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МУЗИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
 
 
 
 
 

від 15 грудня 2021 року 

 
с.Музиківка 

  



Депутати присутні на засіданні 19 сесії Музиківської сільської ради восьмого 

скликання від 15.12.2021 року 

№ ПІП Округ   

 Лейбзон Савелій Нолєвич  Присутній 

1 Бунчук Ольга Володимирівна  №8 Присутня  

2 Возбранна Тетяна Віталіївна  №5 Присутня  

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 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 Присутня  

21 Шнирук Ірина Василівна  №3 Присутня  

22 Шулєжко Світлана Володимирівна  №1 Присутня  



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

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

Дев’ятнадцятої сесії сільської ради восьмого скликання 
 

від 15.12.2021 року  
Початок о 14.00  
Зала засідань сільської ради 
С.Музиківка 
Загальний склад ради – 22 депутатів, 
Присутні на засіданні – 22 депутатів (список додається); 
Запрошені та присутні: 
Лебедєва А.М. 
Сальнікова Ю.В. 
Болюк М.М. 
Мазуренко Н.Д. 
Гричун Н.В. 
Казаніна Н.С. 
Грінєвич Т.В. 
Сільський голова Лейбзон Савелій Нолєвич відкриває дев’ятнадцяту позачергову сесію 

сільської ради восьмого скликання. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! На дев’ятнадцятій сесії сільської ради із 

загальної кількості депутатів наразі присутні 21 депутатів.  
Згідно пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія 

сільської ради є правомочною. Вноситься пропозиція відкрити дев’ятнадцяту сесію сільської 
ради. Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати! Одноголосно. Дев’ятнадцята  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 невід’ємною частиною протоколу. 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА До початку роботи маємо почесну місію вручити депутатам 

Музиківської сільської ради Подяки голови Херсонської обласної державної адміністрації за 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію, вагомий 
особистий внесок у становлення і розвиток громади та з нагоди Дня місцевого 
самоврядування - КАРПУ Віктору Федоровичу, ПИЛИПЧАК Валентині Андріївні та 
ПИЛИПЧУКУ Геннадію Михайловичу. 

 
1.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до затвердження порядку денного дев’ятнадцятої 

сесії. Проєкт рішення у всіх на руках. Хвилина на ознайомлення. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. На виконання ЗУ «Про запобігання корупції» з метою недопущення 

виникнення конфлікту інтересів, повідомляю, що сьогодні буде розглядатись питання «Про 
зміни до бюджету» в голосуванні по якому я не буду брати участь. Заява додається. 

ШНИРУК І.В. На виконання ЗУ «Про запобігання корупції» з метою недопущення 
виникнення конфлікту інтересів, повідомляю, що сьогодні буде розглядатись питання «Про 
зміни до бюджету» в голосуванні по якому я не буду брати участь. Заяву підготувала.  



КУЛИК І.В. На виконання ЗУ «Про запобігання корупції» з метою недопущення 
виникнення конфлікту інтересів, повідомляю, що сьогодні буде розглядатись питання «Про 
зміни до бюджету» в голосуванні по якому я не буду брати участь. Заяву підготувала.  

ВОРОБЙОВА А.В. На виконання ЗУ «Про запобігання корупції» з метою недопущення 
виникнення конфлікту інтересів, повідомляю, що сьогодні буде розглядатись питання «Про 
зміни до бюджету» в голосуванні по якому я не буду брати участь. Заяву підготувала.  

ПОГРІБНА Л.С. На виконання ЗУ «Про запобігання корупції» з метою недопущення 
виникнення конфлікту інтересів, повідомляю, що сьогодні буде розглядатись питання «Про 
зміни до бюджету» в голосуванні по якому я не буду брати участь. Заяву підготувала.  

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

ПОГРІБНА Л.С. В мене є. В останній момент додались ще заяви на отримання 
матеріальної допомоги. В порядку денному одне прізвище в назві проекту, але розглянемо ми 
три заяви.  

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Немає заперечень? Немає. Хто за те, щоб затвердити 
запропонований порядок денний сесії зі змінми? 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 21 
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 №346) 
 
2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про затвердження Угоди соціального 

партнерства з ПСП «Агрофірма «Роднічок» на 2021 рік» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
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. 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 21 
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 №347) 
 
3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про передачу функцій замовника 

будівництва Департаменту розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
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. 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 21 
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 №348) 
 



4. 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. 
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. 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 4 
Сільський голова не брав участі в голосуванні. 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №349) 
 
5. 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. 
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. 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 4 
Сільський голова не брав участі в голосуванні. 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №350) 
 
6. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про встановлення вартості та розміру 

батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Музиківської СТГ» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
КРУТА Л.А. Доповнила та пояснила проєкт рішення. 
МІЩЕНКО Н.М. Не розумію чому ми змінюємо вартість харчування дітей для батьків? 

Ми маємо захищати дітей та харчувати їх на достойному рівні? 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Запрошую до слова ГРИЧУН Н.В. голову громадської ради хай вона 

пояснить свою позицію. 
ГРИЧУН Н.В. На засіданні громадської ради розглянуто проект рішення та підтримано 

такі відсотки батьківської плати.  
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. 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 21 
Проти – 0  
Утримався – 1  
Не голосувало - 0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №351) 
 
7. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про встановлення вартості харчування 

дітей у закладах загальної середньої освіти Музиківської СТГ» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 



ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
СЛАВИЧ В.В, Доповнив та пояснив проєкт рішення. 
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. 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 22 
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 №352) 
 
8. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про встановлення вартості харчування 

дітей у закладах загальної середньої освіти Музиківської СТГ» 
Доповідає Болюк М.М., в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
Мазуренко Н.Д., бухгалтер КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
БОЛЮК М.М. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
МАЗУРЕНКО Н.Д. Доповнила проєктрішення. 
ШНИРУК І.В, Скільки у вас штатних одиниць? 
БОЛЮК М.М. Згідно з штатним розписом 20 людей, фактично 15. 
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. 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 22 
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 №353) 
 
9. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про затвердження фінансового плану 

Музиківського комунального підприємства на 2022 рік» 
Доповідає Грінєвич Т.В., бухгалтер Музиківського КП 
ГРІНЄВИЧ Т.В. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення з додатками. 
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. 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 22 
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 №354) 
 
10. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Струмок-2» на 2022 рік» 
Доповідає Казаніна Н.С., бухгалтер КП «Струмок -2» 
КАЗАНІНА Н.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення з додатками. 
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. 



КОМПАНІЧЕНКО Н.М. Прошу голосувати поіменно.  
За – 22 
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 №355) 
 
11. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про затвердження фінансового плану 

комунального підприємства «Струмок-2» на 2022 рік» 
Доповідає Шнирук І.В., Погрібна Л.С. 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проект рішення з додатками.  
ШНИРУК І.В. Презентує розроблені програми у сфері розвитку соціального захисту та 

медичного обслуговування населення. 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Презентує розроблені програми у сфері житлово-комунального 

господарства, капітальних видатків та благоустрою 
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. 

КОМПАНІЧЕНКО Н.М. Прошу голосувати поіменно.  
За – 22 
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 №356) 
 
12. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання ««Про бюджет Музиківської сільської  

територіальної громади на 2022 рік»  (21510000000)» 
Доповідає Лебедєва А.М., начальник фінансового відділу Музиківської сільської ради  
ЛЕБЕДЄВА А.В. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення з додатками, а також окремо 

зазначила, що проект рішення Про бюджет на 2022 рік оприлюднений вчасно, але зазнав змін 
у зв’язку зі змінами які відбулися в проєкту бюджету України на 2022 рік. Порівняно 
збільшено ПДФО на 702657 грн (підстава – зміни до Бюджетного кодексу України – у 2022 
році до сільських бюджетів податок буде зараховано у розмірі 64 %) Зменшено суму освітньої 
субвенції на 1 106 500 грн згідно з Законом України «Про державний бюджет України на 2022 
рік» Додано 93 760 грн – субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами. Зменшено видатки на надання загальної середньої освіти за рахунок 
зменшення суми освітньої субвенції 1 106 500 грн. Додано видатки на інклюзивну освіту за 
рахунок отриманої субвенції. Додано видатки на розробку схем планування і забудови 
території (містобудівна інформація) на суму 555000 грн. Збільшено видатки на дошкільну 
освіту у сумі – 145218 грн. Зменшено видатки по іншим програмам у сфері охорони здоров’я 
(зроблено перерахунок) – 38960 грн. Збільшено видатки по забезпеченню діяльності 
комунальних підприємств на 41000 грн. Збільшено витрати на забезпечення діяльності 
бібліотек на 299 грн (перераховано видатки)  

ІСАЄВА Г.В. Виступила щодо ремонту доріг в громаді та розрушених доріг підчас 
ремонту водопроводу в Загорянівці.  

ЛЕЙБЗОН С.Н. Нажаль бюджет 2022 – це бюджет виживання. Але ми ведемо велику 
робот у і з депутатами Верховної ради і обласної. В нас багато проектів , які потребують 
додаткового фінансування 

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. 

КОМПАНІЧЕНКО Н.М. Прошу голосувати поіменно.  



За – 22 
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 №357) 
 
13. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про затвердження Плану роботи 

Музиківської сільської ради на 2022 рік» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
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. 

КОМПАНІЧЕНКО Н.М.  Прошу голосувати поіменно.  
За – 22 
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 №358) 
 
14. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про надання матеріальної допомоги 

(Кириченко Л.В.  (Колісніченко Л.Л.), Богданова О.А. (Богданов А.О.), Місюра А.М.)» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення та заяви громадян.  
Пропоную надати  матеріальну допомогу гр. Кириченко Любові Володимирівні на 

лікування у сумі 5000,0 грн згідно з пропозицією комісії. Є заперечення? Надати матеріальну 
допомогу гр. Богдановій Оксані Анатоліївні на лікування батька Богданова Анатолія 
Олексійовича у сумі 2000,0 грн згідно з пропозицією комісії. Є заперечення? Надати 
матеріальну допомогу гр. Місюрі Аліні Миколаївні на лікування у сумі 5000,0 грн згідно з 
пропозицією комісії. Є заперечення? 

 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 

озвученого проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення 
сесії сільської ради. 

КОМПАНІЧЕНКО Н.М. Прошу голосувати поіменно.  
За – 22 
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 №359) 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Переходимо до розділу «Різне» до слова запрошується 

Шулєжко С.В., яка розповість нам про ініціативу Президента України щодо виплати 
вакцинованим громадянам 1000 грн. 

ШУЛЄЖКО С.В. Підготувала виступ та роздатковий матеріал з даного питання. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного дев’ятнадцятої  сесії сільської 

ради восьмого скликання розглянуто.  Дозвольте оголосити дв’ятнадцяту сесію сільської 
ради восьмого скликання закритою. Всім дякую за плідну роботу 

 
Сільський голова         С.Н.Лейбзон 
Секретар сільської ради        Л.С. Погрібна 


