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від 26 жовтня 2021 року 
 

с.Музиківка 
 

  



Депутати присутні на засіданні шістнадцятої  сесії Музиківської 
сільської ради восьмого скликання від 26.10.2021 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 Присутня  

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 - 

10 Маркова Вікторія Василівна  №2 Присутня 

11 Міщенко Наталія Іванівна  №1 - 

12 Осадчук Ірина Віталіївна  №7 Присутня 

13 Петрова Наталя Миколаївна  №3 - 

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 Присутня  

21 Шнирук Ірина Василівна  №3 Присутня  

22 Шулєжко Світлана Володимирівна  №1 Присутня  

 



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ ХЕРСОНСЬКИ’ РАЙОН 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

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

Шістнадцятої сесії сільської ради восьмого скликання 

від 26.10.2021 року  
Початок о 14.00  
Зала засідань сільської ради 
С.Музиківка 
 
Загальний склад ради – 22 депутатів, 
Присутні на засіданні – 18 депутатів (список додається); 
Запрошені та присутні: 
Лебедєва А.М. 
Сальнікова Ю.В. 
Лебедєва А.М. 
Трибушна Т.В. 
Мельниченко А.В. 
Гордовенко В.П. 
 
Сільський голова Лейбзон Савелій Нолєвич відкриває шістнадцяту позачергову 

сесію сільської ради восьмого скликання. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! На шістнадцятій сесії сільської ради із 

загальної кількості депутатів наразі присутні 22 депутатів.  
Згідно пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сесія сільської ради є правомочною. Вноситься пропозиція відкрити Шістнадцяту сесію 
сільської ради. Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати! Одноголосно. 
Шістнадцята  сесія сільської ради восьмого скликання оголошується відкритою. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! Для того, щоб розпочати роботу сесії 
потрібно обрати лічильну комісію. Пропоную, доручити вести підрахунок голосів  

- Шнирук І.В.  
- Компаніченко Н.М. 
- Шкурупій Т.А. 
 
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. 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: 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 шістнадцятої  сесії сільської ради. Хто за цю пропозицію, прошу 
проголосувати підняттям руки. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається 
одноголосно. 

 



1.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до затвердження порядку денного 
Шістнадцятої сесії. Проєкт рішення у всіх на руках. Кілька хвилин на ознайомлення. 

 
ТРОФИМЧУК Г.О. Сьогодні розглядатиметься питання, яке БілогоВ.І., а саме «Про 

затвердження технічних документацій та проєктів землеустрою  і передачу земельних 
ділянок у власність» 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. 

 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Добре. Є у депутатів доповнення, заперечення до порядку 

денного? Немає. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний сесії? 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 №299) 
 
2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про затвердження звіту про 

використання сільського бюджету за січень - вересень 2021р» 
Доповідає Лебедєва А.М., начальник фінансового відділу Музиківської сільської ради  
ЛЕБЕДЄВА А.В. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення з додатками. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 1 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №300) 
 
3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про внесення змін до програм» 
Доповідає Лебедєва А.М., начальник фінансового відділу Музиківської сільської ради  
ЛЕБЕДЄВА А.В. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення з додатками. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 №301) 
 
4. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 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. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 №302) 



 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про зміни до штатного розпису 

(перейменування посади головного спеціаліста з муніципальних ініціатив та інвестицій на 
головного спеціаліста з енергоменеджменту, муніципальних ініціатив та інвестицій)» 

Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради   
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 №303) 
 
6. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про затвердження Програми 

проведення інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, 
пов’язаним з наданням медичної допомоги на території Музиківської сільської 
територіальної громади на 2021-2025 роки» 

Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради   
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення та примірник програми 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 №304) 
 
7. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про надання матеріальних допомог 

(Висоцька Н.О., Будніков О.П.)» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради   
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення  
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 №305) 
 
8. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про затвердження статуту 

комунального закладу «Загорянівська сільська бібліотека» в новій редакції» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради   
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення та примірник статуту 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 №306) 
 



9.10.11. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про затвердження  у новій 
редакції Регламенту відділу Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету   
Музиківської сільської ради» 

Доповідає Шнирук І.В., начальник відділу ЦНАП ВК   
ПОГРІБНА Л.С. Пропоную розглянути відразу три проєкти рішень, бо вони 

пов’язані між собою. Чи будуть заперечення? Немає. Тому розглядаємо відразу три 
проєкти рішень: 

1.9.Про затвердження  у новій редакції Регламенту відділу Центр надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету   Музиківської сільської ради 

1.10.Про затвердження  у новій редакції Положення про відділ Центр надання 
адміністративних послуг виконавчого комітету   Музиківської сільської ради 

1.11.Про затвердження у новій редакції  Переліку адміністративних послуг, які 
передбачено надавати через відділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого 
комітету Музиківської сільської ради 

ШНИРУК І.В. Виносить на розгляд сесії проєкти рішення з додатками 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 

№307,308,309) 
 

12. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання «Про земельні питання»  
Доповідає  Кулик І.В., голова постійної комісії з питань транспорту, зв’язку, 

благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 
 

12.1. КУЛИК І.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 (Темна В.О., Дьяченко М.В., Чепура П.П., 
Спіціальна Т.С., Поплавська К.О.,  Дьяченко Н.Л.,  Єрмаков Я.О., Миколаєнко Ю.Ю., Білий 
В.І., Бурцева Г.В., КП «Струмок – 2»,  АТ «Херсонобленерго» - оренда, ПАТ «КИЇВСТАР» -
оренда)» 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 1 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №310) 

 
12.2. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії 

та проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду АТ «Херсонобленерго»  для реконструкції ПЛ-0,4кВ 
від КТП-845 «Білозерка» 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 №311) 

 
 
12.3. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії 

та проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок в оренду АТ «Херсонобленерго» (49 років, 0,0024 га, вул. 8 
Березня с. Музиківка)» 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 №312) 

 
12.4. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії 

та проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Латин О.С., 1,800 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0662)» 

НОВОХАЦЬКА Л.О. Доповнила виступ. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 №313) 

 
12.5. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії 

та проєкт рішення «Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Коробов О.О., 2,0000 га)» 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 №314) 

 
12.6. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії 

та проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, що забезпечує 
еколого-економічне обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь (ф/г «СЕЛЕНА» 
Мацегора В.В., площею 6,80 га кадастровий номер 6520383500:02:001:0240, 
6520383500:02:001:0239, 6520383500:02:001:0238, державний акт на право постійного 
користування землею серії ІІІ-ХС № 006544)» 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 №315) 

 
12.7. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії 

та проєкт рішення «Про внесення змін до рішення сесії сільської ради (Штуца В.В., (учасник 
АТО) змінити адресу із вулиці Богдана Хмельницького, 31 на вулицю Богдана 
Хмельницького, 35)» 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 №316) 

 
12.8. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії 

та проєкт рішення «Про доповнення переліку земельних ділянок на продаж прав оренди 
шляхом проведення електронних торгів (Трибушна Л.С., площею 2,9690 га, кадастровий 
номер 6520386700:02:001:0345, у полі-контурі 25 на території ССО)» 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 №317) 

 
12.9. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії 

та проєкт рішення «Про передачу в оренду земельної ділянки (Распутній О.А., площею 
3,2972 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0047, у полі-контурі №68 на території 
ССО) комісія не дійшла згоди» 

ЛЕЙБЗОН С.Н. Запропонував утриматись. 
ПОГРІБНА Л.С. Зазначила, що нормативно грошова оцінка буде мінімальна, а 

діяльність принесе величезний дискомформ жителям.  
БУНЧУК О.В. Зазначила, що підприємці пропонували почати діяльність в 

Загорянівці, але не люди відмовились. Також підприємці досит  
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 0 
Проти – 0  
Утримався - 7  
Не голосувало - 11 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «Утримався ». 
Рішення не прийнято 

 
12.10. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії 

та проєкт рішення «Про надання дозволу на проведення інвентаризації земельних ділянок 
для обслуговування багатоквартирних будинків, належних до них будівель, споруд та 
прибудинкових територій ( с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, будинок 24/26, 31, 14, 
с. Східне, вул. ім. Т.Г.Шевченка, будинок 12)» 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
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 №318) 

 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного шістнадцятої  сесії сільської ради 

восьмого скликання розглянуто.  Дозвольте оголосити шістнадцяту сесію сільської ради 
восьмого скликання закритою. Всім дякую за плідну роботу 

Сільський голова         С.Н.Лейбзон 

 

Секретар сільської ради        Л.С. Погрібна 

 
  


