та підтримки  
 обдарованих і талановитих учнів  
 та педагогічних працівників 

 Мостівської сільської ради  
 на  2021-2024 роки 

 

 

  

      Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про освіту»,  Закону України «Про  повну загальну середню освіту»  сільська рада       
 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  Затвердити  Програму розвитку та підтримки  обдарованих і талановитих учнів  та 
педагогічних працівників  Мостівської сільської ради на 2021-2024 роки (додається). 
 

2.Фінансування Програми здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством України. 
 

 3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з   
питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного  розвитку, комунальної власності, 
інфраструктури та комунального господарства та постійну комісію з питань освіти, культури, 
молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення. 
 

 

 

Сільський голова                                                            Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

 

 

              

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

рішенням № 7  
8 позачергової  сесії  VIII  скликання   

Мостівської сільської ради 

від «20» квітня  2021року 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ ТА ПІДТРИМКИ 

ОБДАРОВАНИХ І ТАЛАНОВИТИХ УЧНІВ 

ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

МОСТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

НА  2021-2024 РОКИ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     с. Мостове – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

Програми розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів та педагогічних 
працівників Мостівської сільської ради на 2021-2024 роки 

 

1. Назва Програми:  Програма розвитку та підтримки  обдарованих і талановитих учнів  та 
педагогічних працівників  Мостівської сільської ради   на   2021-2024   роки 

 

2. Підстава для розроблення:  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закон України «Про освіту»,  Закон України «Про  повну загальну середню освіту» 

 

3. Розробник Програми : відділ освіти, молоді та спорту  виконавчого органу Мостівської 
сільської ради. 
 

4. Відповідальні за виконання: Мостівська  сільська рада, відділ освіти, молоді та спорту  
виконавчого органу Мостівської сільської ради, заклади освіти . 
 

5. Мета Програми: створення умов для творчого розвитку особистості, а саме: 
• розвиток інтелектуальних, творчих здібностей дітей; 
• створення сприятливих умов для самореалізації особистості учня; 
• забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу, діагностики обдарованих 
учнів, визначення особливостей їх обдарованості; 
• покращення якості підготовки учнів щодо стандартів базової загальної та середньої 
освіти; 
• підвищення результативності олімпіад, конкурсів, турнірів, науково-дослідницьких 
робіт учнів, членів МАН; 
• створення умов для ранньої профілізації учнів; 
• підвищення рівня компетентності та педагогічної майстерності вчителів закладів 
освіти . 

  

6. Строки виконання Програми:  початок – 01.05.2021 рік,  закінчення – 31.12.2024 рік. 
 

7.Етапи виконання: Програма виконується в один етап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.  Загальні положення 

Програма розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів  та 
педагогічних працівників Мостівської  сільської ради на 2021-2024 роки (далі – 

Програма) розроблена з метою пошуку, створення умов для всебічного розвитку та 

розкриття інтелектуальної, академічної, спортивної, лідерської, художньо- естетичної 
обдарованості, стимулювання творчого самовдосконалення обдарованих дітей та 
педагогів , сприяння їхній самореалізації в сучасному суспільстві. 

З метою створення системи роботи з обдарованими дітьми та її функціонування 

необхідно вважати талановитими і обдарованими тих дітей, хто в силу здібностей 
демонструє високі показники та унікальність у вивченні основ наук, у поезії, літературі, 
музиці, хореографії, живописі, народно-прикладному мистецтві, вокалі, спорті; хто має 

загальну багатопланову обдарованість та талановитість. 
Програма передбачає практичні заходи, спрямовані на створення в освітньому 

просторі Мостівської  сільської ради системи пошуку, розвитку й педагогічної 
підтримки талановитих дітей, стимулювання їх творчого самовдосконалення, 
соціалізації та самореалізації у сучасному суспільстві. 

Успішне виконання передбачених Програмою завдань можливе при тісній 

співпраці школи, сім’ї, громадськості та органів місцевого самоврядування. 
II. Мета програми 

Метою Програми є створення умов для творчого розвитку особистості. 
Основні завдання Програми: 
 пошук і відбір обдарованих учнів; 

 створення сприятливих умов для інтелектуального, морально- естетичного, 
фізичного розвитку школярів; 

 надання можливостей усім учасникам освітнього процесу реалізувати власні 
творчі здібності на основі науково-пошукової та дослідницької діяльності; 

 створення системи стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей 

та педагогічних працівників, які з ними працюють. 

Програма спрямована на створення системи роботи зі здібними та обдарованими 
дітьми у закладах загальної середньої та позашкільної освіти. 

                                 ІІІ. Основні напрями реалізації програми 

Програма роботи з обдарованою учнівською молоддю реалізується за 

напрямами: 
 система пошуку обдарованих дітей; 

 навчання, виховання та розвиток обдарованих, талановитих дітей; 

 забезпечення системи матеріального та морального стимулювання;



 

робота з батьками. 
 

IV. Очікувані результати 

Виконання Програми забезпечує створення системи роботи з обдарованими і 
здібними дітьми у закладах загальної середньої освіти відповідно до їх можливостей, 
уподобань та удосконалення системи морального і матеріального заохочення учнів і 
педагогічних працівників. 

 

V.Фінансове забезпечення програми 

Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, 
не заборонених законодавством. 

Під час формування проекту місцевого бюджету сільська рада передбачає 

асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей місцевого бюджету. 
Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1 до Програми. 

 

VI.Організація управління та контроль за ходом виконання програми  

 

Контроль за виконанням Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту 
Мостівської  сільської ради. Начальник відділу ОМС  до 30 січня інформує виконавчий 

комітет про хід виконання Програми. 
У разі необхідності внесення змін впродовж терміну виконання Програми 

відповідальний виконавець готує уточнення показників та заходів і вносить їх на розгляд 

сесії сільської ради. 
 

 

 

 

Начальник відділу освіти                                         Альона САВЧЕНКО



 
 

Додаток 1 

 

Заходи щодо реалізації Програми розвитку та підтримки обдарованих і здібних 

учнів Мостівської  сільської ради на 2019-2021 роки 

тис. грн. 
 

№ з/п 
 

Зміст заходу 

 

Відповідальні 
виконавці 

Орієнтовн
і обсяги та 

джерело 

фінансува
ння 

За роками 

2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Організаційна робота щодо створення умов для розвитку обдарованих дітей 

 

 
1 

Коригування створеного 

у закладах освіти 

інформаційного банку 

даних про обдарованих 

дітей згідно з напрямами 

програми 

 

Керівники 

закладів 

освіти 

 

 

Не 
потребує 

фінансуван
ня 

    

 

 
2 

Організувати роботу 

наукового товариства 

Малої академії наук  

Відділ 
ОМС, 
керівники 

закладів 

освіти 

Не потребує 
фінансуванн
я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Проведення ІІ етапу 
Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, 
малих олімпіад, 
інтелектуальних та 
інтерактивних ігор, 
конкурсів з 
української мови та 
літератури, 
природничих 
конкурсів, фестивалів 
та конкурсів 
художньої 
самодіяльності, 
предметних турнірів 
(придбання 
канцтоварів, грамот, 
подарунків для 
нагородження) 

 

 

 

Відділ 
ОМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 5 5 5 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Забезпечення системи матеріального та морального заохочення 

 

 

 

1 

Виплата одноразових 

премій обдарованим 

учням, переможцям 

обласних олімпіад, 
конкурсів, турнірів, 
спортивних змагань 
(відповідно до 

Положення про 

одноразові премії) 

 

 

Відділ ОМС 

  

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

 

 
2 

Виплата одноразових 

премій педагогічним 

працівникам, які 
підготували переможців 

олімпіад, конкурсів, 
турнірів, змагань, 
фестивалів обласного, 
всеукраїнського рівня. 

 

 
Відділ ОМС 

  

 

 
15 

 

 

 
15 

 

 

 
15 

 

 

 

 

15 

 
 

3 

Виплата одноразових 

премій  учням, яких 
нагороджено  
Похвальним листом 

Відділ ОМС   
 

10 

 
 

10 

 
 

10 

 

 

10 

 

 

4 

Забезпечити систему 

морального 

стимулювання батьків за 

дбайливе виховання та 

всебічний розвиток дітей 

(нагородження 

грамотами) 

 

Відділ ОМС 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 
5 

Висвітлювати та 

пропагувати в засобах 

масової інформації 
участь школярів в 

районних, обласних, 
Всеукраїнських 

олімпіадах, конкурсах, 
змаганнях. 

Відділ ОМС 
Не 
потребу
є 

фінансу
вання 

    

Всього: 46 46 46 46 

 

Начальник відділу освіти                                 Альона САВЧЕНКО 

 



 

 

УКРАЇНА 

 МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКИЙ  РАЙОН  

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

  

РІШЕННЯ   № 8 

 

  Від  «20» квітня 2021  року                                            8 позачергова  сесії  VIII  скликання   
   с.Мостове                                                                                                                                  
 

 

  Про затвердження положення 

 «Про призначення премій 

 обдарованим і талановитим  дітям  та 

 педагогічним працівникам закладів освіти 

 Мостівської сільської ради» 

 

  

      Відповідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України 
«Про освіту»,  Закону України «Про  повну загальну середню освіту»  сільська рада       
 

 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.  Затвердити  положення «Про призначення премій обдарованим і талановитим  
дітям  та  педагогічним працівникам закладів освіти 

 Мостівської сільської ради»  (додається). 
 

2.Фінансування Положення  здійснювати за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством України. 
 

 3.   Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 
з   питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного  розвитку, комунальної власності, 
інфраструктури та комунального господарства та постійну комісію з питань освіти, 
культури, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення. 
 

 

 

Сільський голова                                                                 Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

рішенням № 8 

8 позачергової  сесії  VIII  скликання   
Мостівської сільської ради 

від «20» квітня  2021року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

«Про призначення премій обдарованим і талановитим  дітям  та педагогічним працівникам 
закладів освіти Мостівської сільської ради»                                                                                  

1. Загальні положення 

          1.1. Дане положення покликане сприяти стимулюванню обдарованих дітей та 
розвитку їх здібностей відповідно до Указу Президента України № 927/2010 від 
30.09.2010 року «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих 
і талановитих дітей та молоді», статті 16 Закону України «Про повну  загальну середню 
освіту»,  ст. ч.4 Закону України «Про позашкільну освіту», на виконання  Програми 
розвитку освіти на території Мостівської сльської ради на 2021-2024 роки 

1.2 Цим положенням регламентується порядок призначення та виплат  одноразових 
премій обдарованим дітям  Мостівської сільської ради (учням закладів освіти та 
вихованцям позашкільних навчальних закладів) та педагогічним працівникам, які їх 
підготували. 

1.3 Одноразові премії призначаються за рішенням  Мостівської сільської  ради. 
1.4 Одноразова премії призначається учням загальноосвітніх навчальних закладів та 
вихованцям позашкільних закладів: 

Інтелектуальний напрям: 

- учням, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у поточному 
році отримали 190-200 балів, або  випускникам (медалістам) за високі досягнення у 
навчанні; 

- переможцям і призерам ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
навчальних предметів та ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту  науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України; 

- педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, які підготували 
переможців і призерів ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів, ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів - членів Малої академії наук України». 
І місце – 500 грн.; 
ІІ місце - 300 грн.;          
ІІІ місце – 200 грн. 

-         учням, які за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у поточному 
році отримали: 

199-200 балів-500 грн.; 
196-198 балів-300 грн.; 



 

190-195 балів-200 грн. 
     - педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, які підготували 
переможців і призерів ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів, ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів - членів Малої академії наук України: 

І місце – 500 грн.; 
ІІ місце – 300 грн.; 
ІІІ місце – 200 грн. 
-учням , яких нагороджено  Похвальним листом у поточному році – 200грн. 

Творчий напрям: 
-         переможцям і призерам  міжнародних, Всеукраїнських, обласних конкурсів 

учнівської творчості: 
      І місце – 500 грн. 

ІІ місце - 300 грн.;          
ІІІ місце –200 грн.; 

- працівникам позашкільних навчальних закладів, які підготували переможців і 
призерів міжнародних, Всеукраїнських конкурсів учнівської творчості: 

І місце – 500 грн.; 
ІІ місце – 300 грн.; 
ІІІ місце – 200 грн. 

2.Умови призначення премії 

2.1. Премія призначаються обдарованим дітям (учням закладів освіти та вихованцям 
позашкільних навчальних закладів) –  переможцям і призерам ІІІ та ІV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, ІІ та ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої 
академії наук України, обласних та Всеукраїнських, міжнародних конкурсів учнівської 
творчості (не менше 3) та учням, які за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання у поточному році отримали 190-200 балів, та педагогічним працівникам, які їх 
підготували. 

2.2. Якщо учень (вихованець) став переможцем ІІІ та призером ІV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, переможцем ІІ та призером 
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів 
Малої академії наук України, переможцем обласних, Всеукраїнських, міжнародних 
конкурсів учнівської творчості, абоза результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
у поточному році отримав 190-200 балів з кількох навчальних предметів, то премія 
призначається за кращий результат. 

2.3. Одноразові премії обдарованим дітям (учням закладів освіти та вихованцям) 
виплачуються один раз на рік, за підсумками навчального року. 

2.4. Одноразові премії учням, які за результатами зовнішнього незалежного 
оцінювання у поточному році отримали 190-200 балів призначаються один раз на рік, 
після офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання. 

2.5. Одноразовіпремії педагогічним працівникам та працівникам позашкільних 
навчальних закладів призначаються після офіційного оголошення результатів ІІІ та  ІV 
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, ІІ та  ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої 
академії наук України,  обласних,Всеукраїнських  конкурсів учнівської творчості, 
зовнішнього незалежного оцінювання. 



 

     2.6. Якщо педагогічний працівник чи працівник позашкільного навчального закладу 
підготував учня (вихованця), який став переможцем ІІІ та призером ІV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, переможцем ІІ та призером 
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів 
Малої академії наук України, переможцем обласних, Всеукраїнських, міжнародних 
конкурсів учнівської творчості, за результатами зовнішнього незалежного оцінювання у 
поточному році отримав 190-200 балів з кількох навчальних предметів, то премія 
призначається за кращий результат. 

3. Відбір претендентів на призначення премій 

3.1. Відбір претендентів на призначенняпремії здійснюється постійною комісією 

Мостівської сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного  
розвитку, комунальної власності, інфраструктури та комунального господарства та 
постійну комісію з питань освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров’я та 
соціального захисту населення (далі - комісія). 

3.2. За результатами конкурсу комісія визначає претендентів щодо призначення премії.  

3.3. Претенденти на отримання премії (учні загальноосвітніх, позашкільних 
навчальних закладів) розглядаються комісією за наявності таких матеріалів: 

- копії дипломів, грамот, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, тощо; 
4. Організаційне забезпечення проведення відбору претендентів на призначення 

премій. 
  

4.1. Організаційне проведення відбору претендентів на призначення премій 
здійснюється відділом освіти , молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської  
ради. 

4.2. Безпосередній відбір претендентів на призначення премій здійснюється комісією. 
4.3. Список претендентів визначається простою більшістю голосів присутніх членів 

комісії шляхом відкритого голосування.  
4.4.Інформація про проведення конкурсного відбору та визначення претендентів 

оприлюднюється на офіційному сайті сільської  ради. 
  

5. Порядок призначення та виплати премій 

  

5.1. Підставою для виплати премій є рішення   Мостівської сільської ради. 
Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської  ради один 

раз на рік до 15 травня поточного року подає секретареві комісії документи для 
призначення премій. 

5.2. Комісія, у визначений нею термін, але не пізніше 20 травня розглянувши подані 
матеріали, визначає список претендентів на отримання премії серед учнів (вихованців) та 
педагогічних працівників,  відповідно до пункту 1.4 цього Положення. 

5.3. Виплата премій здійснюється у межах асигнувань, передбачених у місцевому 
бюджеті на реалізацію заходів цільових програм. 

5.4. Рішення  Мостівської сільської ради  про виплату премії направляється до відділу 

освіти, молоді та спорту виконавчого органу Мостівської сільської  ради, який видає 
відповідний наказ начальника відділу. 

5.5. Після призначення премії претендент на її отримання зобов’язаний в місячний 
термін надати відповідні банківські реквізити. 

  

6. Очікувані результати 



 

  

Виплата премій сприятиме підтримці і стимулюванню діяльності педагогічних 
працівників та обдарованих дітей Мостівської громади, спрямованої на досягнення 
найвищих результатів, підвищення іміджу  громади.  

    

Начальник відділу освіти                                     Альона САВЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                              

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 20 квітня 2021 року       № 9       VІІІ позачергова  сесія 8 скликання 

 

Про затвердження  Цільової соціальної програми 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та осіб з їх числа в Мостівській 
сільській раді на 2021-2023 роки» 

 

 

                                                         

 

 

 

Відповідно до пункту 22, частини 1 статі 26,  статей 32,34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування» статті 4 Закону України «Про охорону дитинства», статті 4 Закону України 
«Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», розпоряджень 
Кабінету  Міністрів України від 09 серпня 2017 року № 526-р, Національної стратегії 
реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, 
стратегічної цілі 2. "Висока якість життя людини", операційної цілі  2.2. "Підвищення 
тривалості життя людини", завдання 2.2.3. "Соціальна реабілітація та соціальна допомога" 
Стратегії розвитку Миколаївської області до 2027 року, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
1.Затвердити  Цільову соціальну програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа в Мостівській сільській раді на 
2021-2023 роки»   (далі План), що додається.  
 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  з       питань 
освіти, культури, молоді і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення. 
 

 

 Сільський голова                                             Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням сільської ради 

20.04.2021 року № 9 

 

 

ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА 

 забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених  
батьківського піклування, та осіб з їх числа в Мостівській сільській раді 

на 2021-2023 роки 

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа що проживають на території громади на 2021-2023 роки, 
розроблена  з метою реалізації державної політики щодо захисту житлових прав дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа та забезпечення 
дітей житлом. 

Одним з показників стану захисту прав дитини та її добробуту в державі є рівень 
забезпеченості житлом та майном дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також осіб з їх числа. 

Програму розроблено на виконання завдань Національної стратегії реформування 
системи інституційного догляду та виховання дітей на          2017-2026 роки, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від                            09 серпня 2017 року № 
526-р, та стратегічної цілі 2. "Висока якість життя людини", операційної цілі  2.2. 
"Підвищення тривалості життя людини", завдання 2.2.3. "Соціальна реабілітація та 
соціальна допомога" Стратегії розвитку Миколаївської області до 2027 року.  

Відповідно до Стратегії розвитку Миколаївської області до 2027 року ця Програма 
стане важливим інструментом налагодження партнерства між обласною державною 
адміністрацією, обласною радою, територіальними громадами, громадськими 
організаціями області щодо захисту прав дітей, зокрема, в частині забезпечення реалізації 
прав дитини на сімейне виховання.  

Паспорт Програми наведено у додатку 1. 
 

Розділ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,  
НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА 

 

На первинному обліку служб у справах дітей селищної ради перебуває                35 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них:  3 дітей мають житло на 
праві  власності, 32 дитини ще  не мають житла. Програмою передбачається отримання  
жилого приміщення у населеному пункті, який вони обрали з урахуванням реєстрації.  

Основними причинами відсутності житла у дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, є:  
         - відсутність житла у батьків на момент позбавлення їх батьківських прав; 

залишення дитини матір’ю в пологовому будинку;  
-відсутність постійного місця проживання батьків. 
Вирішення питання забезпечення житлом дітей дозволить молодим людям 

реалізувати й інші свої права, оскільки наявність житла - це міцний фундамент подальшої 
долі. 

 

 

 

 



 

Розділ 3. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є забезпечення житлом дітей на підставі Законів України "Про 
охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про житловий фонд 
соціального призначення", Указу Президента України від 16 грудня 2011 року № 
1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні", від 30 вересня 
2019 року № 721/2019 "Про деякі питання забезпечення прав та законних інтересів дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розвитку та підтримки сімейних 
форм виховання", Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 

"Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", 
керуючись Житловим кодексом Української РСР, статтею 91 Бюджетного кодексу 
України. 

Найбільш незахищеними категоріями, які потребують підтримки на сьогодні, є 
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа та члени їх сімей.  

Недостатній рівень доходів та незадовільні житлові умови призводять до 
міграційних процесів і відтоку із території громади висококваліфікованих фахівців та 
обмежують можливість народження дітей у сім’ях, які потребують поліпшення житлових 
умов, що у свою чергу негативно позначається на соціально-економічному розвитку 
громади.  

Вирішення житлового питання незахищеної категорії осіб шляхом підвищення 
рівня доступності житла є важливою соціально-економічною передумовою стабілізації 
життя суспільства. Поліпшення житлових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, а також осіб з їх числа шляхом  придбання доступного житла – 

є основною складовою реалізації цієї Програми.  
 

Розділ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ  
РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

 

Однією із найактуальніших проблем сьогодення є забезпечення громадян України 
житлом. Існує безліч причин, які призводять до погіршення житлової політики в країні в 
цілому та породжують нескінчені черги осіб, які потребують поліпшення житлових умов. 

Водночас особливе занепокоєння викликають випадки, коли під загрозою 
залишитися на вулиці опиняється одна із найбільш вразливих категорій осіб, таких як 
діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Тому ця Програма направлена 
саме на вирішення проблемних питань, пов’язаних із захистом житлових прав дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. 

 

 

Розділ 5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Виконання Програми дасть можливість: 
-поліпшити  стан захисту житлових прав дітей–сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також осіб з їх числа; 
-впорядкувати перебування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, віком від 16 до 18 років, а також осіб з їх числа віком від 18 до 23 років на 
соціальному квартирному обліку або на обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов (тобто на квартирному обліку), у разі придбання соціального житла, житла 
для дітей, надання грошової компенсації на придбання житла; 

-сформувати територіальний  список дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа з урахуванням дати взяття на квартирний облік (відповідно 
до потреб та пропозицій районів та територіальних громад області); 



 

-вивчити потребу у забезпеченні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, та осіб з їх числа упорядкованим житлом; 

-забезпечити право на отримання житла або грошової компенсації дітям-сиротам, 
дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком від 16 до 23 років 

у порядку черговості взяття на квартирний облік (за наявності кількох осіб з однаковою 
датою взяття на облік перевага надається дитині старшого віку), у тому числі особам, які 
досягли 23-річного віку протягом поточного бюджетного року;     

-запровадити ефективну систему спеціалізованих соціальних послуг для дітей та 
молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
           - активізувати діяльність громади із захисту прав дітей;  

-забезпечити придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних 
житлових будинках та з вторинного ринку за рахунок коштів обласного та місцевих 
бюджетів; 

-забезпечити придбання житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, 
юридичних осіб, та земельних ділянок, на яких вони розміщені;  

-проведення реконструкції (ремонту) житла; 
-сформувати житловий фонд соціального житла за рахунок вільних житлових 

приміщень, що знаходяться у власності територіальної громади, та вжити заходів з 
передачі їх у користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, 
особам з їх числа  з метою вирішення подальшого забезпечення житлом. 

При цьому квартири та житлові будинки, що підлягають викупу, повинні 
відповідати затвердженим побутовим нормам житла щодо їх площі і планування. 
 

Розділ 6. РОЗРАХУНОК ОБСЯГІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ  
ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 

 

Реалізація заходів Програми здійснюватиметься у межах видатків, передбачених у 
державному та інших місцевих бюджетах на відповідну мету, а також за рахунок інших 
джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

Розділ 7. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

 

Контроль за виконанням завдань і заходів Програми на території громади здійснює 
служба у справах дітей Доманівської селищної ради. 

Виконавчий орган  селищної ради, відповідні керівники структурних підрозділів 
старости сіл забезпечують виконання заходів Програми та щопівроку  до 15 числа місяця, 
що настає за звітним періодом, інформують службу у справах дітей селищної ради про їх 
виконання.  

Служба у справах дітей селищної ради щопівроку до 01 лютого та до 01 серпня 
(починаючи з 2021 року) інформує  постійні комісії сільської ради  про хід виконання 
Програми.                    

Мостівська сільська  рада щороку звітує про виконання Програми на сесії сільської 
ради. 
 

 

 

  Секретар сільської ради                                          Т.РАДЧУК 

 

 

 

 



 

 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 квітня 2021 року   №  10                VІІІ позачергова сесія 8 скликання 

 

Про надання згоди на безоплатне 

прийняття з державної власності в особі 
АТ «Миколаївобленерго» до комунальної  
власності Мостівської сільської ради 

нерухомого майна – лінейних постів 

 

 

    Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», 
постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 року № 1482 «Про передачу 
об’єктів права державної та комунальної власності», розглянувши лист АТ 
«Миколаївобленерго» про передачу до комуальної власності Мостівської сільської ради 
нерухомого майна – лінейного посту за адресою: Миколаївська область, Доманівський 
район, с. Мостове, вул. Степова 82/2 та лінейного посту за адресою: Миколаївська 
область, Доманівський район, село Новокантакузівка, вул. Гірська, 7, сільська рада 

 

    ВИРІШИЛА: 
1.Надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності в особі АТ 
«Миколаївобленерго» до комунальної власності Мостівської сільської ради нерухомого 
майна: 
 - лінейного посту за адресою: Миколаївська область, Доманівський район, с. Мостове, 
вул. Степова 82/2; 
-  лінейного посту за адресою: Миколаївська область, Доманівський район, село 
Новокантакузівка, вул. Гірська, 7. 
 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інфраструктури та комунального 
господарства. 
 

 

     Сільський голова                                               Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від  20 квітня 2021 року   № 11                VІІІ позачергова сесія 8 скликання 

 

Про надання згоди на безоплатну передачу 

індивідуально-визначеного майна зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Миколаївської області у комунальну власність  
територіальної громади Мостівської сільської ради 

та утворення комісію з приймання-передачі окремого 

індивідуально визначеного майна 

 

     Відповідно до пункту 32 частини першої статті 43, частини другої, четвертої та п’ятої 
статті 60 закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою матеріально-

технічного забезпечнння закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну 
допомогу у сільській місцевості, сільська рада 

 

   ВИРІШИЛА: 
 

1.Надати згоду на безоплатну передачу індивідуально-визначеного майна, а саме 

транспортного засобу (автомобіля Renault Duster) у кількості 1 (одна) одиниця, який 
перебуває на балансі Миколаївської обласної бази спеціального медичного постачання 
Миколаївської обласної ради, зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області у комунальну власність Мостівської територіальної громади з 
метою подальшого використання амбулаторією загальної практики сімейної медицини 
Мостівської сільської ради. 
 

2.Надати згоду на безоплатну передачу індивідуально визначеного майна, а саме: 
телемедичного обладнання (програмно-апаратний комплекс для телемедицини IDIS2GO з 
передустановленим програмним забезпеченням, комплектуячими та дерматоскопом BS3+) 

у кількості 1 (одна) одиниця, яке перебуває на балансі Миколаївської обласної бази 
спеціального медичного постачання Миколаївської обласної ради, зі спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області у комунальну власність 
Мостівської територіальної громади з метою подальшого використання амбулаторією 
загальної практики сімейної медицини Мостівської сільської ради. 
 

3. Утворити комісію з приймання-передачі окремого індивідуально визначеного майна 
(автомобіля , телемедичного обладнання) в такому складі: 
 

Голова комісії: 
Бабанська Н.В. – Мостівський сільський голова 

 

Члени комісії: 
Гривнак А.С. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності; 
Панченко М.І. -  провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності; 



 

Алексєєв В.В. – директор Миколаївської обласної бази спеціального медичного 
постачання Миколаївської обласної ради; 
Семенцова С.А. – заступник директора з правових питань; 
Ляшенко Т.П. – головний бухгалтер. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, інфраструктури та комунального 
господарства. 
 

 

     Сільський голова                                               Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УКРАЇНА 

 МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКИЙ  РАЙОН  

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

  

РІШЕННЯ   № 12 

  

  Від  «20» квітня 2021  року                           8 позачергова  сесії  VIII  скликання   
   с.Мостове                                                                                                                                  
 

Про надання дозволу на безоплатне 

 прийняття індивідуально визначеного майна  
зі спільної власності територіальних громад 

 сіл, селищ, міст Миколаївської області у 

 комунальну власність Мостівської сільської ради 

 

Відповідно до  статті 43, частини четвертої та п’ятої статті 60 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»,  на виконання рішення №23  від 16.03.2021року 
IVсесії Миколаївської обласної ради 8 скликання та з метою раціонального та 
ефективного використання індивідуально визначеного майна, сесія сільської ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Надати дозвіл на безоплатне прийняття  комплектів комп’ютерного 
обладнання  з балансу Комунального закладу «Центр фінансово -статистичного 
моніторингу, матеріально-технічного  та інформаційного забезпечення освітніх 
закладів» Миколаївської обласної ради зі спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Миколаївської області до  комунальної  власності Мостівської 
сільської ради, закріпивши  їх за  відділом освіти, молоді та спорту виконавчого 
органу Мостівської сільської ради. 
    

        2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з   питань  бюджету, фінансів, соціально-економічного  розвитку, комунальної 
власності, інфраструктури та комунального господарства та постійну комісію з питань 
освіти, культури, молоді та спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення. 
 

 

 

Сільський голова                           Надія  БАБАНСЬКА 

                                                                                         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                  Сільський голова 

                                                                          _____________Н. БАБАНСЬКА 

                                                                _____   _________ 2021р. 

 

АКТ  
приймання-передачі 

Комісія, утворена відповідно до рішення № 12 VІІІ позачергової сесії 8  скликання  
Мостівської сільської ради  від 20.04.2021року у складі:  

  

Голова комісії: 
Савченко                                     начальник відділу освіти, молоді та спорту  
 Альона Василівна                     виконавчого органу Мостівської сільської ради  

  

Члени комісії: 
 Сокульська                            в.о.  директора департаменту освіти і       
 Наталія Вікторівна               науки  Миколаївської державної  адміністрації –     

                                                начальник управління дошкільної, 
                                                загальносередньої, корекційної та 

                                                  позашкільної освіти; 
  Лакутіна                                  головний бухгалтер комунального закладу 

Антоніна Віталіївна              «Центр фінансово-статистичного моніторингу,  
матеріально-технічного  та інформаційного                                       
забезпечення освітніх закладів»  

   Миколаївської обласної ради;  
 Білик                                      начальник  відділу господарського забезпечення        Євген 
Михайлович                комунального закладу  «Центр фінансово-   

                                                      статистичного моніторингу,                     
                                                   матеріально-технічного  та інформаційного                                                   
                                                  забезпечення освітніх закладів» 

                                                   Миколаївської обласної ради; 
Гривнак  
Ася Степанівна                      головний бухгалтер Мостівської сільської ради . 
 

  

1. До складу іншого окремого індивідуально визначеного майна, що передається, 
комісія встановила , що об’єктом передачі є : 

 

 

 



 

 

Найменуваннят 
товару 

Одиниця 
виміру 

Кількість 
одиниць  

Ціна, грн Сума, грн 

Комп’ютерне  
обладнання  

комплект 5(п’ять ) 28158,00 125790,00 

 

2.Пропозиції комісії: 
 

Для забезпечення  цільового та ефективного використання майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області  прийняти з балансу 

комунального закладу «Центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-

технічного  та інформаційного забезпечення освітніх закладів» Миколаївської обласної 
ради на баланс відділу освіти, молоді та спорту Мостівської сільської ради , зазначене у 
пункті 1 цього акту. 

 

Голова комісії _____________А.В.Савченко 

(підпис, ініціали та прізвище) 
Члени комісії  
 

    ___________ Н.В. Сокульська 

___________ А.В. Лакутіна 

                                                      ___________Є.М. Білик 

___________ А.С. Гривнак 

 

20  «квітня» 2021 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від «20» квітня 2021 року  №  13                    VIII позачергова сесія восьмого скликання        
 

   Про скасування рішення № 29  
5  сесії 8 скликання від 11.02.2021 року                                                                                                                     
«Про визначення переліку земельних                                                                                                             
ділянок для продажу прав на них на земельних                                                                                                  
торгах в межах території  Мостівської сільської ради»                                                                                        
 

Відповідно до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши та обговоривши пояснювальну записку землевпорядника Котенко Валентини 
Вікторівни, взявши до уваги пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин, 
будівництва ,архітектури, просторового планування , природних ресурсів та екології,сесія 
сільської ради 

 

   в и р і ш и л а:  
 

1.  Скасувати рішення  №29 «Про визначення переліку земельних ділянок для продажу 
прав на них на земельних торгах в межах  населеного пункту Мостівської сільської ради»  
5 сесії 8 скликання від 11.02.2021 року. 
 

2. Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою.  
 

 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                     
 

 У К Р А Ї Н А 

                                                          МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                               Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20 » квітня  2021року  № 14                VIII  позачергова  сесія восьмого скликання       
 

       Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення земельної  ділянки  у  власність гр.України                                            
Рошуоровій Наталї Іванівні  для будівництва та обслуговування 

житлового будинку , господарських будівель та споруд 

 ( присадибна ділянка) із земель комунальної власності 
 в межах  с. Олександрівка Мостівської сільської   ради . 
 

Розглянувши заяву гр. України Рошуорової Наталї Іванівни та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,40,122,123  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 
Закону України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  у  
власність гр. України  Рошуоровій Наталї Іванівні площею  0,2500  га для будівництва 
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд із земель 
житлової та громадської забудови (присадибна ділянка) комунальної власності населеного 
пункту с. Олександрівка, вул. Миру, 55 в межах території Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Рошуоровій Н.І замовити Проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою 
згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки  

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20» квітня  2020 року     № 15                            VІІІ позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

 

 

     Про надання дозволу на виготовлення Проекту  
землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
 у  власність гр. України  Христенко Андрію Сергійовичу 

 для садівництва із земель сільськогосподарського  
призначення  комунальної власності в  с. Мостове  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

       Розглянувши заяву гр. України Христенко Андрія Сергійовича та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,35,122,  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону 
України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  
власність гр. України  Христенко Андрію Сергійовичу  площею - 0,12 га.  (код згідно КВЦПЗ – 

16.00)   для садівництва із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності в с. 
Мостове вул. Степова, 81е на території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Христенко А. С. замовити Проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 
 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20 » квітня 2021 року     № 16           VІІІ позачергова сесія восьмого скликання       
 

    Про надання дозволу на виготовлення Проекту Землеустрою 

 щодо відведення земельної ділянки у  власність громадянці  
України Олійник Аксенії Юріївні  для ведення садівництва 

із земель комунальної власності с/г призначення 

в межах   с. Мостове Мостівської сільської   ради . 
 

      Розглянувши заяву громадянки України Олійник А.Ю. та керуючись ст. 7  Конституції 
України,  ст.ст. 12,22,35,122,123  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону України « 
Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
 

1. Надати дозвіл на виготовлення Проекту землеустрою щодо відведення  земельної 
ділянки у  власність громадянці України Олійник Аксенії Юріївні площею 0,1200 га для 
ведення садівництва із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення 
населеного пункту с. Мостове вул. Новоселів , 3 в межах території Мостівської сільської 
ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати громадянку Олійник А.Ю. замовити  у місячний термін Проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є 
виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою 
сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  
земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології 
та техногенної безпеки. 
 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

 

Ситуаційний план 

 

     місця розташування земельної ділянки, яка відводиться громадянці України 
Олійник Аксенії Юріївні  площею 0,1200 га для садівництва із земель комунальної 
власності сільськогосподарського призначення житлової та громадської забудови, 
яка розміщена за адресою с. Мостове вул. Новоселів, 3Доманівського району 
Миколаївської області. 
 

 
 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Сільський голова                                                                            Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від « 20» квітня 2021 року     № 17                 VIII  позачергова сесія восьмого скликання             
 

Про надання дозволу на розробку Проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення фермерського господарства 
членам ФГ «В.Ю.ОЛЯ»  

 

    Розглянувши заяви членів ФГ «В.Ю.ОЛЯ», щодо відведення безоплатно у приватну 
власність земельних ділянок із земель, що знаходяться в користуванні ФГ «В.Ю.ОЛЯ», відповідно 
до статтей 15-1, 22,31,32,118,121,122 Земельного кодексу України, ст.25 Закону України «Про 
землеустрій», Закону України «Про фермерське господарство », керуючись пунктами 34 статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність у розмірі земельної частки (паю)8,64 умовних гектар із земельної ділянки площею 
12,1067 га,кадастровий номер 4822784400:10:000:0054, яка перебуває в оренді громадянина 
України Гузенко Володимира Леонідовича для ведення фермерського господарства.   
 

2. Передати у власність членам фермерського господарства «В.Ю.ОЛЯ»– 

1. Черних Юлії Володимирівні; 
2. Єрмаковій Ользі Володимирівні; 

 

  3.  Погоджений проект землеустрою, за наявності витягів з Державного земельного кадастру, 
подати до Мостівської сільської ради на затвердження 

 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 
 

 

ПІДСТАВА: заяви громадян, копія договору оренди землі , копії правовстановлюючих 
документів ФГ «В.Ю.ОЛЯ». 

 

 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від « 20» квітня  2021 року     № 18                            VІІІ позачергова сесія восьмого скликання       
                  Мостове 

 

  Про припинення права оренди земельної ділянки 

та  розірвання договору оренди землі гр.України 

Тимощуку Олегу Анатолійовичу 

 шляхом розірвання за згодою сторін. 
 

 

 Керуючись ст. 13,14  Конституції України,  ст.ст. 12,122,141  Земельного Кодексу України, ст. 
25,50 Закону України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань  земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології 
та техногенної безпеки.  Мостівська  сільська рада: 

   

 в и р і ш и л а:  
 

1.    Припинити громадянину України Тимощуку Олегу Анатолдійовичу право оренди на  

земельну ділянку площею 10,00 га.  (кадастровий номер 4822783500:11:000:0087), наданої для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва укладеного 18.10.2010 року та 

зареєстрованого у Доманівському районному відділі Миколаївської регіональної філії Центру ДЗК 

за № 041048400041 від 28.12.2010 року, шляхом розірвання за взаємною згодою сторін. 

 

2.   Земельну ділянку площею 10,00 га. ріллі (кадастровий номер 4822783500:11:000:0087) 

передати до земель запасу Мостівської сільської ради. 
 

3.   Зобов’язати гр. України Тимощук Олега Анатолійовича укласти із Мостівською сільською 
радою додаткову угоду про розірвання договору  оренди землі та зареєструвати її у органі 
Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

4.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 
 

 

      Сільський голова                                                   Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

 

Від « 20» квітня  2021 року     № 19                 VІІІ  позачергова сесія восьмого скликання       
с. Мостове 

 

       Про надання  дозволу  на  розробку  Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  в оренду  гр. України 

Николенко Тетяні Вікторівні  для  сінокосіння та випасання 

худоби із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Николенко Т.В.( представника власників худоби с. 
Миколаївка)та керуючись ст. 7  Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  Земельного 
Кодексу України, ст. 25,50 Закону України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » згідно Наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу 
земельних ділянок державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації 
постійної  комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового 
планування, природних ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада 

в и р і ш и л а: 
 

1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки в 
оренду терміном на 49 років гр. України Николенко Тетяні Вікторівні ( представнику власників 
худоби с. Миколаївка) орієнтовною площею - 10,00 га. пасовищ з кадастрового 
номера:4822783500:14:000:0146 загальною площею – 20,222 га. для сінокосіння та випасання 
худоби із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності (землі запасу) за 
межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Николенко Т.В. в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою 
згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології. 
 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «20» квітня 2021 року   № 20                 VІІI позачергова сесія восьмого скликання       
 

     Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  в оренду гр. України 

Лисенко Ольгі Михайлівні  для городництва із земель 

комунальної власності в межах   с. Мостове 

Мостівської сільської   ради Доманівського району  
Миколаївської області . 
 

            Розглянувши заяву гр. України Лисенко О.М. та керуючись ст. 7  Конституції 
України,  ст.ст. 12,22,36,122,124  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону України « 
Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
України Лисенко Ольгі Михайлівні орієнтовною площею 0,7000 га в оренду для 
городництва терміном на 20 років із земель комунальної власності сільськогосподарського 
призначення населеного пункту с. Мостове вул. Юрія Гагаріна, 137а в межах території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Лисенко О.М. замовити Проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою 
згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений проект землеустрою на затвердження сесії сільської ради та 
зобов’язати гр. Лисенко О.М. укласти та  зареєструвати договір оренди  на вказану 
земельну ділянку у органі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
 

4. Копію Витягу на право користування земельною ділянкою надати землевпоряднику 
сільської ради для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  
земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології 
та техногенної безпеки. 
 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 



 

                                                      Ситуаційний план 

 

     місця розташування земельної ділянки, яка передається гр. України Лисенко 
Ольгі Михайлівні орієнтовною площею 0,7000 га в оренду для городництва терміном 
на 20 років із земель комунальної власності сільськогосподарського призначення, 
яка розміщена за адресою с. Мостове вул. Ю.Гагаріна, 137а Доманівського району 
Миколаївської області. 
 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Сільський голова                                                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                     У К Р А Ї Н А 

                                                  МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20 » квітня 2021 року №  21                     VIII позачергова сесія восьмого скликання       
 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Тіфу Людмилі Миколаївні  в  оренду для ведення  
городництва  із земель сільськогосподарського призначення  
комунальної власності в межах с.Олександрівка Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

      Розглянувши заяву гр. України Тіфу Людмили Миколаївни та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст.12,22,40,122,123  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 
Закону України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
гр. України Тіфу Людмилі Миколаївні  орієнтовною площею  1,00 га ріллі в  оренду для 
ведення городництва терміном на 20 років із земель  сільськогосподарського призначення 
комунальної власності в межах населеного пункту с. Олександрівка вул. Миру, 74 в 
межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати гр. Тіфу Л.М. замовити у місячний термін розробку Проекту землеустрою у 

суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у 
строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект  на затвердження сесії сільської ради та заключити договір 
оренди земельної ділянки. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 



 

 
                                                                                У К Р А Ї Н А 

                                                  МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20 » квітня 2021 року №  22                     VIII позачергова сесія восьмого скликання       
 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Сергєєву Вадиму Вікторовичу  в  оренду для ведення  
городництва  із земель сільськогосподарського призначення  
комунальної власності в межах с.Олександрівка Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

      Розглянувши заяву гр. України Сергєєва Вадима Вікторовича та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст.12,22,40,122,123  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 
Закону України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
гр. України Сергєєву Вадиму Вікторовичу   площею  0,8660 га ріллі в  оренду для 
ведення городництва терміном на 20 років із земель  сільськогосподарського призначення 
комунальної власності в межах населеного пункту с. Олександрівка вул. Миру, 25 в 
межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати гр. Сергєєва В.В. замовити у місячний термін розробку Проекту 
землеустрою у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із 
законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект  на затвердження сесії сільської ради та заключити договір 
оренди земельної ділянки. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                У К Р А Ї Н А 

                                                  МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20 » квітня 2021 року № 23                      VIII позачергова сесія восьмого скликання       
 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Горбатюку  Івану Олександровичу  в  оренду для ведення  
городництва  із земель сільськогосподарського призначення  
комунальної власності в межах с. Івано-Федорівка                                                                                
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

      Розглянувши заяву гр. України Горбатюка Івана Олександровича та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст.12,22,40,122,123  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 
Закону України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
гр. України Горбатюку Івану Олександровичу   площею  1,00 га ріллі в  оренду для 
ведення городництва терміном на 20 років із земель  сільськогосподарського призначення 
комунальної власності в межах населеного пункту с.Івано-Федорівка вул. Ясна, 27 в 
межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати гр. Горбатюк І.О. замовити у місячний термін розробку Проекту 
землеустрою у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із 
законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект  на затвердження сесії сільської ради та заключити договір 
оренди земельної ділянки. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                   У К Р А Ї Н А 

                                                  МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20 » квітня 2021 року №  24           VIII позачергова сесія восьмого скликання       
 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Рошуоровій  Наталї  Іванівні  в  оренду для ведення  
городництва  із земель сільськогосподарського призначення  
комунальної власності в межах с. Олександрівка                                                                               
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

      Розглянувши заяву гр. України Рошуорової Наталії Іванівні та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст.12,22,40,122,123  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 
Закону України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
гр. України Рошуоровій Наталї Іванівні   площею  1,50 га ріллі в  оренду для ведення 
городництва терміном на 20 років із земель  сільськогосподарського призначення 
комунальної власності в межах населеного пункту с.Олександрівка вул. Миру, 55а в 
межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати гр. Рошуорову Н.І. замовити у місячний термін розробку Проекту 
землеустрою у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із 
законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект  на затвердження сесії сільської ради та заключити договір 
оренди земельної ділянки. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

      Від «20 » квітня 2021 року  № 25                   VІІІ позачергова  сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Протасевич Любов Іванівні в оренду для   
городництва  із земель комунальної власності в межах 

с. Миколаївка  Мостівської сільської ради Доманівського 

 району Миколаївської області . 
 

        Розглянувши заяву гр. України Протасевич Любов Іванівни  та керуючись ст. 13, 14  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,36,122,  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону 
України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
України Протасевич Любов Іванівні  орієнтовною площею – 0,20 га. ріллі в  оренду для  
городництва терміном на 20 років із земель   комунальної власності 
сільськогосподарського призначення населеного пункту с. Миколаївка вул. Колгоспна, 
15 в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

2. Зобов’язати гр. Протасевич Л. І.  замовити  у місячний термін розробку Проекту 
землеустрою у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із 
законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект  на затвердження сесії сільської ради та заключити договір 
оренди земельної ділянки. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  
земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології 
та техногенної безпеки. 
 

 

           Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                            МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

      Від «20 » квітня 2021 року  № 26                              VІІІ позачергова  сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Левченко Євгенії Іванівні в оренду для   
городництва  із земель комунальної власності в межах 

с. Миколаївка  Мостівської сільської ради Доманівського 

 району Миколаївської області . 
 

        Розглянувши заяву гр. України Левченко Євгенії Іванівні Протасевич Любов Іванівни  
та керуючись ст. 13, 14  Конституції України,  ст.ст. 12,22,36,122,  Земельного Кодексу 
України, ст. 25,50 Закону України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 
України Левченко Євгенії Іванівні  орієнтовною площею – 0,45 га. ріллі в  оренду для  
городництва терміном на 49 років із земель   комунальної власності 
сільськогосподарського призначення населеного пункту с. Миколаївка вул. Ставкова, 
7а в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

2. Зобов’язати гр. Левченко Є. І.  замовити  у місячний термін розробку Проекту 
землеустрою у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із 
законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект  на затвердження сесії сільської ради та заключити договір 
оренди земельної ділянки. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  
земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології 
та техногенної безпеки. 
 

 

           Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 



 

 

 

                                                  МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20 » квітня 2021 року № 27                     VIII позачергова сесія восьмого скликання       
 

      Про надання дозволу на розробку Проекту землеустрою 

 щодо відведення  земельної ділянки гр. України  
Палєєву Петру Вадимовичу в  оренду для ведення  
городництва  із земель сільськогосподарського призначення  
комунальної власності в межах с.Грибоносове Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

      Розглянувши заяву гр. України Палєєва Петра Вадимовича  та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст.12,22,40,122,123  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 
Закону України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні » Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок  
гр. України Палєєву Петру Вадимовичу  загальною орієнтовною площею  1,30 га ріллі в  
оренду для ведення городництва терміном на 20 років із земель  сільськогосподарського 
призначення комунальної власності в межах населеного пункту за адресою;                        
1. с. Грибоносове, вул.Перемоги, 2а площа 0,80 га;                                                                            
2. c. Грибоносове, вул. Нова, 10а площа 0,50 га;                                                                                      
в межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

2. Рекомендувати гр. Палєєву П.В.:                                                                        
2.1.Замовити у місячний термін розробку Проекту землеустрою у суб’єкта 
господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із законом , у строки, що 
обумовлюються угодою сторін. 
 

2.2. Подати погоджений Проект  на затвердження сесії сільської ради та заключити 
договір оренди земельної ділянки. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних відносин, 
будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки.  
 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

      Від «20 » квітня 2021 року  № 28                             VІІІ позачергова  сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

       

 

   Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки  у  власність гр.  
України Носовій Ользі Флорівні для ведення 

особистого селянського  господарства із земель сільськогосподарського  
призначення  комунальної власності  в межах території 
Мостівської сільської   ради Доманівського району  
Миколаївської області. 
 

   Розглянувши заяву гр. України Носової Ольги Флорівни   та керуючись ст. 13, 14  Конституції 
України,  ст.ст. 12,22,33,118,122  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону України  
« Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів екології та техногенної 
безпеки ,  Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  
власність гр. України Носовій Ользі Флорівні   площею - 2,00 га. пасовищ (код згідно КВЦПЗ – 

16.00)   для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності (землі запасу) з кадастрового номера:4822783500:11:000:0172  

загальною площею – 198,8831 га. в межах території Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Носовій О. Ф. в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою 
згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 
 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «20» квітня 2021 року     №  29                              VІІІ позачергова  сесія восьмого скликання       
 

   Про надання  дозволу  на  розробку  Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність гр. України 

Богуцькому Олександру Євгеновичу  для  ведення особистого  
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Богуцького О.Є. та керуючись ст. 7  Конституції України,  
ст.ст. 12,22,33,118,122,123 Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону України « Про 
землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області 
№6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок державної власності у 
комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології,  
Мостівська  сільська рада 

в и р і ш и л а: 
 

1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки 
площею 2,0000 га  пасовищ  для ведення особистого селянського господарства у  власність гр. 
України Богуцькому Олександру Євгеновичу із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності (землі запасу) за межами населеного пункту Лідіївка на території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Богуцькому О.Є. в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою 
згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології.  
 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від «20» квітня 2021 року  № 30                     VIIІ  позачергова  сесія восьмого скликання       
 

   Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проекту 

 землеустрою щодо відведення  земельної  ділянки   
у  власність гр. України (2 чол.) Фізільченко Володимиру 

Валерійовичу та Фізільченко Наталії Валеріївні  для  
 ведення особистого селянського  господарства із земель 

 комунальної  власності в межах території Мостівської 
сільської   ради . 
 

       Розглянувши заяви гр. Фізільченко В.В. та Фізільченко Н.В. та керуючись ст. 7  Конституції 
України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону України « Про 
землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в 
Україні » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області 
№6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок державної власності у 
комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології,  
Мостівська  сільська рада 

 

в и р і ш и л а:  
 

1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельних ділянок у  
власність громадянам України ( 2чол): 
1.Фізільченко Наталії Валеріївні площею 2,0000 га пасовищ ; 
2.  Фізільченко Володимиру Валерійовичу площею 1,9470 га пасовищ; 
із земельних ділянок кадастровий номер4822784400:10:000:0088, 4822784400:10:000:0087 площею 
3,9470 га для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності за межами населеного пункту на території Мостівської 
сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 

 

2. Рекомендувати громадянам (2 чол.)  в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки . 
 

3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 
 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 



 

 

Ситуаційний план 

 

 

     місця розташування земельних ділянок площею 2,0000 га та 1,9470 га пасовищ із 
земельних ділянок площею 2,6473 га кадастровий номер 4822784400:10:000:0088, 
площею 1,2997 га кадастровий номер 4822784400:10:000:0087, для подальшої передачі 
у власність гр. України (2 чол.) Фізільченко Наталії Володимирівні та Фізільченко 
Володимиру Валерійовичу із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності на території Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області 
 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

 

Сільський голова                                                                                    Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20 » квітня 2021 року №  31                                  VIII позачергова  сесія восьмого скликання       
 

Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність гр. України                                                                      
Михайлуці Світлані Володимирівні  для ведення особистого                                                                           
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Михайлуци Світлани Володимирівни та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 
Закону України «Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів , екології та 
техногенної безпеки,  Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  
власність гр. України Михайлуці Світлані Володимирівні кадастровий номер 
4822780500:10:000:0081 площею 2,00 га пасовища (код згідно КВЦПЗ –16,00) для ведення 
особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної 
власності (землі запасу) за межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Михайлуці С.В. в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою 
згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 



 

 

                                                                              У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20 » квітня 2021 року № 32                                  VIII позачергова  сесія восьмого скликання       
 

Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність гр. України                                                                      
Гатман Станіславу Андрійовичу  для ведення особистого                                                                           
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Гатман Станіслава Андрійовича та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 
Закону України «Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та 
техногенної безпеки,  Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  
власність гр. України Гатман Станіславу Андрійовичу кадастровий номер 4822780500:05:000:0074 

площею 2,00 га пасовища (код згідно КВЦПЗ –16,00) для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності (землі запасу) 
за межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Гатман С.А.. в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою 
згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                              У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20 » квітня 2021 року № 33                           VIII позачергова  сесія восьмого скликання       
 

Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність гр. України                                                                      
Гатман Вікторії Андріївні  для ведення особистого                                                                           
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Гатман Вікторії Андріївни та керуючись ст. 7  Конституції 
України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону України 
«Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів , екології та 
техногенної безпеки,  Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  
власність гр. України Гатман Вікторії Андріївні кадастровий номер 4822780500:09:000:0054 

площею 2,00 га пасовища (код згідно КВЦПЗ –16,00) для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності (землі запасу) 
за межами населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського району 
Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Гатман В.А.. в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою 
згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 



 

 

  

                                                                              У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20 » квітня 2021 року №  34                                 VIII позачергова  сесія восьмого скликання       
 

Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність гр. України                                                                      
Яременко Антоніні Йосипівні  для ведення особистого                                                                           
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Яременко Антоніни Йосипівні та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону 
України «Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів , екології та 
техногенної безпеки,  Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  
власність гр. України Яременко Антоніні Йосипівні  орієнтовною площею 2,00 га ріллі  для 
ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності за межами населеного пункту на території Мостівської (бувшої 
Олександрівської) сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Рекомендувати гр. Яременко А.Й. в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою 
згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 



 

                                                                             

                                                                               У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20 » квітня 2021 року № 35                                VIII позачергова  сесія восьмого скликання       
 

Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність гр. України                                                                      
Дятловій Анастасії Миколаївні для ведення особистого                                                                           
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Дятлової Анастасії Миколаївни та керуючись ст. 7  
Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону 
України «Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів , екології та 
техногенної безпеки,  Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  
власність гр. України Дятловій Анастасії Миколаївні  орієнтовною площею 2,00 га пасовищ  для 
ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності за межами населеного пункту на території Мостівської (бувшої 
Олександрівської) сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
 

2. Рекомендувати гр. Дятловій А.Й в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою 
згідно із законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 



 

  

  

                                                                               У К Р А Ї Н А 

                                                 МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                  Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20 » квітня 2021 року №  36                                 VIII позачергова  сесія восьмого скликання       
 

Про надання  дозволу  на  виготовлення  Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельної  ділянки  у  власність                                                                                                 
гр. України (2 чол)  для ведення особистого                                                                           
селянського  господарства із земель комунальної  власності 
 сільськогосподарського призначення  за межами   
 населеного пункту Мостівської сільської   ради . 
 

          Розглянувши заяву гр. України Кобилян Миколи Васильовича та Батигіної Наталії 
Анатоліївни  та керуючись ст. 7  Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123  Земельного 
Кодексу України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » згідно Наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу 
земельних ділянок державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації 
постійної  комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, природних ресурсів , 
екології та техногенної безпеки,  Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Надати дозвіл на виготовлення  Проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у  
власність гр. України                                                                                                                                               
1.Кобилян Миколі Васильовичу орієнтовною площею 2,00 га ріллі;                                                                
2. Батигіної Наталії Анатоліївні орієнтовною площею 2,00 га ріллі;                                                   
для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності за межами населеного пункту на території Мостівської (бувшої 
Олександрівської) сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
 

2. Рекомендувати гр. (2 чол) в місячний термін замовити Проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою згідно із 
законом , у строки, що обумовлюються угодою сторін. 
 

3. Подати погоджений Проект землеустрою  на затвердження сесії сільської ради. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки. 
 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «20» квітня 2021 року № 37                          VІІІ позачергова сесія восьмого скликання       
 

  Про затвердження  Проекту землеустрою щодо 

 відведення земельної ділянки  у  власність гр. 
України Кушнір Артему Тарасовичу 

для ведення особистого селянського  господарства 

 в межах території Мостівської сільської  ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

         Розглянувши заяву гр. України Кушнір А.Т. та керуючись ст. 7  Конституції України,  ст.ст. 
12,22,33,118,122,123 Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону України « Про землеустрій», 
на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні »та 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  земельних відносин, будівництва, 
архітектури, просторового планування, природних ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада: 
 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та передати у  власність гр. України  Кушнір Артему Тарасовичу кадастровий номер 
4822783500:05:000:0184 площею 2,0000 га пасовищА.01.03 - для ведення особистого селянського 
господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності  за межами 
населеного пункту на території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської 
області . 
 

2. Зобов’язати гр. Кушнір А.Т. у місячний термін зареєструвати право власності на вказану 
земельну ділянку у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

3. Копію Витягу на право власності на земельну ділянку надати землевпоряднику сільської ради 
для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 
 

 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

Від « 20» квітня  2020 року     № 38                            VІІІ позачергова сесія восьмого скликання       
              с.    Мостове 

 

     Про затвердження  Проектів землеустрою щодо 

 відведення земельних ділянок  у  власність гр. 
України (3 чол.)     для ведення особистого  
селянського  господарства 

 в межах території Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

          Керуючись ст. 13, 14  Конституції України,  ст.ст. 12,122,186  Земельного Кодексу України, 
ст. 25,50 Закону України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань  земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології 
та техногенної безпеки Мостівська  сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
 

1. Затвердити розроблені та погоджені  Проекти землеустрою щодо відведення  земельних ділянок 
та передати у  власність гр. України: 
      1.1 Хоришину Валерію Степановичу кадастровий номер 4822783500:02:000:0135 площею – 2,0 

га. пасовищ;  
     1.2 Шуляченку Анатолію Федоровичу кадастровий номер 4822780500:15:000:0092 площею – 

2,0 га. пасовищ;  
      1.3 Шуляченко Ніні Степанівні  кадастровий номер 4822780500:12:000:0224 площею – 1,3451 

га. пасовищ;  
А.01.03 - для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності  в межах  території Мостівської сільської ради Доманівського 
району Миколаївської області . 
2. Зобов’язати гр. України (3 чол.) у місячний термін зареєструвати право власності на вказані 
земельні ділянки у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3. Копію Витягу на право власності на земельну ділянку надати землевпоряднику сільської ради 
для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 
 

 

        Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 



 

                                                                    

 

                                                                         У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       

                                                                   Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «20 » квітня  2021 року №  39                            VIII позачергова сесія восьмого скликання    
    

Про затвердження   Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельних ділянок  у  власність                                                                                              
гр. України (9 чол)  для ведення особистого 

селянського  господарства в межах території 
Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
        Керуючись ст. 7  Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  Земельного Кодексу 
України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні » згідно Наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу 
земельних ділянок державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації 
постійної  комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , 
екології та техногенної безпеки. Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений  Проект землеустрою щодо відведення  земельних 
ділянок та передати у власність гр. України (9 чол)                                                                                              
1.Савчук Ірина Сергіївна- 4822780500:11:000:0159  площею 2,00 га пасовищ;                                                                                          
2.Михайлов Анатолій Павлович - 4822780500:09:000:0064 площа 2,00 га пасовищ;                                       
3.Бутнарчук Алла Родіонівна  - 4822780500:09:000:0063 площа 2,00 га рілля;                                        
4.Пшеницька Інна Сергіївна  - 4822780500:15:000:0090 площа 2,00 га пасовищ;                                        
5.Петренко Тетяна Сергіївна   - 4822780500:11:000:0144 площа 2,00 га пасовищ;                                        
6.Чадиряну Максим Іванович   - 4822780500:11:000:0146 площа 2,00 га пасовищ;                                       
7.Лопатінський Георгій Анатолійович   - 4822780500:05:000:0076 площа 2,00 га пасовищ;                                      
8.Лопатинська Лариса Анатоліївна   - 4822780500:05:000:0075 площа 2,00 га пасовищ;                               
9.Левченко Юрій Леонідович   - 4822780500:10:000:0079 площа 2,00 га пасовищ;                                       
А.16.00 - для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності (землі запасу) за межами населеного пункту на території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
2. Зобов’язати  гр. України (9 чол) в місячний термін зареєструвати право власності на вказані 
земельні ділянки Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3. Копію Витягу на право власності на земельні ділянки надати землевпоряднику сільської ради 
для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки.  
 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 



 

                                                                     

                                                                      У К Р А Ї Н А 

                                                      МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                           ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «20 » квітня  2021 року №  40                            VIII позачергова сесія восьмого скликання  
      

Про затвердження   Проекту землеустрою 

щодо відведення  земельних ділянок  у  власність                                                                                              
гр. України (10 чол)  для ведення особистого 

селянського  господарства в межах території 
Мостівської сільської   ради  
Доманівського району Миколаївської області. 
 

 Керуючись ст. 7  Конституції України,  ст.ст. 12,22,33,118,122,123,124  Земельного Кодексу 
України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону 
України « Про місцеве самоврядування в Україні » згідно Наказу Головного управління 
Держгеокадастру у Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу 
земельних ділянок державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації 
постійної  комісії з питань  земельних відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , 
екології та техногенної безпеки. Мостівська  сільська рада 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений  Проект землеустрою щодо відведення  земельних 
ділянок та передати у власність гр. України (10 чол)                                                                                              
1.Рудик Тетяна Миколаївна - 4822780500:11:000:0142  площею 2,00 га пасовищ;                                                                               
2.Горничар Ангеліна Олександрівни - 4822780500:01:000:0056 площа 2,00 га пасовищ;                                       
3.Міхуткін Петро Михайлович  - 4822780500:05:000:0069 площа 2,00 га пасовищ;                                        
4.Горничар Олександр Андрійович   - 4822780500:05:000:0068 площа 2,00 га пасовищ;                                       
5.Іванцюк Василина Михайлівна   - 4822780500:05:000:0070 площа 2,00 га пасовищ;                                       
6.Гресь Віктор Адамович   - 4822780500:11:000:0149 площа 2,00 га пасовищ;                                        
7.Гуцул Ганна Петрівна   - 4822780500:09:000:0070 площа 2,00 га пасовищ;                                        
8.Шальнєва Майя Олексіївна   - 4822780500:09:000:0067 площа 2,00 га пасовищ;                                        
9.Шальнєва Галина Григоріївна   - 4822780500:09:000:0069 площа 2,00 га пасовищ;                                       
10.Шальнєв Микола Павлович   - 4822780500:09:000:0066  площа 2,00 га пасовищ;                                      

А.16.00 - для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності (землі запасу) за межами населеного пункту на території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
2. Зобов’язати  гр. України (10 чол) в місячний термін зареєструвати право власності на вказані 
земельні ділянки Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
3. Копію Витягу на право власності на земельні ділянки надати землевпоряднику сільської ради 
для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки  
 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20 » квітня 2021 року №  41                              VIII позачергова сесія восьмого скликання       
 

    Про затвердження  Проекту землеустрою                                                                                                            
щодо відведення земельних  ділянок  в  оренду                                                                                                      
гр. України (5чол)  для ведення городництва  із                                                                                                     
земель  комунальної власності в межах с.Івано-Федорівка                                                                                                   
на території  Мостівської сільської ради                                                                                          
Доманівського району Миколаївської області . 
  

                  

        Керуючись ст. 13, 14 Конституції України,  ст.ст.12,122,186  Земельного Кодексу 
України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», та на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » Мостівська сільська рада 

в и р і ш и л а:  
 

1. Затвердити розроблений та погодженний Проект землеустрою щодо відведення  земельних 
ділянок в оренду   гр.України  (5 чол)  та передати у власність :                                                                                                    
1.Бутнарчук Наталії  Григорівні 4822780500:19:001:0004 площею 5,00 га ріллі;                                                                     
2. Горбатюк Ользі Григорівні 4822780500:19:007:0002 площею 1,4183 га ріллі;                                                     
3. Горбатюк Ользі Григорівні 4822780500:19:006:0001 площею 1,6187 га ріллі;                                              
4.Горбатюку Михайлу Івановичу   4822780500:19:007:0001 площею 0,5000  га ріллі;                                     
5.Горбатюку Івану Олександровичу  4822780500:19:007:0003 площею 0,5000 га ріллі;                                                                     
01.07  -  для ведення городництва терміном на 20 років із земель сільськогосподарського 
призначення комунальної власності в межах населеного пункту с.Івано-Федорівка                                 
на території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2.  Зобов’язати гр. України (5 чол)  укласти та зареєструвати договора оренди на вказані земельні 
ділянки  у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно . 
 

3. Копію Витягу на право оренди на земельну ділянку надати землевпоряднику сільської ради для 
внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки.  
 

  

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
     

Від « 20» квітня  2021 року     № 42                  VІІІ  позачергова сесія восьмого скликання       
с. Мостове 

 

      Про затвердження Проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в оренду гр.  
України Николенко Тетяні Вікторівні для сінокосіння  
та випасання худоби із земель 

 сільськогосподарського призначення  в межами  території 
Мостівської сільської   ради Доманівського району 

Миколаївської області. 
 

 Керуючись ст.13, 14  Конституції України,  ст.ст. 12,122,186  Земельного Кодексу України, ст. 
25,50 Закону України « Про землеустрій», на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні » згідно Наказу Головного управління Держгеокадастру у 
Миколаївській області №6512/0/14-18-сг від 26.09.2018 року « Про передачу земельних ділянок 
державної власності у комунальну власність» та враховуючи рекомендації постійної  комісії з 
питань  земельних відносин, будівництва, архітектури, просторового планування, природних 
ресурсів та екології,  Мостівська  сільська рада: 

   в и р і ш и л а:  
1. Затвердити  Проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки в оренду гр. України    
Николенко Тетяні Вікторівні для сінокосіння та випасання худоби код КВЦПЗ -01.08  кадастровий 
номер 4822783500:14:000:0145 площею – 87,6633 га. пасовищ терміном на 49 років із земель 
сільськогосподарського призначення комунальної власності (землі запасу) в межах території 
Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області 
 

2. Зобов’язати гр. Николенко Т. В. у місячний термін зареєструвати право власності на вказану 
земельну ділянку у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

3. Копію договору оренди на земельну ділянку надати землевпоряднику сільської ради для 
внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 
 

 

Сільський голова                                                    Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від «20 » квітня 2021 року  № 43              VІІІ позачергова  сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

            Про  затвердження  Проекту  землеустрою щодо  
 відведення  земельної  ділянки у власність гр. України 

Яценко Святославу Борисовичу для будівництва та 

обслуговування  житлового будинку, господарських будівель 

 і споруд (присадибна ділянка) із земель комунальної 
  власності в межах території  Мостівської сільської 
 ради Доманівського району Миколаївської  області .           
 

     Керуючись ст. 7 Конституції України,  ст.ст.12,22,40,122,123  Земельного Кодексу 
України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», та на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » Мостівська сільська рада 

 в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки власність гр. України Яценко Святославу Борисовичу площею 0,2093 

га з кадастровим номером 4822783500:16:008:0011 для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) , яка 
знаходиться за адресою с. Мостове вул. Івана Федорова, 40і з земель житлової та 
громадської забудови комунальної власності  в межах території Мостівської сільської 
ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати гр. Яценко С.Б. зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку 
в органі  Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

3. Копію Витягу на право власності на земельну ділянку надати землевпоряднику 
сільської ради для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  
земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології 
та техногенної безпеки. 
 

 

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  Від «20» квітня  2020 року  № 44              VІІІ позачергова сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

       Про  затвердження  технічної  документації  землеустрою 

 щодо встановлення (відновлення) меж  земельної  ділянки  
в натурі (на місцевості)  гр. України Гриб Юлії Миколаївні 
   та передачі  у власність для будівництва та  
обслуговування  житлового будинку, господарських будівель і споруд 

 (присадибна ділянка) із земель комунальної  власності в межах 

 території  Мостівської сільської ради Доманівського району 

 Миколаївської  області .           
 

     Керуючись ст. 13, 14 Конституції України,  ст.ст.12,122,186  Земельного Кодексу 
України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», та на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » Мостівська сільська рада 

 в и р і ш и л а:  
1. Затвердити розроблену та погоджену технічну документацію землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передати у  
власність гр. України Гриб Юлії Миколаївні площею - 0,25 га. з кадастровим номером № 
4822783500:16:073:0002 для будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)  із земель житлової та громадської 
забудови комунальної власності яка знаходиться за адресою с. Мостове, вул.  Франка , 38   
Вознесенського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати гр. Гриб Ю. М. зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку 
в органі Укрдержреєстру. 
 

3. Копію витягу на право власності на земельну ділянку надати землевпоряднику сільської 
ради для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  
земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології 
та техногенної безпеки. 
 

 

 

Сільський голова                                                          Надія БАБАНСЬКА 

 
 

 

 

 

 



 

 

  

 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від «20» квітня  2021 року  №  45                     VІII позачергова сесія восьмого скликання        
 

 

       Про  затвердження  технічної  документації  землеустрою 

 щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок 

в натурі (на місцевості)  гр. України (2 чол)                                                                              
та передачі у власність для будівництва та обслуговування житлового                                               
будинку, господарських будівель і споруд(присадибна ділянка)                                                                 
із земель комунальної  власності в межах території  Мостівської сільської ради.          
 

    Розглянувши заяву гр. України Андрієш Марії Іванівни та Терзі Георгія Петровича  
та керуючись ст. 7 Конституції України, ст.ст.12,22,40,122,123  Земельного Кодексу 
України, ст. 25,50 Закону України «Про землеустрій», та на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » Мостівська сільська рада 

 в и р і ш и л а:                                                                                             
1. Затвердити розроблену та погоджену технічну документацію землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передати у  
власність гр.України  Андрієш Марії Іванівні та Терзі Георгію Петровичу площею           
0,25 га з кадастровим номером  4822780500:17:014:0001  для будівництва і 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна 
ділянка) , які знаходиться за адресою: с. Олександрівка, вул. 8 Березня,13  із земель 
житлової та громадської забудови комунальної власності  в межах території Мостівської 
сільської ради. 
 

2. Зобов’язати гр. (2 чол)  зареєструвати право власності на вказану земельну ділянку у 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 
 

3. Копію Витягу на право власності на земельну ділянку надати землевпоряднику 
сільської ради для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, будівництва, архітектури,  природних ресурсів , екології та техногенної безпеки  

 

   

 

 

Сільський голова                                          Надія БАБАНСЬКА 

 
 



 

 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

  Від «20 » квітня 2021 року  № 46                             VІІІ позачергова  сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

 

 

            Про  затвердження  Проекту  землеустрою щодо  
 відведення  земельної  ділянки в оренду гр. України 

Николенко Тетяні Вікторівні  для городництва 

 із земель комунальної власності в межах  с. Миколаївка  вул. 
колгоспна, 18-а на території  Мостівської сільської ради  
Доманівського району Миколаївської  області .           
 

 

 

     Керуючись ст. 13, 14 Конституції України,  ст.ст.12,122,186  Земельного Кодексу України, ст. 
25,50 Закону України «Про землеустрій», та на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні » Мостівська сільська рада 

  

 

      в и р і ш и л а:  
1. Затвердити гр. України Николенко Тетяні Вікторівні    розроблений та погоджений Проект 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею – 0,0500 га. в оренду  для городництва з 
кадастровим номером 4822783500:17:014:0005 терміном на 20 років із земель комунальної 
власності в межах с. Миколаївка  вул. колгоспна, 18-а   на території  Мостівської сільської ради 
Доманівського району Миколаївської  області .  
 

2. Зобов’язати гр. Николенко Т. В. у місячний термін зареєструвати право власності на вказану 
земельну ділянку у Державній реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
         

3. Копію Витягу на право власності на земельну ділянку надати землевпоряднику сільської ради 
для внесення відомостей до земельно-облікових документів. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  земельних 
відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки. 
 

 

 

        Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від «20» квітня 2021 року  № 47                      VІІІ позачергова сесія восьмого скликання        
 

      Про  затвердження  Проекту землеустрою щодо  
 відведення земельної ділянки в оренду  гр. України 

Бутнарчук Наталії Григорівні для сінокосіння та 

випасання худоби із земель комунальної власності  
в межах  території Мостівської сільської ради                                                                       
Доманівського району Миколаївської області. 
 

Розглянувши заяву гр. України Бутнарчук Н.Г. та згідно попереднього рішення №11 
ХХХХХІI сесії восьмого скликання від 13.10.2020 року та керуючись ст. 7 Конституції 
України,  ст.ст.12,22,122,123,124  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону України 
«Про землеустрій», та на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве 
самоврядування в Україні » Мостівська сільська рада 

в и р і ш и л а: 
 

1.Затвердити розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду терміном на 49 років гр.України Бутнарчук Наталії 
Григорівні  
1. 4822780500:08:000:0026площею 26,34814 га пасовищ; 
2.4822780500:08:000:0028 площею 7,6173 га пасовищ; 
для сінокосіння та випасання худоби  із земель комунальної власності (землі запасу) в 
межах  території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області.  
 

2. Зобов’язати гр. Бутнарчук Н.Г. укласти договір оренди земельної ділянки  із сільською 
радою та  зареєструвати право оренди в установленому законом порядку. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  
земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології 
та техногенної безпеки. 
 

 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    Від «20» квітня 2021 року  № 48             VIІІ позачергова  сесія восьмого скликання        
с. Мостове 

 

          Про  затвердження  Проекту землеустрою щодо відведення 

 земельної ділянки в оренду  гр. України Павленко Вірі Іванівні 
та Михайловій Олені Михайлівні для будівництва та обслуговування 

 будівель торгівлі в межах с. Козубівка по вул. Шкільна,8 на території 
 Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області .           
 

         Розглянувши заяви гр. України Павленко В.І. та Михайлової О.М. та керуючись ст. 7 
Конституції України,  ст.ст.12,20,36,93,122  Земельного Кодексу України, ст. 25,50 Закону 
України « Про землеустрій», та на підставі п. 34 частини 1 ст. 26 Закону України « Про 
місцеве самоврядування в Україні » Мостівська сільська рада 

 в и р і ш и л а:  
 

1. Затвердити розроблений та погоджений Проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду терміном на 49 років громадянці України Михайловій Олені 
Вікторівні  площею 150 м2 з кадастровим номером  4822782000:11:021:0002 для 
будівництва та обслуговування будівель торгівлі, яка знаходиться за адресою с. Козубівка 
вул. Шкільна, 8 із земель житлової та громадської забудови комунальної власності  в 
межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області . 
 

2. Зобов’язати Павленко В.І та Михайлову О.В укласти договір оренди земельної ділянки  
із сільською радою та  зареєструвати право оренди в установленому законом порядку. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  
земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології 
та техногенної безпеки. 
 

 

 

 

Сільський голова                                         Надія БАБАНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

                                              МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                                       Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від «20» квітня 2021 року № 49                                VІІІ позачергова сесія восьмого 
скликання       
 

   

Про розірвання договору оренди землі  
укладеного з ТОВ «ЕКО ЕНЕРДЖИ ПРО» 

 шляхом розірвання за згодою сторін. 
 

 

      Розглянувши клопотання директора ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕНТЕРПРАЙЗ» 
Чужикова Д.,  керуючись ст. 7  Конституції України,  ст. 12, п.«а» ст. 141 Земельного 
Кодексу України, ст.. 31 Закону України «Про оренду землі» , та на підставі п. 34 частини 
1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні » враховуючи 
рекомендації постійної  комісії з питань  земельних відносин, благоустрою, будівництва, 
архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки  Мостівська  сільська 
рада: 

  

  в и р і ш и л а:  
 

1.Розірвати договір оренди землі №282-ДО від 14.08.2019 року укладений з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «ЕКО ЕНЕРДЖИ ПРО» на земельну ділянку площею 

35,00 га, кадастровий номер 4822780500:04:000:0049, наданої для розміщення 

,будівництва,експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ та організацій (будівництво електростанції з вироблення 

електричної енергії відновлювальних джерел (сонячна електростанція),  за  згодою сторін. 
 

2. Рекомендувати директору ТОВ «ЕКО ЕНЕРДЖИ ПРО» Чужикову Д. укласти із 
Мостівською сільською радою угоду про розірвання договору оренди землі та 
зареєструвати її у органі Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології 
та техногенної безпеки. 
 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

 



 

 

                                                             У К Р А Ї Н А 

                                         МОСТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

                         ДОМАНІВСЬКОГО  РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

 

                                                            Р І Ш Е Н Н Я  
 

    Від « 20 » квітня 2021 року     № 50                  VІІІ позачергова сесія восьмого скликання       
 

 Про передачу в оренду земельної ділянки 

ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕНТЕРПРАЙЗ» 

в межах  Мостівської сільської   ради . 
 

      Розглянувши клопотання, директора ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕНТЕРПРАЙЗ» 
Чужикова Д., керуючись ст. 7 Конституції України, ст.ст. 12,22,35,76,122,124  Земельного 
Кодексу України, ст. 4,6,14 Закону України « Про оренду землі» , та на підставі п. 34 
частини 1 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », враховуючи 
рекомендації постійної  комісії з питань  земельних відносин, благоустрою, будівництва, 
архітектури, природних ресурсів, екології та техногенної безпеки Мостівська  сільська 
рада 

   в и р і ш и л а:  
 

1. Передати в оренду земельну ділянку площею 35,00 га, кадастровий номер 

4822780500:04:000:0049 товариству з обмеженою відповідальністю «СОЛАР ЕНЕРДЖИ 
ЕНТЕРПРАЙЗ» терміном на 15 років для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ, та 

організацій (будівництво електростанції з вироблення електричної енергії 
відновлювальних джерел (сонячна електростанція) із земель комунальної власності в 

межах території Мостівської сільської ради Доманівського району Миколаївської області. 
 

2. Рекомендувати директору ТОВ «СОЛАР ЕНЕРДЖИ ЕНТЕРПРАЙЗ» Чужикову Д. 
укласти із Мостівською сільською радою договір  оренди землі та провести його державну 
реєстрацію в органі Державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. 
 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  
земельних відносин, благоустрою, будівництва, архітектури, природних ресурсів, екології 
та техногенної безпеки . 
 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

                                                           

У К Р А Ї Н А 

МОСТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ДОМАНІВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

    Від «20» квітня 2021 року  №  51                    VIIІ позачергова сесія восьмого скликання        
 

 

     Про скасування рішення № 103 

47 сесії 8 скликання від 14.07.2020 року                                                                                                       
«Про затвердження Проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого 

 господарства із земель сільськогосподарського  
призначення» в межах території  Мостівської сільської ради»                                                                  
 

Відповідно до ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розглянувши та обговоривши пояснювальну записку землевпорядника Вагнера Андрія 
Миколайовича , взявши до уваги пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин, 
благоустрою, будівництва , архітектури,  природних ресурсів, екології та техногенної 
безпеки, Мостівська сільська рада. 

 

   в и р і ш и л а:  
 

1.  Скасувати рішення  №103 «Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для ведення особистого господарства із земель сільськогосподарського  
призначення» в межах території  Мостівської сільської ради»  47 сесії 8 скликання від 
14.07.2020 року. 
 

2. Контроль за виконання даного рішення залишаю за собою.  
 

 

 

 

Сільський голова                                          Надія  БАБАНСЬКА 
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