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від 26 серпня 2021 року 

 

с.Музиківка 

 

  



 

Депутати присутні на засіданні тринадцятій сесії Музиківської сільської ради восьмого 
скликання від 26.08.2021 року 

№ ПІП Округ   

 Лейбзон Савелій Нолєвич  Присутній  

1 Бунчук Ольга Володимирівна  №8 Присутня 

2 Возбранна Тетяна Віталіївна  №5 - 

3 Воробйова Альона Вікторівна  №7 Присутня 

4 Ісаєва Ганна Володимирівна  №8 - 

5 Карп Віктор Федорович  №4 Присутній 

6 Компаніченко Наталя Михайлівна  №5 Присутня 

7 Крута Людмила Анатоліївна  №2 Присутня 

8 Кулик Інна Вікторівна  №3 Присутня 

9 Лукічов Станіслав Миколайович  №4 Присутній 

10 Маркова Вікторія Василівна  №2 Присутня 

11 Міщенко Наталія Іванівна  №1 Присутня 

12 Осадчук Ірина Віталіївна  №7 Присутня 

13 Петрова Наталя Миколаївна  №3 Присутня 

14 Пилипчак Валентина Андріївна  №1 Присутня 

15 Пилипчук Геннадій Михайлович  №4 Присутній 

16 Погрібна Людмила Сергіївна  №2 Присутня 

17 Свинарчук Віктор Іванович  №7 Присутній  

18 Славич Василь Васильович  №5 Присутній  

19 Трофимчук Галина Олександрівна  №6 Присутня 

20 Шкурупій Тетяна Анатоліївна  №6 - 

21 Шнирук Ірина Василівна  №3 - 

22 Шулєжко Світлана Володимирівна  №1 - 

 



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
П Р О Т О К О Л 

Тринадцяту позачергової сесії сільської ради восьмого скликання 
 

від 26 серпня 2021 року  
Початок о 14.00  
Зала засідань сільської ради 
С.Музиківка 
 
Загальний склад ради – 22 депутатів, 
Присутні на засіданні – 17 депутатів (список додається); 
Запрошені та присутні: 
Лебедєва А.М. 
Трибушна Т.В. 
Насонова Ж.Ж. 
Сальнікова Ю.В. 
Мельниченко А.В.  
Гордовенко В.П. 
Новохацька Л.О. 
Лігінович Н.С. 
Плотнік М.П. 
Секретар сільської ради Погрібна Людмила Сергіївна відкриває тринадцяту  сесію сільської 
ради восьмого скликання. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: Шановні депутати! На тринадцятій  сесії сільської ради із 
загальної кількості депутатів наразі  присутні 17 депутатів. Сільський голова приєднається 
до нас пізніше, тому починаємо роботу без нього. 
Згідно пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія 
сільської ради є правомочною. Вноситься пропозиція відкрити тринадцяту сесію сільської 
ради. Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати! Тринадцяту сесія сільської ради 
восьмого скликання оголошується відкритою. 
 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: Шановні депутати! Для того, щоб розпочати роботу сесії 
потрібно обрати лічильну комісію. Пропоную, доручити вести підрахунок голосів  - Компаніченко Н.М. - Крута Л.А.. - Воробйова А.В. 
 
Інші пропозиції є? Немає. Хто за те щоб доручити вести підрахунок голосів підчас сесії 
Музиківської сільської ради та заповнити протокол поіменного голосування цим депутатам? 
Голосуємо піднятою рукою. Хто за?  Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Одноголосно. 
Протокол поіменного голосування є невідємною частиною протоколу. 
 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: Пропонується слідуючий регламент роботи сесії. 
Доповіді з питань до 7 хвилин. 
Для виступів у обговоренні питань порядку денного до 5 хвилин. 
Роботу сесії закінчити без перерви. 
Першочерговість виступу мають депутати Музиківської сільської ради. 
У кого з депутатів будуть інші пропозиції? Немає. Пропоную затвердити даний регламент 
роботи сесії сільської ради. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати підняттям руки. Хто 
проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 



 
1. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: Переходимо до затвердження порядку денного тринадцятої 
сесії. Проєкт рішення у всіх на руках? Пропоную його прийняти за основу і вцілому. 
КУЛИК І.В. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосується моєї професійної діяльності, 
а саме питання «Про внесення змін до штатного розпису Музиківської сільської ради» 
повідомляю, що вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі при вирішенні даного 
питання. Тому брати участь в обговоренні та голосувати з даного питання не буду.  
ПОГРІБНА Л.С. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосується моєї професійної 
діяльності, а саме питання «Про внесення змін до штатного розпису Музиківської сільської 
ради» повідомляю, що вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі при вирішенні даного 
питання. Тому брати участь в обговоренні та голосувати з даного питання не буду. Ще одне 
питання  стосується моєї близької особи, а саме «.Про затвердження проєкту землеустрою 
щодо відведення в оренду земельної ділянки для ведення городництва (Плотнік М.П., площею 
0,6000 га (кадастровий номер 6520383500:01:001:0672)10 років, % зем.податку)» 
повідомляю, що вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі при вирішенні даного 
питання. Брати участь в обговоренні та голосувати з даного питання не буду. Заяву написала. 
ВОРОБЙОВА А.В. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосується моєї професійної 
діяльності, а саме питання «Про внесення змін до штатного розпису Музиківської сільської 
ради» повідомляю, що вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі при вирішенні даного 
питання. Тому брати участь в обговоренні та голосувати з даного питання не буду.  
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: Є у депутатів доповнення, заперечення до порядку денного? 
Немає. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний сесії? З даного питання 
голосуємо поіменно, прошу лічильну комісію організувати голосування. 
КОМПАНІЧЕНКО Н.М. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №267) 
 

2. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: Наступне питання «Про звільнення Заваринської К.С., 
завідувача КЗ «Загорянівська сільська бібліотека» 
Доповідає НАСОНОВА Ж.Ж., начальник загального відділу 
НАСОНОВА Ж.Ж. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 
до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 
КОМПАНІЧЕНКО Н.М. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №268) 
 

3. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: Наступне питання «Про внесення змін до штатного 
розпису Музиківської сільської ради» 
Доповідає НАСОНОВА Ж.Ж., начальник загального відділу 
НАСОНОВА Ж.Ж. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
СЛАВИЧ В.В. Не зрозуміло навіщо ми вводимо додаткову посаду.  
НОСОНОВА Ж.Ж. Ми хочемо запропонувати альтернативну посаду нашому майбутньому 
пенсіонеру, який вже в нас працює, але не зможе бути спеціалістом і пенсіонером одночасно. 



ПИЛИПЧУК Г.М. Чи говорили з ним вже про це? 
НАСОНОВА Ж.Ж. Не говорили, але працівник він дуже цінний і ми хочемо його зберегти. 
Обговорення без виступів 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 
до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 
КОМПАНІЧЕНКО Н.М. Прошу голосувати поіменно.  
За – 11 
Проти – 0  
Утримався – 3 
Не голосувало - 3 
Рішення не прийнято. 
 

4. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: Пропоную депутатам більш чітко сформувати свої питання 
щоб начальник загального відділу міг на них відповісти і повернутися до розгляду штатного розпису 
по завершенню розгляду всіх питань. Наступне питання «Про надання матеріальної допомоги 
(Боровська Л.М., Сапсай Я.Ю., Лавровська О.М. (Гуман М.П.), рада ветеранів)» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення та проводить обговорення по 
кожному пункту рішення. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 
до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 
КОМПАНІЧЕНКО Н.М. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №269) 

 
5. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: Наступне питання «Про програму надання безоплатної 

первинної правової допомоги на 2021-2023роки» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 
до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 
КОМПАНІЧЕНКО Н.М. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №270) 

6. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: Наступне питання «Про розгляд прогнозу бюджету 
Музиківської СТГ на 2022-2024 рр» 
Доповідає Лебедєва А.М., начальник фінансового відділу Музиківської сільської ради  
ЛЕБЕДЄВА А.В. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення з додатками. 
СЛАВИЧ В.В. Чи є вже чіткі розрахунки по освітній субвенції на цей період? На заробітну 
плату вчителів буде вистачати? 
ЛЕБЕДЄВА А.В. Таких розрахунків немає і дуже важко гарантовано спрогнозувати на 
довгий строк.  
ПИЛИПЧАК В.А. А де наша дорога на Висунці? 



ЛЕБЕДЄВА А.В. На слайдах є лише перелік уже готових проектів та кошторисних 
документацій. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 
до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 
Кулик І.В., Лукічов С.М. покинули залу засідань 
КОМПАНІЧЕНКО Н.М. Прошу голосувати поіменно.  
За – 15 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №271) 

 
7. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: Наступне питання «Про внесення змін до рішення сесії 

«Про бюджет Музиківської сільської територіальної громади на 2021 рік » (21510000000)» 
Доповідає Лебедєва А.М., начальник фінансового відділу Музиківської сільської ради  
ЛЕБЕДЄВА А.В. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення з додатками. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 
до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 
Карп В.Ф. покинув залу засідань. 
КОМПАНІЧЕНКО Н.М. Прошу голосувати поіменно.  
За – 14 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №272) 

 
8. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: Наступне питання «Про передачу іншої субвенції » 

Доповідає Лебедєва А.М., начальник фінансового відділу Музиківської сільської ради  
ЛЕБЕДЄВА А.В. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення з додатками. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 
до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 15 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №273) 

 
9. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: Наступне питання «Про земельні питання» 

Доповідає Мельниченко А.В., начальник відділу земельних відносин, містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства 

9.1. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 
комісії та проєкт рішення «Про затвердження технічних документацій та проєктів 
землеустрою  і передачу земельних ділянок у власність (Чехун Г.С., Гусєва О.В., Баранник В.П., 
Барановський О.О., Мизгала О.Б., Гергель В.В. Левченко Ю.С.)» 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 
до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  



За – 14 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №274) 

 
9.2. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 

комісії та проєкт рішення «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення в оренду 
земельної ділянки для ведення городництва (Плотнік М.П., площею 0,6000 га (кадастровий 
номер 6520383500:01:001:0672)10 років, % зем.податку)» 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 
до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 13 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 1 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №275) 

 
9.3. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 

комісії та проєкт рішення «Про тимчасове припинення надання дозволів на розробку проєктів 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та 
обслуговування житлових будинків господарських будівель і споруд у зв’язку із розробленням 
нової містобудівної документації.» 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 
до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 14 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №276) 

 
9.4. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 

комісії та проєкт рішення «Про внесення змін в рішення сесії сільської ради (Миколаєнко 
Ю.Ю., Боровська Л.М., Гармаш О.Ф.)» 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 
до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 
Лейбзон С.Н. прибув в залу засідань. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 14 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №277) 

 
9.5. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 

комісії та проєкт рішення «Про надання дозволу на проведення інвентаризації земельної 
ділянки для ведення селянського господарства (Мацегора В.В., Другов О.В)» 



СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 13 
Проти – 0  
Утримався – 1  
Не голосувало - 0  
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №278) 

 
9.6. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 

комісії та проєкт рішення «Про внесення змін в рішення сесії «Про доповнення переліку 
земельних ділянок про продаж прав оренди» 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 14 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №279 

 
9.7 МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 

комісії та проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
на виконання рішення суду (Сорокунський С.С.)» 

СЛАВИЧ В.В. Я проти виділення ділянок поки є учителі не отримали ОСГ. 
Обговорення без виступів. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 4 
Проти – 3 
Утримався – 6 
Не голосувало - 0  
Рішення не прийнято.  
 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ:  Всі питання порядку денного ми розглянули. Наразі не бачу 
можливості повернутися до розгляду штатного розпису – перенесемо на наступну сесії. 
Інформую вас, що починаємо збір пропозицій на дошку пошани Музиківської сільської ради. 
Чекаємо ваших пропозицій.  
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Чи є ще запитання? Немає. Дозвольте оголосити тринадцяту сесію 
сільської ради восьмого скликання закритою. Всім дякую за плідну роботу! 
 
 
Сільський голова         С.Н. Лейбзон  
 
 
Секретар сільської ради        Л.С. Погрібна 


