
 
ПРОЄКТ 

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №___ 

 
 «____» березня  2021 року                                 с. Мамалига 
 
Про внесення змін до рішення ІІ сесії УІІІ 
скликання Мамалигівської сільської ради  «Про 
сільський бюджет територіальної  громади на 2021 
рік » від 23.12.2020 року  
 

                                                      24506000000 
                                                     код бюджету 

Керуючись пунктом 23 статті 26 та статтею 61 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  взявши до уваги рекомендації постійної комісії сільської ради з 
питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку житлово-
комунального господарства та комунальної власності, сільська рада 

                                             ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни до додатку №1 рішення сесії сільської ради територіальної громади № 09 «Про 

сільський бюджет територіальної  громади на 2021 рік » від 23.12.2020 року згідно додатку 
№ 1 до цього рішення. 

2.  Внести зміни до додатку №2 рішення сесії сільської ради територіальної громади № 09 
«Про сільський бюджет територіальної  громади на 2021 рік » від 23.12.2020 року згідно 
додатку № 2 до цього рішення. 

3. Внести зміни до додатку №3 рішення сесії сільської ради територіальної громади № 09 «Про 
сільський бюджет територіальної  громади на 2021 рік » від 23.12.2020 року згідно додатку 
№ 3 до цього рішення. 

4. Внести зміни до додатку №4 рішення сесії сільської ради територіальної громади № 09 «Про 
сільський бюджет територіальної  громади на 2021 рік » від 23.12.2020 року згідно додатку 
№ 4 до цього рішення. 

5. Внести зміни до додатку №5 рішення сесії сільської ради територіальної громади № 09 «Про 
сільський бюджет територіальної  громади на 2021 рік » від 23.12.2020 року згідно додатку 
№ 5 до цього рішення. 

6. Внести зміни до додатку №6 рішення сесії сільської ради територіальної громади № 09 «Про 
сільський бюджет територіальної  громади на 2021 рік » від 23.12.2020 року згідно додатку 
№ 6 до цього рішення. 

7. Затвердити додаток №8 до рішення. 
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку житлово-
комунального господарства та комунальної власності. 

 
 

      Сільський голова        А.К. Шова  
 



Пояснююча записка 
до рішення сесії сільської ради від___.03.2021 року 

Про внесення змін до рішення ІІ сесії УІІІ скликання Мамалигівської сільської ради  
«Про сільський бюджет територіальної  громади на 2021 рік» від 23.12.2020 року 

1.  Збільшити видатки  сільського бюджету за рахунок вільного залишку коштів загального 
фонду на початок року (додаток 3): 
        1.1. по загальному  фонду: 
- на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад на придбання по господарських книг у сумі 20 000 грн. та 10 000 грн. на 
придбання засобів  КЗІ «SecureToken-337K» з ліцензією; 

-  на надання дошкільної освіти на придбання продуктів харчування у сумі      300 000 грн. та 
на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі 50 000 грн.; 

- на надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти на предмети, 
матеріали, обладнання та інвентар 100 000 грн., придбання продуктів харчування у сумі 150 000 
грн. та на оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі 15 000 грн.; 

- виділити  субвенцію  Новоселицькій міській ТГ на ДЮШСА у сумі 144 000 грн.; 
- виділити  субвенцію  державному бюджету на виконання програми "Забезпечення 
ефективної організації роботи з надання адміністративних послуг та сервісів Центром 
обслуговування платників податків Новоселицького району на 2019-2021 роки" у сумі 15 000 
грн.; 
        1.2. по спеціальному  фонду:  
- на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад на на співфінансування проекту «Покращення роботи місцевого самоврядування 
через створення сучасних умов роботи  вищого представницького органу ОТГ – Ради громади 
із забезпеченням широкого залучення громадськості» у сумі 79 000 грн. 

 2.  Виділити субвенцію обласному бюджету за рахунок невикористаного залишку коштів 
станом на 01.01.2020р. від придбання автомобіля для АПСМ с. Мамалига «Reno Dokker»   за 
рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної 
субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду у сумі 42 800 
грн. згідно листа від Чернівецької ОДА №01.25/48-298 від 22.02.2021; 
 3.  Вільний залишок коштів на початок року субвенції з місцевого бюджету на надання 
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету у сумі 15 646,15 грн. спрямувати на оплату корекційних 
занять;  
 4. За рахунок вільного залишку коштів на початок року по бюджету розвитку виділити кошти: 

- на інвестиціїний розвиток територій на придбання приміщення (гаражу)  для пожежних 
машин придбаних за рахунок реалізованих проектів у 2020році "Спільне рішення для спільних 
проблем: природні та техногенні катастрофи на румунсько-українському кордоні" та "Спільні 
дії щодо запобігання природним та техногенним катастрофам на румунсько - українському 
кордоні " у сумі 400 000 грн. ;  
- на внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання у сумі 300 000 грн., а саме для 
поповнення статутного капіталу комунального підприємства «МК Мамалигівської сільської 
ради».   
5. Виділену субвенцію Новоселицькій міській ТГ згідно рішення №09 від 23.12.2020р.  на 
спільне утримання відділу освіти у сумі 25 000 грн, перенаправити на утримання Центру 
професійного розвитку педагогічних працівників. 
6.  Збільшити видатки на фінансування Проекту "Спільне рішення для спільних проблем: 
природні та техногенні катастрофи на румунсько-українському кордоні"( КПК 8110) за 
рахунок вільного залишку коштів на початок року спеціального фонду сільського бюджету від 
благодійних внесків, грантів та дарунків на предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 13 121,60 грн. та на    
на оплату послуг (крім комунальних) у сумі 84 733,29 грн.; 



 
7. Збільшити профіцит загального фонду сільського бюджету в сумі                    79 000 грн., 
джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку (спеціального фонду). 
8. Збільшити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі                    79 000 грн., 
джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету 
розвитку (спеціального фонду). 
9. Згідно висновки експертизи рішення «Про сільський бюджет на 2021рік»  

- Пункт 14  викласти в такій редакції: 
«14. Відповідно до частини  восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України надати право 

виконавчому комітету  у міжсесійний період сільської ради у межах загального обсягу 
бюджетних призначень головного розпорядника коштів сільського бюджету здійснювати 
перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, 
включаючи резервний фонд бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок 
зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) за 
рішенням виконавчого комітету, погодженим комісією сільської ради з питань планування, 
бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку житлово-комунального господарства та 
комунальної власності. 

- Згідно пункту 18 Наказу МФУ від 30.10.2020р. № 653 «Про затвердження Типової 
форми рішення про місцевий бюджет» зазначити положення щодо здійснення з 01 січня 201 
року з бюджету територіальної громади видатків на забезпечення діяльності бюджетних 
установ, закладів, визначених у додатку №8 до цього рішення, відповідно до розмежування 
видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України. 

- Внести зміни до доходів сільського бюджету (додаток № 1); 
 

10 .  Затвердити рішення виконавчого комітету №08 від 25.01.2021р.; 
        Затвердити рішення виконавчого комітету №09 від 02.02.2021р.; 
        Затвердити рішення виконавчого комітету №16 від 16.02.2021р.; 
        Затвердити рішення виконавчого комітету №17 від 01.03.202р.; 
 
 

                                                            Додаток 8 
                                                                                                       до рішення __ сесії VIII скликання 

                                                                                               Мамалигівської сільської ради 
                                                                               від ____.03.2021 року 

 
№ ЄДРПОУ Назва бюджетної установи 

1 32630000 Комунальна установа Заклад дошкільної освіти №1 с. Мамалига 

2 40771373 Комунальна установа заклад дошкільної освіти села Балківці 

3 32630084 Комунальна установа заклад дошкільної освіти №2 села Кошуляни  

4 40771294 Комунальна установа заклад дошкільної освіти села Драниця 

5 40771347 Комунальна установа заклад дошкільної освіти села Несвоя 

6 40771331 Комунальна установа заклад дошкільної освіти села Стальнівці 

7 36687794 Комунальна установа заклад дошкільної освіти "Колосочок" села Подвірне 

8 21450196 Балківецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

9 21436664 Драницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

10 21436799 Мамалигівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

11 21436670 Несвоянський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 



12 21436687 Подвірненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеннів 

13 21436606 Стальнівецький заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

14 25078279 Подвірненська музична школа 

15 36720946 Комунальна установа „Будинок культури села Мамалига” 

16 36875615 Комунальна установа „Будинок культури села Драниця” 

17 36897460 Комунальна установа „Будинок культури села Стальнівці” 

18 36720910 Комунальна установа „Будинок культури села Несвоя” 

19 36720899 Комунальна установа „Будинок культури села Балківці” 

20 36721033 Комунальна установа „Будинок культури села Подвірне” 

21 36720951 Комунальна установа „Клуб села Кошуляни” 

22 44128027 Комунальне неприбуткове підприємство "Відділення стаціонарного 
догляду для постійного або тимчасового проживання та надання 
соціальних послуг" 

23 36897408 Комунальне некомерційне підприємство  "Амбулаторія сімейної практики 
сімейної медицини села Балківці" 

24 40769783 Комунальне некомерційне підприємство  "Амбулаторія сімейної практики 
сімейної медицини села Мамалига" 

25 40769694 Комунальне некомерційне підприємство  "Амбулаторія сімейної практики 
сімейної медицини села Подвірне" 

26 40769605 Комунальне некомерційне підприємство  "Амбулаторія сімейної практики 
сімейної медицини села Стальнівці" 

27 36897649 Комунальне некомерційне підприємство  "Амбулаторія сімейної практики 
сімейної медицини села Несвоя" 

28 40770267 Комунальне некомерційне підприємство  "Амбулаторія сімейної практики 
сімейної медицини села Драниця" 

 
 

Секретар ради  Л.С. Шова 
  



Проєкт   
 

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Дністровськогоо району Чернівецької області 

 
Шоста  сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 

 
«  » березня  2021 року                                          с. Мамалига 
 
Про затвердження Положення про Робочу групу з 
місцевого економічного розвитку Мамалигівської 
сільської ради  
 

З метою покращення місцевого бізнес клімату, створення умов для економічного 
зростання за лідерством приватного сектору, підвищення рівня зайнятості населення, 
керуючись Протоколом про співробітництво між Мамалигівською сільською радою та 
Програмою Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність (DOBRE), що 
виконується Глобал Комьюнітіз; ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, сільська рада: 

 
                                           ВИРІШИЛА: 

  
1. Затвердити Положення про Робочу Групу з місцевого економічного розвитку 

Мамалигівської сільської ради (додається). 
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 

питань містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи, з питань 
промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 
 
 
       Сільський голова                                 А.К. Шова 
 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №____ 

 
 «____» березня  2021 року                                 с. Мамалига 
 
«Про   виконання сільського бюджету  
об’єднаної  територіальної громади 
за  2020  рік» 
 

                                                      24506000000 
                                                     код бюджету 

Керуючись пунктом 23 статті 26 та статтею 61 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,  взявши до уваги рекомендації постійної комісії сільської ради з 
питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку житлово-
комунального господарства та комунальної власності, сільська рада 

                                             ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити звіт «Про виконання  сільського бюджету об’єднаної  територіальної 

громади за 2020 рік»  (додаток 1); 
2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради 

з питань планування, бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку житлово-
комунального господарства та комунальної власності. 

 
      Сільський голова        А.К. Шова  

 

Додаток 1 до рішення 
 

Звіт   про виконання сільського бюджету 
Мамалигівської сільської ради за 2020 рік 

 
І. Загальна характеристика виконання  бюджету. 

До складу  Мамалигівської об’єднаної  територіальної громади, яка утворилася в 2016 
році  входять 6 сіл: Стальнівці, Балківці, Несвоя, Подвірне, Мамалига та Драниця. 

По бюджету ОТГ  дохідна частина ( разом з трансфертами) по загальному фонду  
виконана  на 99,76  відсотків. До  плану затвердженого місцевою радою  з урахуванням внесених 
змін на звітний період у сумі  69 266 406 грн., фактичні поступлення  склали 69 097 172,21 грн.,  
по спеціальному фонду  виконання до річного плану складає  101,18   відсотків (план з 
урахуванням змін  8 872 087,42  грн., фактично надійшло 8 976 750,46 грн. ). 

Видаткова частина бюджету ОТГ за  2020 рік   виконана в сумі 75 162 180,21 При   плані 
77 739 801,88 грн.,(96,7%), в тому числі по загальному фонду, при уточненому плані на звітний 
період у сумі 66 257 480,76 грн., касові видатки склали 64 719 189,66 грн.. по спеціальному 
фонду освоєно 10 442 990,55 грн. при уточненому річному плані 11 482 321,12 грн.  
 

ІІ. Показники економічного розвитку регіону. 



Промисловий комплекс ОТГ представлений підприємством добувної промисловості -  
ТОВ „Мамалигівський гіпсовий завод ”, який сплатив податку до місцевого бюджету 1 648 
806,92 грн. Податок з доходів фізичних осіб – 1 009 598,45 грн. та рентну плату за 
користування надрами в сумі 170 602,34 грн., плата за землю – 320 637,15 грн., податок на 
нерухоме майно 53 479,25 грн.Питома вага в загальній сумі доходів загального фонду – 6,5 
відсотків. 
           Основним бюджетоутворюючим підприємством сільськогосподарського виробництва є: 
           ТОВ «Мрія Фармінг Буковина» перерахували до місцевого бюджету ОТГ                
5 150 893,97 грн., в тому числі ПДФО (60%) у сумі 3 070 364,99 грн., податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками 
об`єктів нежитлової нерухомості у сумі 799 690,17 грн., плати за землю – 220 806,74 грн., 
єдиного податку 4 групи – 940 773,94  грн. Питома вага в загальній сумі доходів загального 
фонду – 20,0 відсотків. 
           ПП «Агрофірма БАСА» перерахували до місцевого бюджету ОТГ                460 765,48 
грн., в тому числі ПДФО (60%) у сумі 226 371,33 грн., плати за землю – 116 229,60 грн., 
єдиного податку – 117 384,55  грн. 
           ТОВ «Мрія - Сервіс», сплатили податок з доходів фізичних осіб у сумі 1 638 468,85 грн. 
           ТОВ «Агро-Подвірне» сплатили податок з доходів фізичних осіб у сумі 1 901 127,54 грн. 
          ФГ «КАТРИНА-АГРО»  сплатили податку до місцевого бюджету 407 254,77 грн.  
Податок з доходів фізичних осіб – 212 645,00 грн., єдиного податку 4 групи – 179 281,88 грн., 
сума орендної плати за землю становить 15 327,84 грн. 
          Надходження від в/ч 2195 податку на доходи від грошового 
забезпеченнявійськовослужбовців – 4 092 061,93 грн. та податку на доходи з фізичних осіб – 
289 824,76 грн. 
            Від ПАТ «Українська залізниця» до місцевого бюджету поступило 378 495,23 грн. – 
земельний податок з юридичних осіб, податок з доходів фізичних осіб- 148 609,02 грн. 
            Міжгосподарський відділ капітального будівництво - до місцевого бюджету поступило 
податок з доходів фізичних осіб – 182 037,15 грн., єдиний податок з юридичних осіб – 
160 255,64 грн. 
                                                      ІІІ. Доходи 

До місцевого бюджету об’єднаної територіальної громади за січень-грудень 2020 року 
надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 34 451 915,80 грн., що становить 100,38 відсотки 
або 128 028,38 грн., або більше плану, затвердженого сільською радою з урахуванням змін 
(34 323 887,42 грн.) та на 9 108 474,33 грн.(35,94%) більше, ніж торік.  

До загального фонду місцевого бюджету ОТГ надійшло 25 475 165,34 грн., що 
становить 100,09 відсотки (+23 365,34 грн.) до планових показників(25 451 800,00 грн.), що на 
3 046 079,06 грн. (13,58%) більше надходження минулого року. 

В розрізі основних доходних джерел до загального фонду місцевого бюджету за 2020 
рік надійшло:  

- податку на доходи фізичних осіб у сумі 14 532 418.20 грн., що становить 9979 
відсотки (-31 000.80грн.) до планових показників та на 1 590 056.95 грн.(12.3%) більше, ніж 
торік; 
- податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 2 637.77 грн.  

- плати за землю – 3 773 786.24 грн. (104.1%+148 169.24 грн. до плану) що на 
242 631,27 грн.(6,88%) та  більше  минулорічних надходжень. 

- єдиного податку всього надійшло – 3 826 439,86 грн., (106,28%+226 080,86 грн.до 
плану) та на 329 357,06 грн.(9,42%) більше, ніж за 2019 р. 
           - внутрішні податки на товари та послуги  (акцизний податок) –  
923 461,85 грн., 85,32% відсотка до плану (-158 938,15 грн.), менше минулорічних надходжень 
на 159 812,71 грн.(-14 75%) за рахунок пального. 

-  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 1 900 476,45 
грн.(100,11%+1 987,45 грн. до плану) та на 1 193 148,06 грн. (в 2,7 рази) більше, ніж торік, що 
спричинено збільшенням ставки на нерухоме майно. 
            - рентної плати за користування надрами для використання корисних копалин 
місцевого значення надійшло 170 796,96 (50,71% -166 003,04 грн.до плану), що на 166 335,66 



грн.(-50,72%) менше надходжень 2019 р. у звязку зі зменшення видобутку гіпсового камня. 
Основним платником податку є ПРаТ Мамалигівський гіпсовий завод. 
             - рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення – 
55 552,40 грн., 97,29 відсотків, (-1547,60 грн. до плану), проти відповідного періоду минулого 
року зменшилось на 1 942,67 грн.; ( ДП Хотинське лісове господарство провело вирубку лісу 
меньше запланованого у 2020 році.) 
           - плати за надання адміністративних послуг – 119 031,25 грн.(101,80%+2 100,25 грн.), 
що на 9 968,86 грн. (9,14%) більше за попередній рік. 
           - орендної плати за користування цілісним майнових комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності – 87 332,35 грн., 102,89 відсотків    (+2 450,35 грн. до 
плану), більше минулорічних надходжень на 24 982,89 грн.  

По коду 24060000 загального фонду надішли кошти у сумі 54 595,86 грн. перераховано 
грошову заставу згідно проведених місцевих виборів.     

До спеціального фонду за січень-грудень 2020 року надійшло доходів (без трансфертів) 
всього  8 976 750,46  грн. при затвердженому плані з урахуванням змін 8 872 087,42  грн., або 
101,18% відсотка (+104 663,04 грн.) до планових показників та більше надходжень минулого 
року на (308,02 % +6 062 395,27грн.), у звязку із надходження коштів від імпліментацією 
закордоних проектів. 

- власних   надходжень  бюджетних  установ  і  організацій   надійшло           8 233 986,64 
грн., або 93,09 відсотків (-611 100,78 грн.) і збільшились проти відповідного періоду минулого 
року на 5 555 912,25 грн.(307,46%) за рахунок надходжень від конвертації валюти та участі у 
міжнародних проектах. 

Екологічного податку (25% від контингенту) надійшло 1 557,53 грн., (5,77 відсотків, - 
25 442,47 грн., до плану ),  менше минулорічних  надходжень  на            25 442,47 грн., за 
рахунок тимчасового припинення роботи ПрАТ «Мамалигівського гіпсового заводу», що є 
основним платником податку.  

Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення поступило 
коштів у сумі – 631 334,00 грн., більше ніж у 2019 році на 519 179,00 грн.  

Від відчуження майна (продажу) надійшло - 101 000 грн., від Грігорєва Олега 
Сергійовича. 

По коду 24060000 спеціального фонду надійшли кошти у сумі 8 872,29 грн. – грошові 
стягнення за шкоду заподіяну порушеннями законодавства про охорону навколишнього 
середовища. 

  З метою забезпечення виконання планових показників за доходами та недопущення 
зменшення надходжень до сільського бюджету Мамалигівською ОТГ постійно здійснюється 
аналіз надходжень платежів до місцевого бюджету, як в розрізі податків, так і в розрізі 
платників. 

                             IV. ВИДАТКИ    ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
Видаткова частина бюджету ОТГ за  2020 рік   виконана в сумі 75 162 180,21 грн. при 

плані 77 739 801,88 грн.(96,70%), в тому числі по загальному фонду при  уточненому   плані на 
звітний період у сумі  66 257 480,76  грн., касові видатки склали 64 719 189,66 грн. По 
спеціальному фонду освоєно 10 442 990,55 грн. при уточненому річному плані 11 482 321,12 
грн.  

На оплату праці та нарахування на зарплату по загальному  фонду спрямовано видатки у 
сумі 56 947 859,11 грн., що становить 69,88 відсотків загальної суми видатків, на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв використано коштів у сумі – 3 039 114,28 грн., продукти 
харчування використано коштів у сумі  371 987,79 грн., медикаменти  та перев’язувальні 
матеріали – 172 596,90 грн.   

1. Державне управління. 
За кодом 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад» за 2020 рік   по загальному фонду кошти освоєно 
на 98,67 відсотків,  ( уточнений  план – 12 077 822 грн., касове виконання – 11 917 207,15 грн. ). 
Заробітна плата з нарахуваннями  по  органах управління виплачена  у сумі 11 226 353,46 грн.  
що становить 100 відсотки  до уточнених асигнувань (11 226 420,00 грн.).  Проведено видатки  



по обов’язкових виплатах, також  виплачувались стимулюючі виплати в межах кошторисних 
призначень.  

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  освоєно кошти у сумі 150 867,43 грн. при 
плані 212 902 грн.   

На інші поточні видатки заплановано кошти у сумі 638 500,00 грн. із яких освоєно за 
відповідний період  у сумі 539 986,26  грн. 

Кредиторська заборгованість  станом на 1 січня  2021 року  по органах місцевого 
самоврядування відсутня. 

Станом на 1 січня  2021 року фактична чисельність склала  50 одиниць, штатна 
чисельність - 69.  

2. Проведення місцевих виборів. 
За кодом 0110191 «Проведення місцевих виборів» за 2021 рік ( уточнений  план – 525 

906 грн., касове виконання – 333 306,87 грн. ). Залишок коштів повернено до державного 
бюджету. 

                                             3.Освіта 
На освіту за 2020 рік по загальному фонду кошти освоєно на 98,83 відсотка, при 

уточненому плані – 47 793 049,68  грн., касове  виконання склало – 47 233,307,91 грн. 
По коду ТПКВК  0111010 «Надання дошкільної освіти»  при плані 10 375 900,58 грн. 

касові видатки становлять 10 093 665,78 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями 
становлять 9 058 481,31 грн., що складають 89,75 відсотків видатків загального фонду. 
Витрати на харчування склали 360 234,92  грн., за рахунок бюджетних коштів 203 410,30 грн., 
за рахунок батьківської плати 156 824,62 грн., кількість діто-днів відвідувань – 12 449 . 
Середня вартість харчування однієї дитини в день становить  28 94 грн. На оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв  витрачено кошти у сумі 645 011,15 грн., на придбання 
медикаментів та перев’язувальних матеріалів витратили 4 499,00 грн. 

По спеціальному фонду касові видатки становлять 19 667.94 грн. По КЕКВ 3110 при 
плані 50 000.00 грн., проведені видатки у сумі 19 667.94 грн., на придбання предметів 
довгострокового користування.  
       По коду ТПКВК 0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”     при плані 34 690 691,10 грн. 
касові видатки становлять 34 452 725,82 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями 
становлять 31 831 786,42 грн., що складають 92,39 відсотків видатків загального фонду. 
Витрати на харчування склали 473 979,14 грн., за рахунок бюджетних коштів 168 577,49 грн., 
за рахунок батьківської плати 305,401,65 грн., кількість діто-днів відвідувань – 36 709   . 
Середня вартість харчування однієї дитини в день становить  12.91  грн. На оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв  витрачено кошти у сумі 1 593 748.99 грн., на придбання 
медикаментів та перев’язувальних матеріалів витратили 168 097,90 грн. 
       По коду 0111100 передбачено видатки на 2020 рік в сумі 2 726 458,00 грн. Касові видатки 
складають 2 686 916,31 грн., що становить 98,55 відсотки. 
      Заробітна плата з нарахуваннями  по  музичній школі виплачена у сумі 2 636 285,04 грн. На 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв  витрачено кошти у сумі 49 672,35 грн. По 
спеціальному фонду за рахунок власних надходжень касові видатки становлять 53 371,20 грн., 
при плані 152 000 грн., на оплату інших енергоносіїв використано 4 536,00 грн., на матеріали, 
обладнання та інвентар, послуги 12 235,20 грн., та на  придбання предметів довгострокового 
користування, а саме мультимедійне обладнання, ноутбуки 36 600,00 грн. 

4. Охорона здоров’я 
         По коду 0112113 кошти використані по «Програмі фінансової підтримки Комунальних 
некомерційних підприємств-амбулаторій загальної практики сімейної медицини Мамалигівської 
сільської ради на 2019-2020 роки». По загальному фонду кошти освоєно на 90,60 відсотка, при 
уточненому плані 843 400 грн., касове виконання склало 764 124,19 грн.  
Уточненим планом на 2020 р. передбачено видатки по КЕКВ 2282 у сумі 78 400 грн., які 
освоєно на суму 78 356,51 грн. По КЕКВ2610 передано кошти у сумі 685 767,68 грн., на 
утримання амбулаторно-поліклінічних закладах, а саме на оплату комунальних послуг. 



         По спеціальному фонду при плані 80 000 грн., кошти використані по КЕКВ 3142 у сумі 79 
650,00 грн., а саме на за проектно-кошторисну документацію на реконструкцію житлового 
приміщення пiд КНП АЗПСМ с.Балкiвцi. 
                        5. Соціальний захист та соціальне забезпечення 
         По коду  0113035  компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
на залізничному транспорті. Використано кошти по «Програмі компенсації за пільгові 
перевезення окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення 
на 2020-2021  рік»  у сумі 12 078,93 грн. при плані 50 000 грн. Середня вартість проїзду на одну 
особу – 19,83 грн., всього надано послуги 609 особам. 
          По коду  0113192  надання фінансової підтримка громадській організації ветеранів району 
була надана допомога в сумі 2400 грн., по «Програмі соціальної підтримки населення  «Турбота» 
на 2020-2021 роки»   
         По коду 0113242 на реалізацію заходів «Програми соціальної підтримки населення 
«Турбота» на 2020-2021 роки» передбачені видатки на 2020 рік у сумі 380 000 грн.  Виконання 
складає 336 200  грн., або 88,47% до планових призначень.  Кошти використано на виплату 
матеріальної допомоги: 
- з нагоди 73-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні інвалідам війни, учасникам бойових 
дій, учасникам АТО та чорнобильцям, які проживають на території населених пунктів 
Мамалигівської сільської ради об’єднаної територіальної громади кошти у сумі 67 300 грн.; 
- для вирішення соціально-побутових проблем жителів сіл громади (75  чол.) у сумі 268 900 грн. 

6. Культура 
           Видатки на культуру за січень-грудень  2020 року передбачено в сумі 1 598 102,08 грн., 
кошти освоєно на 96,02 відсотка, фактичне  виконання становить 1 534 371,08 грн..  
          По коду 0114082 « Інші заходи в галузі культури i мистецтва» при затверджених 
планових показниках 20 000 грн., профінансовано 9 996,00 грн. Кошти були виділені на 
проведення днів села населених пунктів громади відповідно до заходів «Програми розвитку 
культури на території Мамалигівської сільської ради на 2020-2021 роки. 

По коду 0114060 передбачено видатки на 2020 рік у сумі 1 578 102,08 грн. Касові 
видатки становлять 1 524 375,08 грн. Заробітна плата з нарахуваннями    працівникам будинків 
культури виплачена  у сумі 1 343 576,41 грн.  що становить 98,06 відсотків  до уточнених 
асигнувань (1 370 102,08 грн.). На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  витрачено кошти 
у сумі 134 802,27  грн.  

 По спеціальному фонду за рахунок власних надходжень були придбані предмети та 
матеріали на суму 2 594,00 грн.  

7. Фізична культура і спорт 
На  фізичну культуру і спорт за 2020 рік по загальному фонду  коштів освоєно на  75,39  

відсотків. При плані 65 000 грн. фактичне виконання склало -  
49 000 грн. Кошти використані «По Програмі розвитку фізичної культури і спорту на території 
Мамалигівської сільськох ради на 2020-2021 рр.». Виплачено іммену стипендію спортсменам за 
призові місця у сумі 24 000,00 грн., та  рiчнi заявковi внески за ФК с.Стальнiвцi у сумі 25 000,00 
грн. 

8. Благоустрій міст, сіл, селищ 
        По коду ТПКВК 0116030 по загальному фонду  використано кошти в сумі 1 101 887.12 
грн. (план - 1 242 700 грн.) та по спеціальному в сумі 45 000 .0грн.(план – 45 000.0 грн.). які 
спрямовані на реалізацію заходів «Програми благоустрою населених пунктів Мамалигівської 
сільської ради на 2020-2021 роки», з яких на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 
(вуличне освітлення)  витрачено кошти у сумі 429 022.43 грн. та на придбання світильників 
вуличного освітлення, оплату праці працівникам, які працюють по трудовій угоді та 
виконують роботи з  прибирання території пам’ятників, утримання в належному стані центрів 
сіл (побілка тротуарних бордюр, обкошування узбіччя, зачистка узбіччя від бруду, обрізання 
молодняка дерев та кущів, насадження квітів та догляд за клумбами) та центральних вулиць 
672 864,69, або 84,8 % до уточнених річних призначень ( 793 500.0 грн.)  
     По спеціальному фонду придбано автобусні зупинки на суму 45 000.0 грн 

9. Здійснення заходів із землеустрою 



        На здійснення заходів із землеустрою ТПКВК 0117130 по загальному фонду  використано 
кошти у сумі 30 000 грн., що становлять 100% виконання плану. Кошти використано на  
послуги створення елементу файла (адмiн.межi населених пунктів с.Мамалига, с. Кошуляни, с. 
Подвірне, с. Негринці, с. Драниця.) 

10. Утримання та розвиток інфраструктури доріг 
        Видатки на утримання доріг по коду 0117461  передбачені на 2020 рік в сумі 231 300 грн.  
Профінансовано 93 632,00  грн. Витрати спрямовані на оплату послуг з проведення поточного 
ремонту вулиць населених пунктів Мамалигівської ОТГ. 

11. Інші заходи, повязані з економічною діяльністю 
         Видатки по коду 0117693 передбачені у сумі 4 000 грн., виконано видатки у сумі 3 250 грн. 
Оплачено екологiчний збір за розміщення відходів. 
12. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних сітуацій та наслідків стихійного лиха. 

        По коду 0118110 передбачено видатки на 2020 рік у сумі 415 400 грн. Касові видатки 
становлять 377 111,00 грн.  
        По «Програмі запобігання поширенню на території  Мамалигівської сільської ради 
коронавірусної хвороби COVID-19 у 2020 році»  передбачено асигнування на 2020 рік у сумі 
10 000.0 грн., використано кошти у сумі 9 741.0грн., придбано вироби медичного призначення 
(антисептик) та маски. 

Також використано кошти у звязку запобігання поширенню на території  Мамалигівської 
сільської ради коронавірусної хвороби COVID-19 у сумі 121 971,00 грн., а саме на: дезифекцію 
вулиць, придбання захисних медичних комбінізонів, дезинфекційні засоби. У звязку із паводком 
у долині річці Прут, та затоплення місцевого господарства направлені кошти на послуги з 
довозу питної води, придбання глибиних насосів та інші видатки у сумі 146 750,00 грн. В тому 
числі видатки по реалізації та співфінансування міжнародного проекту «Спільне рішення для 
спільних проблем:природні та тегногенні катастрофи на румунсько-українському кордоні» 
використані у сумі – 108 390 грн., в тому числі на оплату праці з нарахуванням у сумі – 60 000 
грн., інші поточні видатки у сумі 47 470,00 грн.  

13. Місцева пожежна охорона 
По коду 0118130  «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»  касові видатки 

по загальному фонду  становлять 863 004,41 грн. що становить 96,38 відсотки від уточненого 
плану (895 445 грн.). Оплата праці  працівників місцевої пожежної охорони  профінансована у 
сумі 791 376,47 грн., що становить   99,98 відсотки планових показників (791 500 грн.). На 2020 
рік затверджено 8 штатних одиниць. На оплату послуг та енергоносіїв  профінансовано видатки 
у сумі 35 989,66   грн  при  плані 53 945,00 грн. що становить 66,72 відсотків. На інші поточні 
видатки використано кошти у сумі  35 638,28 грн.   що становить 71,28 відсотки планових 
показників  ( 50 000 грн). 

14. Резервний фонд 
            По коду 0118700  на 2020 рік  затверджено кошти на початок звітного року у сумі  350 
000 грн. Рішенням сесії Мамалигівської сільської ради кошти були спрямовані на видатки 
повязані із пандемією COVID-19. 

15.Інші видатки 
          Видатки по коду 0117680 передбачені у сумі 42 956,00 грн., виконано видатки у сумі 
39 059 грн. Виплачено членскi внески за 2020 р. до "Агенцiї розвитку громад Буковини" – 
32 956,00 грн.; та Всеукраiнській асоцiацiї громад – 6103,00 грн. 

По коду  0119410 уточненим планом на 2020 р. передбачено передача коштів медичної 
субвенції районному бюджету на утримання вторинної медицини у сумі 2 305 646,08 грн. 
Відповідно кошти передані у сумі 2 305 646,08 грн. 
        На інші субвенції були витрачені кошти у сумі 641 365,00 грн., а саме: субвенція  
районному бюджету на спільне утримання територіального центру соціального 
обслуговування населення у с. Стальнівці  згідно рiшення сесії №27 вiд 23.12.2019 р.– 400 000 
грн.,  субвенція  районному бюджету на утримання закладів освіти, соціальної служби, 
підтримання трудового архіву згідно рiшення сесії  №27 вiд 23.12.2019 р.;у сумі 223 865 грн., 
та субвенцiя управління капітального будівництва на будівництво амбулаторії ПМД на 3-4 
лiк.с.Мамалига зг.рiш.№01 вiд 21.09.2020р. – 17 500,00 грн.  



         По коду 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів» використано кошти у сумі 207 000.0  грн., 
що складають 100 відсотків виконання видатків, а саме:  
- на реалізацію «Комплексної програми Мамалигівської сільської ради щодо підвищення 
ефективності діяльності правоохоронних органів та прикордонних військ на 2019-2020 роки» 
виділена субвенція прикордонному загону у сумі 75 000 грн., субвенцiя управління СБУ – 
25 000.0 грн., субвенцiя головному управління національної полiції - 17 000.0 грн.;  
- по «Програмі підтримки управління Державної казначейської служби України у 
Новоселицькому районі на 2020-2021 роки» використано кошти у сумі 40 000.0 грн.;  
- по «Програмі "Забезпечення ефективної організації роботи з надання адміністративних послуг 
та сервісів Центром обслуговування платників податків Новоселицького району на 2019-2021 
роки" касові видатки становлять – 20 000.0 грн.;   
- на «Місцеву цільову соціальну Програму розвитку цивільного захисту, забезпечення 
пожежної безпеки та  запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території населених 
пунктів Мамалигівської сільської ради на 2018-2022 роки» використано кошти у сумі 30 000.0 
грн.   

16. Охорона навколишнього середовища 
        На природоохоронні заходи спрямовані кошти у сумі 29 250.0 грн. при уточнених річних 
призначеннях 77 000.0 грн., або 38,1%. Видатки спрамовані на виконання заходів  «Програми 
охорони навколишнього природного середовища Мамалигівської сільської ради на 2020 рік» 
       По загальному фонду кошти використані по коду 0118112  «Утилізація відходів», в сумі 
29 250.0 грн., видатки спрямовані на лiквiдацію несанкціонованого мiттєзвалища.      
      Касові видатки по спеціальному не проводилися, оскільки не було потреби у видатках від 
надходження екологічного податку. 
                                           17. Капітальні вкладення. 
       На капітальні  видатки ( спеціального фонду )  бюджету  ОТГ виділено кошти з 
урахуванням змін у сумі 2 492 233,70 грн. із яких за звітний період  освоєно 2 335 151,55 грн..  

По коду 0111010 передбачено видатки на 2020 у сумі 50 000 грн. Касові видатки 
становлять 19 667,94 грн., кошти викорсані на придбання предметів довгострокового 
користування.  

По коду 0111020  передбачено видатки на 2020 рік у сумі 1 581 143,70  грн. Касові видатки 
становлять 1 571 468.94 грн. По КЕКВ 3110 при плані 1 631 143.70 грн., проведені видатки у 
сумі 1 571 468.91 грн., на придбання предметів довгострокового користування, а саме: 
закупівля засобів навчання та обладнення (крім компютерного) 92 900 грн., в тому числі за 
рахунок субвенції (НУШ)- 89 000,00 грн., співфінансування – 3 900 грн.;  ноутбуки  174 400 
грн., за рахунок субвенції (НУШ)- 155 400 грн., співфінансування – 19 000 грн.;   шкiльнi 
меблі для початкових класів 151 700 грн., за рахунок субвенції (НУШ)- 99 700 грн., 
співфінансування – 52 000 грн.; Придбано інтерактивну дошку за рахунок вільного залишку 
освітньої субвенції – 535 119,00 грн. Придбано обладнання для харчоблоку ЗОШ с. Мамалига 
294 000,00 грн.. за рахунок субвенції (ЗОС)- 275 000 грн., співфінансування – 19 000 грн. За 
рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами придбано компютерну техніку - 24 246,00 грн., та  предмети 
довгострокового користування – 18 600,00 грн.  
       По коду 0112113 передбачено видатки у сумі 80 000 грн., кошти використані по КЕКВ 
3142 у сумі 79 650,00 грн., а саме на за проектно-кошторисну документацію на реконструкцію 
житлового приміщення пiд КНП АЗПСМ с.Балкiвцi. 
       По коду 0116030 передбачено видатки у сумі 45 000 грн. Касові виконання становлять 45 
000 грн.- придбано обладнання довгострокового користування.  
       По коду 0118110 По спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) касові 
пооказники склали – 3 165 172,89 грн., при плані 3 263 026,78 грн. Кошти отриманні як грант 
для реалізації міжнародного проетку. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 
669 132,99 грн., що складають 100% до планових показників. По КЕКВ3110 касові видатки 
становлять 2 330 608,40 грн., За ці кошти придбано пожежно рятувальний автомобіль ПРА-5, з 
часткою співфінансування із місцевого бюджету у сумі 222 543,00 грн., в рамках проекту 



«Спільне рішення для спільних проблем:природні та тегногенні катастрофи на румунсько-
українському кордоні». 
       По коду 0118130 По спеціальному фонду (інші джерела власних надходжень) касові 
пооказники склали – 3 207 110,40 грн., при плані 3 207 696,40 грн., що складає 100% 
виконання видатків. Кошти отриманні як грант для реалізації міжнародного проетку «Спільне 
дії щодо запобігання природним та техногенним катастрофам  на румунсько-українському 
кордоні». Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 443 100,00 грн., що 
складають 100% до планових показників. По КЕКВ3110 касові видатки становлять 
2 757 510,39 грн., За ці кошти придбано пожежний автомобіль, з часткою співфінансування із 
місцевого бюджету у сумі 416 489,61 грн., в рамках проекту 2SOFT/4.2/179.  

18. Стан виконання місцевих (комплексних) програм 
У 2020 році з сільського бюджету Мамалигівської ОТГ забезпечено фінансовим 

ресурсом 12 місцевих (комплексних) програм.  На їх виконання у сільському бюджеті на 2020 
рік з урахуванням змін передбачено асигнування у сумі 3 022 500.0  грн. Касові видатки 
складають 2 646 057.24 грн. Рівень виконання програм становить  (87,55)%. 
                                              19. Стан дебіторської та кредиторської заборгованості 

                                         Загальний фонд 
Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2021 

р. – відсутня. 
                                                         Спеціальний фонд 

Дебіторська заборгованість та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду – 
відсутня. 

V.Фінансування 
       За рахунок  вільних залишків коштів на початок року уточнено планові показники по 
видатках  на суму 1 530 100 грн. Кошти спрямовані: на реалізацію та співфінансування 
міжнародного проекту «Спільне рішення для спільних проблем:природні та тегногенні 
катастрофи на румунсько-українському кордоні» - 430 000 грн. та  на співфінансування другого 
проекту «Спільне дії щодо запобігання природним та техногенним катастрофам  на румунсько-
українському кордоні» - 250 000 грн. по «Програмі фінансової підтримки Комунальних 
некомерційних підприємств-амбулаторій загальної практики сімейної медицини 
Мамалигівської сільської ради на 2019-2020 роки» - 258 100 грн. Співфінансування НУШ – 117 
000 грн. Встановлення пожежної сигналізації у Мамалигівській ЗОШ – 30 000 грн. На 
придбання предметів та обладнання довгострокового користування використані кошти по 
благоустрою насалених пунктів у сумі 80 000 грн., по загальноосвітніх– 50 000 грн., та по КФК 
0110150 59 000 грн.  
         По 0117461 виділено кошти в сумі 116 000 грн. на поточний ремонт моста с. Драниця. 
Виділено субвенції прикордоному загону та ГУ СБУ у сумі 140 000 грн. 
        По  КБКД 41050000 субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам у сумі 
1 138 106,87 грн. По КБКД 41053900  передано  інші субвенції районному бюджету  у сумі 
1 294 951  грн., В розділі ІV «Фінансування» звіту про виконання місцевого бюджету станом 
на 01.01.2021 року, по коду 602304 «Інші розрахунки»  по загальному фонду  вказана сума 
811 894.79) грн. – різниця проведених операцій. 
        Залишки коштів місцевого бюджету по загальному фонду станом на 01.01.2021 року  
склали 1 792 681,73 грн., в т.ч.:  

- залишки коштів на „котлових рахунках” місцевих бюджетів  - 1 792 681,73 грн.; 
Залишки коштів місцевих бюджетів по спеціальному фонду станом на 01.01.21 склали  

1 315 837,01грн., в т.ч.:  
- залишки коштів на „котлових рахунках” місцевих бюджетів  - 1 315 791,11 грн.; 
- кошти, заблоковані в АКБ Україна” – 45,90 грн. з 1999 року. 

        ЗАБЛОКОВАНІ КОШТИ банку «УКРАЇНА «Станом на 01.01.2021 залишок 
заблокованих коштів складав 45,90 грн. по спеціальному фонду по Мамалигівській сільській 
раді.  

За січень - грудень 2020 р. руху по заблокованих коштах не відбувалося.  
Станом на 01.01.2021 залишок заблокованих коштів залишився незмінним у сумі 45,90 

грн.  



VІ. Кредитування 
В розділі III  ф. 3.1 Кредитування загального фонду місцевих бюджетів та ф. 3.2 

Кредитування спеціального фонду місцевих бюджетів станом на 01.01.2021 – дані відсутні. 
         

VII. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 
 У 2020 році  місцевим бюджетом ОТГ одержано наступні трансферти з Державного 

бюджету України: 
         1. КБКД 41020100 Базова дотація –  14 456 700 грн. (100 відсотків до уточненого плану за 
період) 
         2. КБКД 41033900  Освітня субвенція з державного бюджету: залишок коштів на 01 січня 
2020 року складав 934 783,76 грн.( в тому числі залишок за  2019 склав – 934 783,76 грн.,) 
Надійшло коштів за 2020 р. у сумі 23 233 100 грн. (100 відсотків до уточненого плану на рік), 
касові видатки склали 24 167 883,76 грн., станом на 01.01.2021 року залишок – відсутній. 
         4. КБКД 41034200: Медична субвенція з державного бюджету: залишок медичної 
субвенції на 01.01.2020 – 129 360,08 грн.  Надійшло 2 173 300 грн. при плані  2 173 300 грн. 
(100%), з них, передано з бюджету Мамалигівської  ОТГ до районного бюджету  по коду  
КБКД 41034200 медичної субвенції  на утримання вторинної медицини у сумі 2 302 660,08 грн., 
станом на 01.01.2021 року залишок – відсутній. 
          4. КБКД 41034500: Субвенція з державного бюджету на соціально-економічний 
розвиток по загальному фонду станом на 01.01.2020 р. залишок коштів – 1 грн., впродовж 
року повернено до державного бюджету. залишок коштів станом на 01.01.2021 р. відсутній. 
         5. По КБКД 41040200 Додаткова дотація з державного бюджету–  
2 620 800 грн. (100 відсотків до уточненого плану за період). 

 6. Також, з обласного бюджету отримано по КБКД 41051100 залишок коштів освітньої 
субвенції з державного бюджету, що утворився на початок  бюджетного періоду  у сумі 275 000 
грн. Надійшло коштів за 2020р.- 275 000 грн. (при плані 275 000 грн.). Касові видатки склали 
275 000 грн. Залишок коштів субвенції  на 01.01.2021 р.- відсутній. 
        7. КБКД 41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами надійшло 63 600 грн. при плані 63 600 , касові 
видатки склали 78 478,55 грн. Залишок коштів на 01.01.2021 р. становить 15 646,15 грн. 
       8.  КБКД 41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету, надійшло  
466 200 грн. при плані 466 200 грн.  касові видатки склали 466 200 грн. Залишок коштів на 
01.01.2021 р. – відсутній. 
        9. КБКД 41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції. Залишок коштів на 01.01.2020  
– 2 986 грн. Залишок коштів на 01.01.2021 р. -відсутній. 
        10. КБКД 41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету. Надійшло коштів – 333 306,87 грн., касові видатки у сумі – 333 306,87 
грн., на 01.01.2021 залишок- відсутній. 
 

VIII. МЕРЕЖА, ШТАТИ та КОНТИНГЕНТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
По установах, які перебувають на бюджеті сільської ради станом на 01.01.2020 року 

затверджено 528 штатних одиниць. 
За кодом 0110150 «Органи місцевого самоврядування»  за 2020 рік   по загальному фонду 

кошти освоєно на 98.67 відсотків,  ( уточнений  план – 12 077 822 грн., касове виконання – 
11 917 207,15 грн. ). Заробітна плата з нарахуваннями  по  органах управління виплачена  у сумі 
11 226 353,46 грн.  що становить 99,9 відсотки  до уточнених асигнувань (11 226 420 грн.).  
Проведено видатки  по обов’язкових виплатах, також  виплачувались стимулюючі виплати в 
межах кошторисних призначень.  
        Станом на 1 січня  2021 року штатна чисельність – 69 одиниць, фактична чисельність склала  
50 одиниць. Порівняно з минулим роком фактична чисельність працівників не змінено. Штатний 
розпис приведений у відповідність до Постанови  КМ  України від 09.03.2006  № 268 "Про 



упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів  
виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів". 
           На освіту за 2020 рік по загальному фонду кошти освоєно на 97,6 відсотка, при 
уточненому плані  47 793 049,68 грн., касове  виконання склало 47 233 307,91 грн. 

Станом на 1 січня  2020 року фактична чисельність по закладах освіти  склала  409 
одиниць, штатна чисельність – 427 одиниць.  
           По коду ТПКВК  0111010 «Надання дошкільної освіти» при плані 10 375 900,58 грн. 
касові видатки становлять 10 093 665,78 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями 
становлять 9 058 481,31 грн., що складають 98,80 відсотків видатків загального фонду. 
Витрати на харчування склали 360 234,92  грн., за рахунок бюджетних коштів 203 410,30 грн., 
за рахунок батьківської плати 156 824,62 грн., кількість діто-днів відвідувань – 12 449 . 
Середня вартість харчування однієї дитини в день становить  28 94 грн. На територій 
Мамалигівської сільської ради є 7 дошкільних закладів освіти, які  відвідують  258 дітей (15 
груп). Штатна та фактична чисельність на початок року склала 108 одиниць – 38 ставок 
педагогічних працівників та 38 інших.  
           По коду ТПКВК  0111020 „ Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами ”     при плані 34 690 691,10 грн. 
касові видатки становлять 34 452 725,82 грн. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями 
становлять 31 831786,42 грн., що складають 99,08 відсотків видатків загального фонду. 
Витрати на харчування склали 473 979,14 грн., за рахунок бюджетних коштів 168 577,49 грн., 
за рахунок батьківської плати 305,401,65 грн., кількість діто-днів відвідувань – 36 709   . 
Середня вартість харчування однієї дитини в день становить  12.91  грн.  На балансі 
Мамалигівської ОТГ утримується 6 загальноосвітніх навчальних закладів, 69 класи, в яких 
навчаються 921 учнів. Число штатних одиниць становить 287 штатні одиниці, з яких 
педагогічних працівників -162 одиниця, іншого персоналу – 125 од. Станом на 01.01.2021 р. 
штатна чисельність – 291 одиниць:  165 ставок педагогічних працівників та 126 інших 
працівників. 
         По коду 0111100 передбачено видатки на 2020 рік в сумі 2 726 458 грн. Касові видатки 
складають 2 686 916,31 грн., що становить 98,55 відсотки. 
        Заробітна плата з нарахуваннями  по  музичній школі виплачена у сумі 2 636 285,04 грн.  
Штатна чисельність на початок року становила 28 одиниць. Станом на 01.01.2021р. штатна 
чисельність становить 28 одиниць: педагогічних працівників 22 од., тех. працівників 6 
одиниць. 
          По коду 0112113 кошти освоєно на 90,60 відсотка, при уточненому плані 843 400 грн., 
касове виконання склало 764 124,19 грн.  

 По КЕКВ2610 профінансовано кошти у сумі 685 767,68  грн., на утримання амбулаторно-
поліклінічних закладах, а саме в т.ч. на оплату комунальних послуг 304 813,68  грн., пільгові 
медикаменти у сумі 380 954 грн.,  
         По коду 0114082 «Видатки на заходи, передбаченi державними i місцевими програмами 
розвитку культури i мистецтва» при затверджених планових показниках 20 000 грн., 
профінансовано 9 996,00 грн. Кошти були виділені на проведення днів села населених пунктів 
громади. 
         По коду 0114060 передбачено видатки на 2020 рік у сумі 1 578 102,08 грн. Касові 
видатки становлять 1 524375,08 грн. Заробітна плата з нарахуваннями    працівникам будинків 
культури виплачена  у сумі 1 343 576,41 грн.  що становить 98,06 відсотків  виконання.  

 
IX. ІНША ІНФОРМАЦІЯ 

1. Організація роботи по виконанню бюджету. 
У 2020 році кошти, які надійшли в місцеві бюджети в основному були направлені на 

виплату заробітної плати і соціальних виплат . Профінансовано видатки на медикаменти, 
харчування, благоустрій сіл Мамалигівської сільської ради, на придбання палива для 
амбулаторій та пожежної безпеки громади. На проведення поточних та капітальних ремонтів 
установ, які фінансуються з місцевого бюджету ОТГ. 



Формування сільського бюджету та його взаємовідносини з районним бюджетом 
будувалися на основі чинного бюджетного та податкового законодавства з урахуванням вимог 
Бюджетного кодексу, спрямованих на реформування міжбюджетних відносин в Україні.  

Видаткова частина місцевого бюджету була розрахована виходячи із нормативу 
бюджетних витрат на 1 дитину, учня, мешканця та штатної чисельності працівників бюджетних 
установ. Розрахунок обсягів міжбюджетних трансфертів між місцевим бюджетом та районним 
бюджетом здійснювався відповідно до Формули розрахунку міжбюджетних трансфертів. 

Формування показників сільського бюджету у 2020 році було здійснено виходячи з 
необхідності подальшого удосконалення мережі та штатів установ, що фінансуються з 
місцевого бюджету, призупинення виконання місцевих програм, що не були забезпечені 
реальними джерелами фінансування, посилення контролю за економним та ефективним 
витрачанням бюджетних коштів, залученням не бюджетних джерел для фінансування заходів по 
економічному і соціальному розвитку відповідних територій та забезпечення своєчасного і 
повного надходження платежів до бюджетів, зміцнення податкової і платіжної дисципліни 
платників податків, а також вишукування додаткових джерел щодо зміцнення дохідної частини 
місцевого бюджету. 

Проводиться щоденний моніторинг надходження доходів та щомісячний аналіз 
показників надходження платежів до сільського бюджету у розрізі податків та платежів.  

З метою недопущення необґрунтованого росту чисельності працівників бюджетних 
установ, ведеться контроль за дотриманням штатної чисельності працівників бюджетних 
установ і організацій, відповідно до затверджених штатних розписів на бюджетний період та 
аналізуються фактично зайняті посади на звітні дати, причини вивільнення працівників, 
наявність вакансій.  

На виконання статті 122 Бюджетного кодексу України здійснюється контроль за 
відповідністю бюджетному законодавству показників затверджених місцевих бюджетів, 
бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ з точки зору їх відповідності меті, 
пріоритетності.  

За звітний період 2020 року відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 
проводилась робота по покращенню стану бухгалтерського обліку та звітності. 

З метою здійснення належного контролю за станом розрахунків Мамалигівською 
сільською радою  проводиться робота по недопущенню кредиторської заборгованості 
бюджетних установ , які фінансуються з місцевого бюджету.  

Встановлено контроль за здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних 
зобов’язань та стану фінансування видатків з місцевих бюджетів, з метою не допущення 
зростання кредиторської заборгованості, в першу чергу захищених статей. 

Короткотермінові позички за 2020 рік з єдиного казначейського рахунку не 
одержувалися. Станом на 01.01.2021 року  заборгованість відсутня 

Середньострокові позички у 2020 році в управлінні державного казначейства України не 
одержувалися. Станом на 01.01.2021 - залишок  відсутній. 

По депозитах у 2020 році тимчасово вільні кошти сільського бюджету  на депозитних 
(вкладних) рахунках у банках не розміщувались. Станом на 01.01.2021року залишок коштів на 
вкладних (депозитних) рахунках у банках – відсутній.(дані в додатку №2 МФУ) 

Заблоковані кошти банку «УКРАЇНА». Станом на 01.01.2020 залишок заблокованих 
коштів складав 45,90 грн. по спеціальному фонду по Мамалигівській сільській раді.  

За січень - грудень 2020 р. руху по заблокованих коштах не відбувалося.  
Станом на 01.01.2021 залишок заблокованих коштів залишився незмінним у сумі 45,90 

грн.  
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МАМАЛИГІВСЬКА    СІЛЬСЬКА      РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
 Шоста сесія восьмого скликання 

  
РІШЕННЯ № ___ 

 
«    »  березня 2021 року                                                             с. Мамалига 
 
Про внесення змін до назви Комунального неприбуткового 
підприємства «Відділення стаціонарного догляду для 
постійного або тимчасового проживання та надання 
соціальних послуг» Мамалигівської сільської ради та 
затвердження її Статуту у новій редакції    
 

       Враховуючи необхідність вчасного забезпечення пенсією осіб, які перебувають у 
Відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання та 
надання соціальних послуг села Стальнівці, та своєчасної виплати їм пенсій; з метою 
недопущення порушень у даному напрямку; у відповідності до вимог пенсійного 
законодавства; заслухавши інформацію сільського голови Шова А.К. в частині 
необхідності внесення змін до назви Комунального неприбуткового підприємства    
«Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
та надання соціальних послуг» Мамалигівської сільської  ради та затвердження її 
Статуту у новій редакції;  керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні",  сільська рада 

                                             
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до назви Комунального неприбуткового підприємства                      
«Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання 
та надання соціальних послуг» Мамалигівської сільської ради та викласти у 
наступному: Комунальна установа «Відділення стаціонарного догляду для 
постійного або тимчасового проживання та надання соціальних послуг» 
Мамалигівської сільської ради. 
2. Затвердити нову редакцію Статуту Комунальної установи «Відділення 
стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання та надання 
соціальних послуг» Мамалигівської сільської  ради ( додається ). 
3. Керівнику Комунальної установи «Відділення стаціонарного догляду для 
постійного або тимчасового проживання та надання соціальних послуг» здійснити 
організаційно - правові заходи, необхідні для державної реєстрації Статуту у новій 
редакції. 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики. 
 
 
Сільський голова          А.К. Шова  
  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 « ___ »  березня  2021 року                                                                     с. Мамалига 
 
Про внесення змін до назви та змісту Статуту, та про 
затвердження нової редакції Статуту Подвірненської 
музичної школи Мамалигівської сільської ради  
 
  Заслухавши інформацію  Мамалигівського сільського голови А.К. Шова, з 
врахуванням абзацу 3 підпункту 24 пункту 1 та підпункту 24 пункту 3 Постанови Верховної 
Ради України «Про утворення та ліквідацію   районів»   від 17.07.2020 року № 807-IX, яка 
опублікована в газеті «Голос України» № 122 від 18.07.2020 року та вступила в законну силу  
19.07.2020 року, керуючись статтями 25 та 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в     
Україні», сільська рада,  

В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Внести зміни до назви Подвірненської музичної школи Мамалигівської сільської ради 
Новоселицького району Чернівецької області та викласти її у наступній редакції: 
Подвірненська музична школа Мамалигівської сільської ради Дністровського  району 
Чернівецької області. 
 
2. Внести зміни до змісту Статуту Подвірненської музичної школи Мамалигівської сільської 
ради Дністровського  району Чернівецької області. 
 
3. Затвердити нову редакцію Статуту Подвірненської музичної школи Мамалигівської 
сільської ради Дністровського  району Чернівецької області ( додається ). 
 
4. Зобов’язати керівника Подвірненської музичної школи Мамалигівської сільської ради 
Дністровського району Чернівецької області провести реєстрацію нової редакції Статуту у 
відповідності до чинного законодавства. 
 
5. Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, 
культури, молоді, фізкультури і спорту.  
  
 
  
 
      Сільський голова                                                А.К. Шова  

 
  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № ____ 

 
« ____ » березня 2021 року       с. Мамалига 
 
Про внесення змін до рішення Мамалигівської сільської 
ради № 10 від 23.12.2020 року « Про внесення змін до 
структури та чисельності виконавчого органу 
Мамалигівської сільської ради » 
 
       Розглянувши пропозицію Мамалигівського сільського голови Шова А.К., враховуючи 
рекомендації постійної комісії з питань освіти,культури, молоди, фізкультури іспорту 
керуючись статтею 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Постановою Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року «Про упорядкування 
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 
прокуратури, судів та інших органів», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 
1. Внести зміни до рішення Мамалигівської сільської ради № 10 від 23.12.2020 року « Про 
внесення змін до структури та чисельності виконавчого органу   Мамалигівської сільської 
ради », та викласти пункт 1.2. у наступній редакції: 

  
« Пункт 1.2. Затвердити структуру виконавчих органів Мамалигівської сільської ради, 
загальну чисельність апарату ради, її виконавчих органів у кількості 76 штатних одиниць та 
місцевої пожежної охорони у кількості 9 штатних одиниць, і викласти додаток 1 та додаток 2 
до рішення Мамалигівської сільської ради № 10 від 23.12.2020 року « Про внесення змін до 
структури та чисельності виконавчого органу Мамалигівської сільської ради» в новій редакції 
( Структура та додатки додаються ). 
 
2. Сільському голові забезпечити внесення відповідних змін у штатні розписи установ. 
 
3. Дане рішення вважати як таке, що вступило в законну силу 01 березня 2021 року. 
 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з 
питань освіти, культури, молоди, фізкультури і спорту.  
 
 
Сільський голова                         А.К. Шова 

      
 

  



Додаток №1 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням VІ сесії VІІІ скликання 

від  ___  березня 2021 р. № ____ 
 

 
СТРУКТУРА 

 
 апарату та виконавчих органів Мамалигівської сільської ради 

 

№ 
Назва посади або 

структурного підрозділу 
Посада  

 

Кількість 
штатних 
одиниць 

При 
мітка 

 Апарат сільської ради    
1 Сільський голова Сільський голова 1  
2 
 

Заступник сільського 
голови 

Заступник сільського голови 1  
Заступник сільського голови з 
питань діяльності виконавчого 

комітету 

1  

3 Секретар сільської ради Секретар сільської ради 1  
4 Керуючий справами 

виконавчого комітету 
Керуючий справами виконавчого 

комітету 
1  

5 Староста Староста 5  
6 Спеціаліст з питань освіти Спеціаліст з питань освіти 1  
7 Спеціаліст особа з питань 

охорони здоров‘я 
Спеціаліст з питань охорони 

здоров‘я 
1  

8 Відділ юридичного 
забезпечення та кадрів  

Начальник відділу 1  
Головний спеціаліст з публічних 

закупівель 
1  

Спеціаліст з кадрових питань 1  
Спеціаліст з юридичних питань 1  

9 Відділ документообігу 
зв’язків з громадськістю 

та комп’ютерного 
забезпечення 

Начальник відділу 1  
Спеціаліст з обслуговування 

комп’ютерної техніки 
1  

Спеціаліст по зв’язкам з 
громадськістю 

1  

Діловод 2  
10 Господарська група Прибиральник службових 

приміщень 
2  

Сторож 2  
Електрик  1  

Водій 1  
  Інженер – технолог  1  
 ВСЬОГО по апарату 28 
11 Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 
 
 
 
 
 

Начальник відділу (головний 
бухгалтер) 

1  

Заступник начальника відділу 1  
Спеціаліст – Економіст 2  

Бухгалтер  6  

Касир 1  
12 Відділ земельних  

відносин та комунальної 
Начальник відділу 1  

Спеціаліст землевпорядник 2  



власності 
13 Відділ мобілізаційної 

роботи, пожежної охорони 
та надзвичайних ситуацій 

Начальник відділу 1  
Інспектор військово-облікового 

бюро 
4  

14 Відділ містобудування, 
архітектури та житлово – 

комунального 
господарства 

Начальник відділу 1  
Головний спеціаліст 1  

Спеціаліст  1  

Спеціаліст  1  

15 Відділ соціального захисту 
населення 

Начальник відділу 1  
Провідний спеціаліст 1  

Спеціаліст  3  
16 Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 
Начальник відділу 1  

Адміністратор 2  
Державний реєстратор 2  
Провідний спеціаліст 1  

Спеціаліст 6  
17 Сектор культури, туризму, 

молоді та спорту 
Завідуючий сектору 1  

Спеціаліст  2  
 ВСЬОГО по виконавчому 

комітету 
43 

 РАЗОМ 71 
 

 
  



Відділи Мамалигівської сільської ради  
з правами юридичної особи 

 
№ Назва посади або 

структурного 
підрозділу 

Посада Кількість 
штатних 
одиниць 

 

1 Фінансовий відділ 
 

Начальник 
 

1  

Головний спеціаліст відповідальний за 
напрям доходи – головний бухгалтер 

1  

Головний спеціаліст відповідальний за 
напрям видатки 

1  

 ВСЬОГО   3  
        

 
Служба у справах дітей 

 
№ Назва посади або 

структурного 
підрозділу 

Посада Кількість 
штатних 
одиниць 

 

1  Служба у справах 
дітей 

 

Начальник 
 

1  

  спеціаліст   1  
 ВСЬОГО   2  
 РАЗОМ ПО 

МАМАЛИГІВСЬКІЙ 
СІЛЬСЬКІЙ РАДІ  

 76  

 
 
 

Додаток №2 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням VІ сесії VІІІ скликання 

від ___ березня 2021 року № ___ 
 
 

Структура та загальна чисельність працівників 
місцевої пожежної  рятувальної охорони 

 
 
 

Назва посади або 
структурного підрозділу 

Посада Кількість 
штатних 
одиниць 

 

1 Мамалигівська МПРО Працівник МПРО 5  
2 Подвірненська МПРО Працівник МПРО 4  
     
 Всього  9  

 
 
 
Сільської голова                     А.К. Шова 
 
  



 

Проєкт  
 

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я  №______ 

 
«___» березня 2021 року                                                                 село Мамалига 
 
Про затвердження Програми підвищення 
ефективної діяльності підрозділів 
Чернівецького прикордонного загону на 
2021-2022 роки 
 

Розглянувши клопотання Чернівецького прикордонного загону Державної 
прикордонної служби України від 25.01.2021 року №71/575, заслухавши інформацію 
сільського голови Шова Аркадія Костянтиновича, враховуючи висновки постійної комісії 
сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики та постійної 
комісії сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку житлово-комунального господарства та комунальної власності, керуючись статтею 
36 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада  

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити Програму підвищення ефективної діяльності підрозділів Чернівецького 

прикордонного загону на 2021-2022 роки. 
  

2. Бухгалтерії сільської ради постійно проводити необхідні розрахунки та/або зміни в 
сільському бюджеті, для повного фінансування відповідних заходів згідно затвердженої 
Програми та забезпечити своєчасну передачу матеріальних цінностей з балансу сільської 
ради на баланс прикордонних військ. 

 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності та етики. 
 

 
Сільський голова                А.К. Шова 

 

 

 

 

 



 

Проєкт  
 

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я  №______ 

 
«___» березня 2021 року                                                                 село Мамалига 
 
Про затвердження Програми безпеки  
Мамалигівської територіальної громади 
на 2021-2023 роки 
 

Розглянувши клопотання Хотинського відділення поліції Дністровського районного 
відділу поліції від 21.01.2021 року №245/123/45/03-2021, керуючись Законом України «Про 
Національну поліцію», ст.26 та ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», сільська 
рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Програму безпеки Мамалигівської територіальної громади на 2021-2023 
роки. 
  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Мамалигівської 
сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 
розвитку житлово-комунального господарства та комунальної власності (Каштелян 
В.В.)   

 
 

Сільський голова                  А.К. Шова 
 

  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Дністровськогоо району Чернівецької області 

 
Шоста  сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 

 
 «      » березня  2021 року             с. Мамалига 
 
Про зміну розміру статутного капіталу комунального 
підприємства «МК Мамалигівської сільської ради» 
 
   Заслухавши інформацію сільського голови Шова А.К., керуючись ст. 29 Закону 
України ”Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань”ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні»,  
сільська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Внести зміни до статутного капіталу КП «МК Мамалигівської сільської ради» та встановити 
його в сумі 300 000 (триста тисяч) грн. 
2. Затвердити Статут КП «МК Мамалигівської сільської ради» в новій редакції (додається). 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності та етики. 
  
  
 
Сільський голова         А.К. Шова 
 
  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Дністровського району Чернівецької області 

 
 Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
«    »  березня  2021 року                                                           с. Мамалига 
 
Про затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності Мамалигівської сільської ради 
для подальшої передачі у власність 
       
 Розглянувши  технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності Мамалигівської сільської ради для подальшої передачі у власність в 
селі Мамалига,  керуючись п.34 ст. 26, ст. 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, Законом України «Про землеустрій», Земельним кодексом України,   Мамалигівська 
сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 
7,7304га (кадастровий номер 7323085500:02:006:0694), яка перебуває у комунальну власність, 
розташована за межами   села Подвірне Мамалигівської сільської ради Дністровського району 
Чернівецької області, а саме:  

1.1 – 0,1047 га земель запасу в   селі Подвірне Новоселицького району 
Чернівецької області                                                                                                            – 
1,0 га земель запасу в   селі Подвірне Новоселицького району Чернівецької області  

1.2 –1,0 га земель запасу в   селі Подвірне  Новоселицького району Чернівецької області  
1.3 –0,1043 га земель запасу в   селі Подвірне  Новоселицького району Чернівецької 

області . 
1.4 –0,1043 га земель запасу в   селі Подвірне  Новоселицького району Чернівецької 

області  
1.5 –1,0 га земель запасу в   селі Подвірне  Новоселицького району Чернівецької області . 
1.6 -1,0га земель запасу в   селі Подвірне  Новоселицького району Чернівецької області . 
1.7 -0,1042га земель запасу в   селі Подвірне  Новоселицького району Чернівецької 

області . 
1.8 -0,1042га земель запасу в   селі Подвірне  Новоселицького району Чернівецької 

області . 
1.9 –1,0 га земель запасу в   селі Подвірне  Новоселицького району Чернівецької області . 
1.10–1,0 га земель запасу в   селі Подвірне  Новоселицького району Чернівецької області 

. 
1.11–1,0 га земель запасу в   селі Подвірне  Новоселицького району Чернівецької області 
1.12-0,1044 га земель запасу в   селі Подвірне  Новоселицького району Чернівецької 

області 
1.13-0,1043 га земель запасу в   селі Подвірне  Новоселицького району Чернівецької обл 

1.14-1,0000 га земель запасу в   селі Подвірне  Новоселицького району Чернівецької 
області 
 



 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань  
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи, з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 

 
        Сільський голова                     А.К. Шова  
 
 

Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого  скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №        

«   »  березня  2021 року                                                                         с. Мамалига
                                   

Про  затвердження звіту про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 
Хотинська, буд. 81-А в селі Стальнівці Новоселицького  
району Чернівецької області, яка підлягає передачі  у 
власність (шляхом викупу) гр. Куницькому Леоніду 
Івановичу 
 
   Розглянувши заяву гр.  Куницького Леоніда Івановича, щодо  затвердження Звіту про 
експертну грошову оцінку земельної ділянки для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості по вул. Хотинська, 81-А в селі Стальнівці Новоселицького району 
Чернівецької області, яка передається  у власність (шляхом викупу),  керуючись ст. ст. 12, 128  
Земельного кодексу України та п.4 ст.33  Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  Мамалигівська сільська рада 
 
                                                                                В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у    власність, 
розташованої в межах Мамалигівської сільської ради Новоселицького району Чернівецької 
області та надати  земельну ділянку загальною площею 2,0322га у власність (шляхом викупу) 
гр. Куницькому Л.І., а саме:  

1.1 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. 
Хотинська, буд. 81-А в селі Стальнівці в розмірі 2,0322 га (кадастровий номер 
7323087500:01:0034:0143).  

2. Надати дозвіл на оформлення права власності на земельну ділянку для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості по вул. Хотинська, буд.81-А в селі 
Стальнівці в розмірі 2,0322 га (кадастровий номер 7323087500:01:0034:0143). 
      3. Затвердити Звіт про експертну грошову оцінку щодо відведення громадянину 
Куницькому Л.І. земельної ділянки у власність (шляхом викупу) по вулиці Хотинська, буд. 81-



А в селі Стальнівці Новоселицького району Чернівецької області для розміщення та 
експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 
переробної, машинобудівної та іншої промисловості.                                                                                     
Затвердити імовірну ціну відчудження земельної ділянки площею 2,0322 га, що знаходиться в 
селі Стальнівці Новоселицького району Чернівецької області по  
вул. Хотинська, 81-А у розмірі  588728 грн. 

4. Продати земельну ділянку площею 2,0322, яка знаходиться по  
вул. Хотинська,буд.81-А в  селі  Стальнівці  Новоселицького району Чернівецької за                         
______________________грн. 
       5.Уповноважити сільського голову укласти від імені сільської ради договір купівлі-
продажу земельної ділянки, вказаної у п.3, а також оформити необхідні для таких угод 
документи. 
       6.Гр. Куницькому Леоніду Івановичу перерахувати на рахунок Мамалигівської сільської 
ради ________________        гривень за земельну ділянку яка продається. 

7.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської  
ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку житлово-
комунального господарства та комунальної власності. 

                               
 

Сільський голова                                                                                   А.К.Шова 
 

Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я  № ___    

 
___ березня 2021 року                                                                   село  Мамалига 
                                                                                           
Про скасування рішення № 66 від 
23.12.2020 року Мамалигівської сільської 
ради 
          Розглянувши заяву Борлодян Ігоря Володимировича, керуючись ст. 26 Закону України  
« Про місцеве самоврядування в Україні », сільська рада 
 

В И Р І Ш И Л А:  
1. Скасувати рішення ІІ сесії УІІІ скликання Мамалигівської сільської ради № 66 від  

23 грудня 2020 року «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо         
відведення земельної  у власність гр. Борлодян Ігорю Володимировичу».   

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
 містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони природи. 
 

 
Сільській голова                        А.К. Шова  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
«      »  березня   2021 року                                                                              с. Мамалига 
 
Про надання позиції щодо можливості надання 
дозволу на розроблення документації із землеустрою 
на підставі якої може бути передана земельна ділянка, 
яка пропонується для надання у власність гр. Катан 
Дмитру Івановичу   
 

Розглянувши заяву гр. Катан Дмитра Івановича, відповідно до пункту 34 статі 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», 
Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», статей 12, 
118 Земельного кодексу України, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії з 
питань містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань 
промисловості, підприємництва та сфери послуг, сесія сільської ради, 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Зобов’язати спеціаліста землевпорядника села Драниця надати позицію до 
Держгеокадастру у Чернівецькій області із зазначенням відомостей про земельну 
ділянку, яка розташована за межами населеного пункту села Драниця, яку 
пропонується надати у власність гр. Катан  Дмитру Івановичу. 
 

2. Пропонувати Держгеокадастру в Чернівецькій області надати гр. Катан Дмитру 
Івановичу земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства у 
власність, орієнтованою площею 0,36 га, за межами населеного пункту села 
Драниця  в межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району 
Чернівецької області. 
 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи, з питань 
промисловості, підприємництва та сфери послуг. 

 
 
Сільський голова          А.К. Шова   
  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
 «   »    березня  2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність  
гр. Абрамчук Валентину Миколайовичу 
 
 Розглянувши заяву гр. Абрамчук Валентина Миколайовича  , проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», ст. ст.12, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України, сесія Мамалигівської сільської ради, 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, 
розташованої в межах села Мамалига Мамалигівської сільської ради Дністровського району 
Чернівецької області. 

2. Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 0,1887 га у власність гр. 
Абрамчук Валентину Миколайовичу, а саме: 

2.1. – 0,1887 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка)  по вул. Миру, буд.01,  в селі Мамалига 
Новоселицького району Чернівецької області (кадастровий номер: 7323084300:01:002:0082). 

3. Доручити спеціалісту землевпоряднику села Мамалига внести відповідні зміни в 
земельно – облікові документи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг.  
 
Мамалигівський сільський голова                                                                        А.К. Шова 
 
  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
 «    »  березня  2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність  
гр. Барбакар Христині Анатоліївни 
 
 Розглянувши заяву гр. Барбакар Христини Анатоліївни, проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», ст. ст.12, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України, сесія Мамалигівської сільської ради, 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, 
розташованої в селі Стальнівці в межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району 
Чернівецької області. 

2. Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 0,0298 га у власність гр. 
Барбакар Христини Анатоліївни, а саме: 

2.1.  – 0, 0298 га для індивідуального садівництва в селі Стальнівці в межах 
Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької області (кадастровий 
номер: 7323087500:01:004:0090). 

3. Доручити спеціалісту землевпоряднику села Стальнівці внести відповідні зміни в 
земельно – облікові документи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг.  
 
Мамалигівський сільський голова                                                                        А.К. Шова 
 
  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 

 
 «   »  березня  2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність  
гр. Бурла Віталію Сергійовичу. 
 
 Розглянувши заяву гр. Бурла  Віталія Сергійовича, проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», ст. ст.12, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України, сесія Мамалигівської сільської ради, 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, 
розташованої в межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької 
області. 

2. Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 0,3854 га у власність гр. 
Бурла Віталію Сергійовичу, а саме: 

2.1. – 0,1854 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка)  по вул. Центральна, буд.19,  в селі Несвоя 
Новоселицького району Чернівецької області (кадастровий номер: 7323085100:01:004:0157); 

2.2.  – 0,090 га для ведення особистого селянського господарства в селі Несвоя  в межах 
Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької області (кадастровий 
номер: 7323085100:01:002:0021); 

2.3 – 01100 га для ведення особистого селянського господарства в селі Несвоя  в межах 
Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької області (кадастровий 
номер: 7323085100:01:005:0049).  

3. Доручити спеціалісту землевпоряднику села Несвоя внести відповідні зміни в 
земельно – облікові документи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг.  
 
 
 
Мамалигівський сільський голова                                                                        А.К. Шова 
  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
 «   »   березня2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність  
гр. Іоніцой Олександру Геннадійовичу 
 
 Розглянувши заяву гр. Іоніцой Олександра Геннадійовича , проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», ст. ст.12, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України, сесія Мамалигівської сільської ради, 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, 
розташованої в межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької 
області. 

2. Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 0,1737 га у власність гр. 
Іоніцой Олександру Геннадійовичу, а саме: 

2.1. – 0,1737 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка)  по вул. Українська, буд.05,  в селі Кошуляни 
Новоселицького району Чернівецької області (кадастровий номер: 7323084300:02:005:0137). 

3. Доручити спеціалісту землевпоряднику села Мамалига внести відповідні зміни в 
земельно – облікові документи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг.  
 
 
 
Мамалигівський сільський голова                                                                        А.К. Шова 
 
  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 

 
 «   » березня 2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність  
гр. Келя Раїси Миколаївни. 
 
 Розглянувши заяву гр. Кордунян Лідії Георгіївни, яка діє від імені .Келя Раїси 
Миколаївни, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, керуючись 
п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
землеустрій», ст. ст.12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, сесія Мамалигівської 
сільської ради, 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, 
розташованої в межах  Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької 
області. 

2. Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 0,2581 га у власність гр. 
Келя Раїсі Миколаївні, а саме: 

2.1. – 0,0981 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка)  по вул. Штефана Великого, 
буд. 20,  в селі Мамалига Новоселицького району Чернівецької області (кадастровий номер: 
7323084300:01:001:0113); 

2.2.  – 0,1600 га для ведення особистого селянського господарства в селі Мамалига  
Дністровського району Чернівецької області (кадастровий номер: 7323084300:01:022:0038). 

3. Доручити спеціалісту землевпоряднику села Мамалига внести відповідні зміни в 
земельно – облікові документи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг.  
 
Мамалигівський сільський голова                                                                        А.К. Шова 
 
 
  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
 «   »   березня 2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність  
гр. Палій Галині Іванівні 
 
 Розглянувши заяву гр. Палій Галини Іванівни, проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», ст. ст.12, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України, сесія Мамалигівської сільської ради, 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, 
розташованої в межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької 
області. 

2. Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 0,1600 га у власність гр. 
Палій Галині Іванівни, а саме: 

2.1. – 0,1600 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка)  по вул. Миру, буд.47,  в селі Подвірне 
Новоселицького району Чернівецької області (кадастровий номер: 7323085500:01:005:0082). 

3. Доручити спеціалісту землевпоряднику села Подвірне внести відповідні зміни в 
земельно – облікові документи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг.  
 
 
Мамалигівський сільський голова                                                                        А.К. Шова 
 
 
  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
 «    »  березня  2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність  
гр. Руссу Ігорю Володимировичу 
 
 Розглянувши заяву гр. Раца В’ячеслава Васильовича, якій діє від імені Руссу Ігоря 
Володимировича, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 
керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом 
України «Про землеустрій», ст. ст.12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, сесія 
Мамалигівської сільської ради, 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, 
розташованої в межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької 
області. 

2. Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 0,2000 га у власність гр. 
Руссу Ігорю Васильовичу, а саме: 

2.1.  – 0,2000 га для ведення особистого селянського господарства в селі Негрінці  
Новоселицького району Чернівецької області (кадастровий номер: 7323082000:02:001:0183). 

3. Доручити спеціалісту землевпоряднику села Драниця внести відповідні зміни в 
земельно – облікові документи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг.  
 
Мамалигівський сільський голова                                                                        А.К. Шова 
 



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 

 
 «   » березня 2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність  
гр. Руснак Еммануели Володимирівни. 
 
 Розглянувши заяву гр. Руснак Еммануели Володимирівни,  проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», ст. ст.12, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України, сесія Мамалигівської сільської ради, 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, 
розташованої в межах  Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької 
області. 

2. Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 0,5076 га у власність гр. 
Руснак Еммануелі Володимирівни, а саме: 

2.1. – 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд (присадибна ділянка)  по вул. 1 Травня, 29  в селі Негринці 
Новоселицького району Чернівецької області (кадастровий номер: 7323082000:02:001:0189); 

2.2.  – 0,1000 га для ведення особистого селянського господарства в селі Негринці  
Новоселицького району Чернівецької області (кадастровий номер: 7323082000:02:003:0035). 

2.3.  – 0,1576 га для ведення особистого селянського господарства в селі Негринці  
Новоселицького району Чернівецької області (кадастровий номер: 7323082000:02:001:0188). 

3. Доручити спеціалісту землевпоряднику села Драниця внести відповідні зміни в 
земельно – облікові документи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг.  
 
Мамалигівський сільський голова                                                                        А.К. Шова 
 

 

 
 
 
 



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
 «    »    березня 2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність  
гр. Саінчук Андрію Тимофійовичу 
 
 Розглянувши заяву гр. Саінчук Андрія Тимофійовича, проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», ст. ст.12, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України, сесія Мамалигівської сільської ради, 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, 
розташованої в межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької 
області. 

2. Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 0,3525 га у власність гр. 
Саінчук Андрію Тимофійовичу, а саме: 

2.1.  – 0,3525 га для ведення особистого селянського господарства в селі Балківці  
Новоселицького району Чернівецької області (кадастровий номер: 7323080400:01:008:0035). 

3. Доручити спеціалісту землевпоряднику села Балківці внести відповідні зміни в 
земельно – облікові документи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг.  
 
 
 
Мамалигівський сільський голова                                                                        А.К. Шова 
 

  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
 «    » березня 2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність  
гр. Тирша Віктору Михайловичу 
 
 Розглянувши заяву гр. Тирша Віктора Михайловича, проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», ст. ст.12, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України, сесія Мамалигівської сільської ради, 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, 
розташованої за межами села Драниця в межах Мамалигівської сільської ради Дністровського 
району Чернівецької області. 

2. Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 1,0000 га у власність 
 гр. Тирша Віктору Михайловичу, а саме: 

2.1.  – 1,0000 га для ведення особистого селянського господарства за межами села 
Драниця в межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької області 
(кадастровий номер: 7323082000:03:003:0194). 

3. Доручити спеціалісту землевпоряднику села Драниця внести відповідні зміни в 
земельно – облікові документи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг.  
 
 
 
Мамалигівський сільський голова                                                                        А.К. Шова 
 
 
  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
 «  »  березня  2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність  
гр. Чубрею Олексію Івановичу 
 
 Розглянувши заяву гр. Чубрея Олексія Івановича, проект землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», ст. ст.12, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України, сесія Мамалигівської сільської ради, 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, 
розташованої в межах села Мамалига Мамалигівської сільської ради Дністровського району 
Чернівецької області. 

2. Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 0,2090 га у власність гр. 
Чубрею Олексію Івановичу, а саме: 

2.1. - 0,1429га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Пушкіна, 02 в селі Мамалига Новоселицького району Чернівецької 
області (кадастровий номер: 7323084300:01:007:0053). 

2.2. -  0,0661 га для ведення особистого селянського господарства в селі Мамалига в 
межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької області 
(кадастровий номер: 7323084300:01:007:0055). 

3. Доручити спеціалісту землевпоряднику села Мамалига внести відповідні зміни в 
земельно – облікові документи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг.  
 
 
 
Мамалигівський сільський голова                                                                 А.К. Шова 
 
  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста  сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
 «  »  березня  2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність  
гр. Штефанко Миколі Васильовичу 
 
 Розглянувши заяву гр. Штефанку Єворії Василівни, яка діє від імені Штефанко Миколи 
Васильовича на підставі довіреності №01 від 24.01.2019 року, проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», ст. ст.12, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України, сесія Мамалигівської сільської ради, 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки, 
розташованої в межах села Драниця Мамалигівської сільської ради Дністровського району 
Чернівецької області. 

2. Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 0,2500 га у власність гр. 
Штефанко Миколі Васильовичу, а саме: 

2.1.  – 0,2500 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель та споруд по вул. Центральна, 12 в селі Драниця Новоселицького району 
Чернівецької області (кадастровий номер: 7323082000:01:001:0314). 

3. Доручити спеціалісту землевпоряднику села Драниця внести відповідні зміни в 
земельно – облікові документи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг.  
 
 
 
Мамалигівський сільський голова                                                                        А.К. Шова 
 

  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
 «     »  березня  2021 року                                                                     село Мамалига 
   
Про затвердження технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  
в натурі гр. Барбакар Христини Анатоліївни  
 
 Розглянувши заяву гр. Барбакар Христини Анатоліївни, технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі, керуючись 
п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
землеустрій», ст. ст. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, сесія Мамалигівської 
сільської ради,  
  

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі, розташованої в межах Мамалигівської сільської ради 
Дністровського району Чернівецької області. 

2.Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 0,2500 га у власність гр. 
Барбакар Христини Анатоліївни, а саме: 

2.1.  0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої по вул.  
Емінеску М, буд.17 в селі Стальнівці Новоселицького району Чернівецької області 
(кадастровий номер: 7323087500:01:004:0089);  

3.Доручити спеціалісту землевпоряднику села Стальнівці внести відповідні зміни в 
земельно-облікові документи. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 
 
 
 
Мамалигівський сільський голова                                                                  А.К. Шова 
 
  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
 «     »  березня  2021 року                                                                     село Мамалига 
   
Про затвердження технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  
в натурі гр. Малімон Марії Антонівни 
 
 Розглянувши заяву гр. Войтюк Людмили Іванівни, яка діє від імені Малімон Марії 
Антонівни, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі, керуючись п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», ст. ст. 12, 116, 118, 121 
Земельного кодексу України, сесія Мамалигівської сільської ради,  
  

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі, розташованої в межах Мамалигівської сільської ради 
Дністровського району Чернівецької області. 

2.Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 0,2372 га у власність гр. 
Малімон Марії Антонівні, а саме: 

2.1.  0,2372 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої по вул.  
Перемоги, буд.22 в селі Подвірне Новоселицького району Чернівецької області (кадастровий 
номер: 7323085500:01:005:0083);  

3.Доручити спеціалісту землевпоряднику села Подвірне внести відповідні зміни в 
земельно-облікові документи. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 
 
 
 
Мамалигівський сільський голова                                                                  А.К. Шова 
 

  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
 «     » березня  2021 року                                                                     село Мамалига 
   
Про затвердження технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  
в натурі гр. Саінчук Андрію Тимофійовичу 
 
 Розглянувши заяву гр. Саінчук Андрію Тимофійовичу, технічну документацію із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі, керуючись 
п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
землеустрій», ст. ст. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, сесія Мамалигівської 
сільської ради,  
  

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі, розташованої в межах Мамалигівської сільської ради 
Дністровського району Чернівецької області. 

2.Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 0,0957 га у власність гр. 
Саінчук Андрію Тимофійовичу, а саме: 

2.1.  0,0957 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої по вул.  
О.Кобилянської, буд.51 в селі Балківці Новоселицького району Чернівецької області 
(кадастровий номер: 7323080400:01:003:0053);  

3.Доручити спеціалісту землевпоряднику села Балківці внести відповідні зміни в 
земельно-облікові документи. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 
 
 
 
Мамалигівський сільський голова                                                                  А.К. Шова 
 
 
  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

 
 «     »  березня 2021 року                                                                     село Мамалига 
   
Про затвердження технічної документації із землеустрою  
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  
в натурі гр. Яцко Марії Дмитрівни  
 
 Розглянувши заяву гр. Яцко Марії Дмитрівни, технічну документацію із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі, керуючись п.34 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про 
землеустрій», ст. ст. 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  сесія Мамалигівської 
сільської ради,  
  

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі, розташованої в межах Мамалигівської сільської ради 
Дністровського району Чернівецької області. 

2.Надати безоплатно земельну ділянку загальною площею 0,2500 га у власність гр. 
Яцко Марії Дмитрівни, а саме: 

2.1. - 0,2500 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) розташованої по вул.  
Шевченко, буд.01 в селі Стальнівці Новоселицького району Чернівецької області (кадастровий 
номер: 7323087500:01:003:0159);  

3.Доручити спеціалісту землевпоряднику села Стальнівці внести відповідні зміни в 
земельно-облікові документи. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 
 
 
 
Мамалигівський сільський голова                                                                  А.К. Шова 
 
  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 

«  » березня 2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  
гр. Баран Раду Михайловичу 
 
 Розглянувши заяву гр.  Баран Раду Михайловича, відповідно до п.34 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», статей 
12, 118, 122, 123 (залежно від проекту відведення) положень Земельного кодексу України, 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», сесія Мамалигівської сільської 
ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Надати гр. Баран Раду Михайловичу дозвіл на розроблення (з урахуванням вимог 
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою, щодо 
відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,40 га, яка розташована в 
межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької області, а саме:   

2. - 0,25 га для ведення особистого селянського господарства в селі Драниця 
Новоселицького району Чернівецької області.  

3.  - 0,15 га для ведення особистого селянського господарства в селі Драниця 
Новоселицького району Чернівецької області.  

4. Проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки надати на 
розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 
 
 
 
Сільський голова                                                                           А.К. Шова 
 

 

 

 

 



 

Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 

«  » березня 2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  
гр. Берча Віталію Валентиновичу 
 
 Розглянувши заяву гр.  Берча Віталія Валентиновича, відповідно до п.34 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», статей 
12, 118, 122, 123 (залежно від проекту відведення) положень Земельного кодексу України, 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності»,  сесія Мамалигівської сільської 
ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Надати гр. Берча Віталію Валентиновичу дозвіл на розроблення (з урахуванням вимог 
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою, щодо 
відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,50 га, яка розташована в 
межах Мамалигівської сільської ради Дністровьского району Чернівецької області, а саме:   

2. - 0,25 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 
споруд по вул. О. Кобилянської, буд. 23 в селі Драниця Новоселицького району Чернівецької 
області. 

3.  - 0,25 га для ведення особистого селянського господарства в селі Драниця 
Новоселицького району Чернівецької області.  

4. Проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки надати на 
розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 
 
 
Сільський голова                                                                           А.К. Шова 
 

  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 

«   » березня 2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  
гр. Босович Павлу Івановичу 
 
 Розглянувши заяву гр.  Босович Павла Івановича, відповідно до п.34 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», статей 
12, 118, 122, 123 (залежно від проекту відведення) положень Земельного кодексу України, 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», сесія Мамалигівської сільської 
ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Надати гр. Босович Павлу Івановичу дозвіл на розроблення (з урахуванням вимог 
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою, щодо 
відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,34 га, яка розташована в 
межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької області, а саме:   

2. - 0,17 га для ведення особистого селянського господарства в селі Стальнівці 
Новоселицького району Чернівецької області.  

3.  - 0,17 га для ведення особистого селянського господарства в селі Стальнівці 
Новоселицького району Чернівецької області.  

4. Проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки надати на 
розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 
 
 
 
Сільський голова                                                                           А.К. Шова 
 
 

 

 

 

 



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 

«   » березня 2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  
гр. Дімітрішену Роману Леонідовичу 
 
 Розглянувши заяву гр.  Дімітрішена Романа Леонідовича, відповідно до п.34 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», 
статей 12, 118, 122, 123 (залежно від проекту відведення) положень Земельного кодексу 
України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», сесія Мамалигівської сільської 
ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Надати гр. Дімітрішену Роману Леонідовичу дозвіл на розроблення (з урахуванням 
вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою, щодо 
відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,30 га, яка розташована в 
межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької області, а саме:   

2. -0,30 га для ведення особистого селянського господарства в селі Драниця 
Новоселицького району Чернівецької області.  

3. Проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки надати на 
розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 
 
 
Сільський голова                                                                           А.К. Шова 
 

 

 

 

 

 
 



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

«  »   березня 2021 року                                                                       село  Мамалига 
   
Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  
гр. Михайлюк Юрію Борисовичу 
 
 Розглянувши заяву гр.  Михайлюк Юрія Борисовича, відповідно до п.34 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», статей 
12, 118, 122, 123 (залежно від проекту відведення) положень Земельного кодексу України, 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», сесія Мамалигівської сільської 
ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Надати гр. Михайлюк Юрію Борисовичу  дозвіл на розроблення (з урахуванням 
вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою, щодо 
відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,19 га, яка розташована в 
межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької області, а саме:   

2. - 0,11 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 
споруд по вул. Затишна, буд.23 в селі Кошуляни Новоселицького району Чернівецької області. 

3.  - 0,08 га для ведення особистого селянського господарства в селі Кошуляни  
Новоселицького району Чернівецької області.  

3. Проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки надати на 
розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 
 
 
Сільський голова                                                                           А.К. Шова 
 

  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

«  »  березня  2021 року                                                                       село  Мамалига 
   
Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  
гр. Мяун Дмитру Івановичу 
 
 Розглянувши заяву гр.  Мяун Дмитра Івановича, відповідно до п.34 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», статей 
12, 118, 122, 123 (залежно від проекту відведення) положень Земельного кодексу України, 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності»,  сесія Мамалигівської сільської 
ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Надати гр. Мяун Дмитру Івановичу  дозвіл на розроблення (з урахуванням вимог 
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою, щодо 
відведення у власність земельної ділянки  площею 0,2494 га,(кадастровий номер 
7323084300:01:006:0055) яка розташована в межах Мамалигівської сільської ради 
Дністровського району Чернівецької області, а саме:   

2. - 0,2494 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 
споруд по вул. Гоголя, буд.12 в селі Мамалига Новоселицького району Чернівецької області. 

3. Проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки надати на 
розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 
 
Сільський голова                                                                           А.К. Шова 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

«  »  березня  2021 року                                                                       село  Мамалига 
   
Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  
гр. Солоненко Аркадію Борисовичу  
учаснику АТО 
 
 Розглянувши заяву гр. Солоненка Аркадія Борисовича, відповідно до п.34 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», статей 
12, 118, 122, 123 (залежно від проекту відведення) положень Земельного кодексу України, 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», сесія Мамалигівської сільської 
ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Надати гр. Солоненко Аркадію Борисовичу   дозвіл на розроблення (з урахуванням 
вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою, щодо 
відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею  
1,12 га, яка розташована за межами села Подвірне в межах Мамалигівської сільської ради 
Дністровського району Чернівецької області, а саме:   

2. - 1,0 га   для ведення особистого селянського господарства за межами села  Подвірне   
Новоселицького району Чернівецької області.  

   -   0,12га для  ведення садівництва за межами села Подвірне Новоселицького району  
Чернівецької області. 

3. Проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки надати на 
розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 
 
 
Сільський голова                                                                           А.К. Шова 
 

  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

«  »   березня 2021 року                                                                       село  Мамалига 
   
Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  
гр. Солоненко Артуру Аркадійовичу  
 учаснику АТО 
 
 Розглянувши заяву гр. Солоненка Артура Аркадійовича, відповідно до п.34 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», 
статей 12, 118, 122, 123 (залежно від проекту відведення) положень Земельного кодексу 
України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», Законом України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад», сесія Мамалигівської сільської ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати гр. Солоненка Артуру Аркадійовичу   дозвіл на розроблення  
(з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту 
землеустрою, щодо відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 1,12 га, 
яка розташована в межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької 
області, а саме:   

2.- 1,0 га   для ведення особистого селянського господарства за межами Подвірне   
Новоселицького району Чернівецької області.  

   -   0,12га для  ведення садівництва за межами Подвірне   Новоселицького району 
Чернівецької області. 

3. Проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки надати на 
розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 
 
Сільський голова                                                                           А.К. Шова 
 
 
 
 
 

 

 



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 

«   » березня 2021 року                                                                          с. Мамалига 
   
Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  
гр. Чебан Юрію Володимировичу 
 
 Розглянувши заяву гр. Чебан Лариси Іванівни, яка діє від імені Чебан Юрія 
Володимировича на підставі довіреності №1991 від 16.08.2011 року, відповідно до п.34 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», 
статей 12, 118, 122, 123 (залежно від проекту відведення) положень Земельного кодексу 
України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності»,  сесія Мамалигівської сільської 
ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Надати гр. Чебан Юрію Володимировичу дозвіл на розроблення (з урахуванням 
вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою, щодо 
відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,30 га, яка розташована в 
межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької області, а саме:   

2. - 0,30 га для ведення особистого селянського господарства за межами села Драниця 
Новоселицького району Чернівецької області.  

3. Проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки надати на 
розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 
 
 
Сільський голова                                                                           А.К. Шова 
 

  



Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я №  

«  »   березня 2021 року                                                                       село  Мамалига 
   
Про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність  
гр. Чеботар Віталію Володимировичу 
 
 Розглянувши заяву гр. Чеботар Віталія Володимировича, відповідно до п.34 ст.26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», 
статей 12, 118, 122, 123 (залежно від проекту відведення) положень Земельного кодексу 
України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності»,  сесія Мамалигівської сільської 
ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1.Надати гр. Чеботар Віталію Володимировичу  дозвіл на розроблення (з урахуванням 
вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою, щодо 
відведення у власність земельної ділянки орієнтованою площею 0,70 га, яка розташована в 
межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької області, а саме:   

2. - 0,21 га  для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських 
споруд по вул. Нагірна, буд.08 в селі Несвоя Новоселицького району Чернівецької області. 

3.  - 0,12 га для ведення особистого селянського господарства в селі Несвоя  
Новоселицького району Чернівецької області.  

4.  - 0,26 га для ведення особистого селянського господарства в селі Несвоя  
Новоселицького району Чернівецької області.  

.5  - 0,11 га для ведення особистого селянського господарства в селі Несвоя  
Новоселицького району Чернівецької області.  

6. Проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки надати на 
розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань промисловості, 
підприємництва та сфери послуг. 
 
Сільський голова                                                                           А.К. Шова 
 
 
 

 

 



 

 

Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я  № ___   

 
___ березня 2021 року                                                                          село Мамалига  
                                                                                           
Про надання дозволу на розробку технічної 
документації з землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва ( за межами населеного пункту ) 
    
       Розглянувши заяву Маркізан Івана Степановича, мешканця села Драниця 
Новоселицького району Чернівецької області про надання дозволу на розробку технічної 
документації з землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі ( на 
місцевості ) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (за межами 
населеного пункту), обсудивши запит № 731/02-14/29/2012 від 08.12.2015 року приватного 
нотаріусу Новоселицького районного нотаріального округу Чернівецької області Бежан Д.С., 
державний акт на право приватної власності на землю на ім’я Маркізан Степана Яковича, у 
відповідності до  вимог статей 12, 116, 121 Земельного кодексу України та Закону України   
«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних часток (паїв)»,  керуючись ст. 26 
Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні »,  Мамалигівська сільська рада 
сільська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1.Надати дозвіл гр. Маркізан Івану Степановичу на розробку технічної документації з 
землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі    (на місцевості ) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва (за межами населеного пункту) на земельну 
ділянку пайового фонду з кадастровим номером 732308200:03:002:0082 згідно державного 
акту на право приватної власності на землю на ім’я Маркізан Степана Яковича. 
 
2.Розроблену технічну документацію з землеустрою щодо встановлення меж земельної 
ділянки в натурі  (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 
(за межами населеного пункту)  використати за належністю.  
 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. 
 

 



 
Сільській голова                                 А.К. Шова 

 

Проєкт  

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я  № ___    

 
___ березня 2021 року                                                                   село Мамалига 
                                                                                           
Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність гр. Борлодян Ігорю 
Володимировичу 
     
       Розглянувши заяву гр.  Борлодяна Ігоря Володимировича, відповідно до п.34 ст.26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про землеустрій», статей 
12, 118, 122, 123 (залежно від проекту відведення) положень Земельного кодексу України, 
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розмежування земель державної та комунальної власності», сесія Мамалигівської сільської 
ради 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 
1.Надати гр. Борлодян Ігорю Володимировичу дозвіл на розроблення ( з урахуванням вимог 
державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою ) проекту землеустрою щодо 
відведення  у власність земельних ділянок орієнтованою площею 0,42 га, які розташовані в 
межах Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької області, а саме:    
- 0,26 га – для ведення особистого селянського господарства в селі Стальнівці Новоселицького 
району Чернівецької області,  
- 0,16 га – для ведення особистого селянського господарства в селі Стальнівці Новоселицького 
району Чернівецької області. 
 
2.Проект землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки надати на розгляд та 
затвердження сільської ради.   
 
3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, 
будівництва, земельних відносин та охорони природи. 

 
 
 

Сільській голова                         А.К. Шова 



   Проєкт   

 

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста  сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 

 
«  »   березня 2021 року                                                           с. Мамалига 
 
Про надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду Заяць Наталії Іванівні гр. с. Стальнівці 
 

Розглянувши заяву Заяць Наталії Іванівни, відповідно до п.34 ст. 26 Закону України 
„Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про землеустрій», статей 12, 118, 
122, 123 (залежно від проекту відведення) Земельного кодексу України, Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та 
комунальної власності»,  сільська рада 

 
                                           ВИРІШИЛА: 

  
3. Надати гр. Заяць Наталії Іванівни  дозвіл на розроблення (з урахуванням вимог державних 

стандартів, норм і правил у сфері землеустрою) проекту землеустрою щодо відведення в 
оренду земельної ділянки орієнтовною площею 0,06 га, розташованої в межах 
Мамалигівської сільської ради Дністровського району Чернівецької області, в тому числі: 
 

3.1     -  0,06 га для обслуговування нежитлової  будівлі –магазин-кафе по вул. Головна, буд.02 
в с. Стальнівці Новоселицького району Чернівецької області.. 
 

4. Проект землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки надати на розгляд та 
затвердження сесії сільської ради. 

 
 
 
       Сільський голова                          А.К. Шова 
 
 

  



Проєкт   

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 

«   » березня  2021 року                                                                     с. Мамалига 
 

 
Про переведення земельної 
ділянки в землі запасу сільської 
ради 
 
 
  Розглянувши заяву гр. Берча Віталія Валентиновича, мешканця с. Драниця 
Новоселицького району Чернівецької області, керуючись п.34 ст.26 Закону України „ Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про землеустрій», ст. ст.12, 33, 40, 116, 
118, 121 Земельного кодексу України, сесія Мамалигівської сільської ради, 
     
 

В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Перевести в землі запасу сільської ради земельну ділянку гр. Берча Віталія 
Валентиновича площею 0,10 га для ведення особистого селянського господарства 
розташовану в  селі Драниця Новоселицького району Чернівецької області. 

 
   2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
 містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань 
 промисловості, підприємництва та сфери послуг.  
 
 
   Сільський голова     А.К. Шова 
 
    
 
  



Проєкт   

 
У К Р А Ї Н А 

МАМАЛИГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
Дністровського району Чернівецької області 

 
Шоста сесія восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я № 

«   » березня  2021 року                                                                     с. Мамалига 
 

 
Про переведення земельної 
ділянки в землі запасу сільської 
ради 
 
 
  Розглянувши заяву гр. Рябой Ольги Федорівни, мешканки села Стальнівці 
Новоселицького району, керуючись п.34 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законом України «Про землеустрій», ст. ст.12, 33, 40, 116, 118, 121 Земельного 
кодексу України, сесія Мамалигівської сільської ради, 
     
 

В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Перевести в землі запасу сільської ради земельну ділянку гр. Рябой Ольги Федорівни 
 площею 0,30 га для ведення особистого селянського господарства розташовану за межами 
села Стальнівці Новоселицького району в межах  Мамалигівської сільської ради 
Дністровського району. 

 
   2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію сільської ради з питань 
 містобудування, будівництва, земельних відносин, охорони природи з питань 
 промисловості, підприємництва та сфери послуг.  
 
 
   Сільський голова     А.К. Шова 
 
    


