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Депутати присутні на засіданні дев’ятій сесії Музиківської сільської ради восьмого 
скликання від 25.05.2021 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 Присутній 

10 Маркова Вікторія Василівна  №2 -  

11 Міщенко Наталія Іванівна  №1 - 

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 -  

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 

 
  



 
 
Присутні на засіданні ДЕВ’ЯТОЇ сесії Музиківської сільської ради восьмого скликання 
від 25.05.2021 року 
 
№ ПІП Посада  Підпис  
1 Лебедєва А.М. Начальник фінансового відділу Присутня 
2 Колісніченко Л.Л. Інспектор з питань розвитку 

інфраструктури, енергоефективності та 
ЖКГ 

- 

3 Мельниченко А.В.  Начальник відділу земельних відносин та 
розвитку інфраструктури  

Присутня 

4 Новохацька Людмила 
Олександрівна  

Спеціаліст відділу земельних відносин та 
розвитку інфраструктури 

Присутня 

5 Гордовенко Віктор 
Петрович  

Спеціаліст відділу земельних відносин та 
розвитку інфраструктури 

Присутній  

6 Трибушна Т.В. Спеціаліст з діловодства, звернень 
громадян та доступу до публічної 
інформації  

Присутня  

7 Лігінович Н.С.  Юристконсульт  - 
8 Насонова Ж.Ж Начальник загального відділу Присутня 
9 Болінський Ярослав 

(о.Яков)  
Намісник чоловічого монастиря  Присутній  

10    
11    
12    
13    
14    

15    
16    
17    

 



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

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

Дев’ятої сесії сільської ради восьмого скликання 
 

від 25.05..2021 року  
Початок о 14.00  
Зала засідань Музиківської сільської ради 
С.Музиківка  
 
Загальний склад ради – 22 депутатів, 
Присутні на засіданні – 18 депутатів (список додається); 
Запрошені та присутні -  7 (список додається) 
 
Сільський голова Лейбзон Савелій Нолєвич відкриває дев’яту сесію сільської ради восьмого 
скликання. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! На дев’ятій сесії сільської ради із загальної 
кількості депутатів наразі  присутні 18 депутатів.  
Згідно пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія 
сільської ради є правомочною. Вноситься пропозиція відкрити дев’яту сесію сільської ради. 
Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати! Дев’ята 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  
- Воробйова А.В.  
- Крута Л.А.. 
- 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 дев’ятої  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 дев’ятої сесії. Проєкт 
рішення у всіх на руках? Пропоную його прийняти за основу і вцілому. 
 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосуються мене особисто, а саме 
питання «Про відпустку сільського голови (14.06-09.07.2021)» 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. Заяву написав та прошу долучити до 
протоколу сесії. 
ПОГРІБНА Л.С. Сьогодні розглядатимуться питання, які стосуються мене особисто та  моєї 
близької особи, а саме питання «Про відпустку сільського голови (14.06-09.07.2021)» та «Про 



затвердження технічних документацій та проєктів землеустрою і передачу земельних ділянок 
у власність (Князь І.М., Миколаєнко К.Т., Мірошніченко О.В., Габрійчук О.І., Цоцко М.А., 
Цоцко І.М., Докієнко О.С., Плотнику В.П., Боровська Л.М., Сорокунська С.Л. (гаражі))» 
повідомляю, що вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі при вирішенні даних питань. 
Тому брати участь в обговоренні та голосувати з даного питання не буду. Заяви написала. 
ОСАДЧУК І.В. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосуються моєї близької особи, а 
саме питання «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (Недогон С.В. 
(учасник АТО) –1,5 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0838, ССО)» 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. Заяву написала. 

ШУЛЄЖКО С.В. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосуються моєї близької 
особи, а саме питання «Про надання матеріальної допомоги (Цвігун М.В.,Бариляк Н.М.)» 
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. Заяву 
написала. 
ІСАЄВА Г.В. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосуються моєї близької особи, а саме 
питання «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (Недогон С.В. (учасник 
АТО) –1,5 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0838, ССО)» 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. Заяву написала. 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Є у депутатів доповнення, заперечення до порядку денного? Немає. 
Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний сесії? 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ З даного питання голосуємо поіменно, прошу лічильну 
комісію організувати голосування. 
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 №182) 

 
2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Перше питання «Про звільнення Фесюк І.М., директора КЗ 

«Музиківський сільський будинок культури» 
Доповідає Насонова Ж.Ж., начальник загального відділу Музиківської сільської ради  
НАСОНОВА Ж.Ж. 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 – 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 №183) 

 
3. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  Наступне питання «Про відпустку сільського голови 

(14.06-09.07.2021)» 
Доповідає Насонова Ж.Ж., начальник загального відділу Музиківської сільської ради  
НАСОНОВА Ж.Ж. 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 – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 1 
Сільський голова не брав участі в голосуванні. 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №184) 

 
4. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про співфінансування проєкту 

«Реконструкція будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини з прибудовою 
приміщень по вул. 40 років Перемоги,20 в с.Музиківка» (10%)» 
Доповідає Лейбзон С.Н., сільський голова   
ЛЕЙБЗОН С.Н. . Виносить на розгляд сесії проєкт рішення та роз'яснює ситуацію з подальним 
фінансуванням проекту. 
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 – 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 №185) 

 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про внесення змін у складі виконавчого 

комітету (Борисенко М.А.)» 
Доповідає Лейбзон С.Н., сільський голова   
ЛЕЙБЗОН С.Н. . 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 – 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 №186) 

 
6. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про внесення змін у складі виконавчого 

комітету (Борисенко М.А.)» 
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 – 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 №187) 
 

7. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про прийняття майна в комунальну 
власність Музиківської СТГ (допоміжні засоби пересування)» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради  
ПОГРІБНА Л.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. 
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 №188) 
 
 

8. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про надання матеріальної допомоги 
(Цвігун М.В., Бариляк Н.М.)» 
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 – 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 №189) 
 

9. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про затвердження порядку використання 
“Кейсу “Мобільний офіс”» 
Доповідає Шнирук І.В., начальник відділу ЦНАП ВК 
ШНИРУК І.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 – 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 №190) 
 
10. 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 – 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 №191) 
 
11. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання «Про встановлення єдиного податку» 
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 – 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 №192) 
 
12. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання «Про встановлення ставок та пільг із сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» 
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 – 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 №193) 
 
13. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання «Про встановлення ставок та пільг із сплати 
земельного податку» 
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. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
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 №194) 



14. 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. 
 

14.1. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 
проєкт рішення «Про земельні питання «Про затвердження технічних документацій та 
проєктів землеустрою і передачу земельних ділянок у власність (Князь І.М., Миколаєнко К.Т., 
Мірошніченко О.В., Габрійчук О.І., Цоцко М.А., Цоцко І.М., Докієнко О.С., Плотник В.П., 
Боровська Л.М., Сорокунська С.Л. (гаражі))» 

ПОГРІБНА Л.С. Звернула уквагу на доцільності ще раз повернутися до конфігурації 
земельної ділянки під гаражами. 

МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Принесла проект землеустрою та передала депутатам на 
ознайомлення. 

ПОГРІБНА Л.С. Попросила додатковий час на ознайомлення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Звернув увагу, що саме він веде сесію і слідкує за регламентом. 

Зазначив, що необхідно більш активно працювати в комісіях до винесення питання на розгляд 
сесії. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть інші 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 – 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 №195) 

 
 

14.2. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 
проєкт рішення «Про внесення змін до рішення сесії сільської ради. (Калинчук Р.Ю., 
КП «Струмок – 2» артсвердловини Загорянівка)» 
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 – 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 №196) 

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

проєкт рішення «Про реєстрації права комунальної власності (Мельниченко А.В. 
(кадастровий номер 6520383500:01:001:0657) площею 0,0001 га, Новохацька Л.О 
(кадастровий номер 6520386700:02:001:0838) площею 7,3833 га; (кадастровий номер 
6520386700:02:001:0839) площею 2,000 га) 
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 – 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 №197) 
 

14.4. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 
проєкт рішення «Про внесення змін до договору оренди (Олійник Н.В., договір оренди від 
30.05.2018 року №26431148 у зв’язку зі смертю орендаря Олійника В.В., 1,9926 га, 
кадастровий номер 6520386700:08:016:0014) 
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 – 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 №198) 

 
14.5. 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 будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Штучка І.Г., 0,15 га, с. Музиківка, вул. Лікарняна, 4а) 
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 – 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 №199) 

 
14.6. 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 будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Сальнікова Т.А., 0,10 га, с. Музиківка, вул. Кар’єрна, 13б) 
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. 
КРУТА Л.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 №200) 

 
14.7. 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 (Касапі В.С. 
(учасник АТО) 1,3 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0838 ССО) 

ПОГРІБНА Л.С. Запитала щодо розподілу площи земельної ділянки між учасниками 
АТО та мотивацією членів «Земельної» комісії щодо саме такого розподілу. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Зазначив, що це рішення земельної комісії та додаткових 
роз’яснень не потребує. 
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. 
КРУТА Л.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
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 №201) 

 
14.8. 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 (Недогон С.В. 
(учасник АТО) –1,5 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0838, ССО) 
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. 
КРУТА Л.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 16 
Проти – 0  
Утримався – 1 
Не голосувало - 1 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №202) 

 
14.9. 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 
(Васильчук Д.А. (учасник АТО) 1,5 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0838, ССО) 
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. 
КРУТА Л.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 16 
Проти – 0  
Утримався – 1 
Не голосувало - 1 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №203) 

 
14.10. 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 (Ляусов К.В. 
(учасник АТО) 1,00 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0838, ССО) 
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. 



КРУТА Л.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 16 
Проти – 0  
Утримався – 2 
Не голосувало - 0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №204) 

 
14.11. 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 (Лісний С.С.)  
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. 
КРУТА Л.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 0 
Проти – 2 
Утримався – 16 
Не голосувало - 0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «Утримався». 
Рішення не прийнято. 

 
14.12. 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 
(Ляусова Л.А.)  
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. 
КРУТА Л.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 1 
Проти – 1 
Утримався – 16 
Не голосувало - 0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «Утримався». 
Рішення не прийнято. 

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

проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо передачі в 
оренду земельної ділянки для ведення городництва (Русов І.А., 0,7 га за адресою: с. 
Загорянівка, провулок Садовий, 9) 
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. 
КРУТА Л.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 №205) 

 



14.14. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 
проєкт рішення «Про затвердження Детального плану території відносно території проїзду 
до земельної ділянки, за адресою: с. Музиківка, вул. І Львівська, 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. 
КРУТА Л.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 №206) 

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

проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку експертної грошової оцінки земельної 
ділянки. (Сорокунська С.Л. ділянка для обслуговування легкового гаражу площею 0,1125 га 
(кадастровий номер 6520383500:01:055:0011, с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 18) 
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. 
КРУТА Л.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 №207) 

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

проєкт рішення «Про надання дозволу на виготовлення детального плану території щодо 
зміни цільового призначення земельних ділянок із земель з цільовим призначенням 01.03 – «Для 
особистого селянського господарства» на 11.02 – «Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 
промисловості» (Пирожок Є.В., Дворянська О.В., Жгун Л.В., Подрез В.Ф., Подрез О.П., 2,0 га, 
господарський двір колишнього комплексу КРС с.Музиківка) 
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. 
КРУТА Л.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 15 
Проти – 3 
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 №208) 

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

проєкт рішення «Про затвердження Проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення 
земельної ділянки з «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка)» на «для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі» (Мельниченко І.Л., 0,0063 га, с. Музиківка, вул. Київська, 26, кадастровий номер 
6520383500:01:001:0350) 



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. 
КРУТА Л.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 №209) 

 
 

15. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА В «Різному» хочемо розглянути ще два питання. Перше питання 
«Про уповноважену особу по вакцинації». Пропоную такою особою визнати мене – сільського 
голову, а на період моєї відпустки секретаря сільської ради. Чи є запереченн? Немає! Прошу 
проголосувати піднятою рукою. Хто за? Одноголосно. 
Наступне питання «Про назву скверу в центрі села Музиківка» Запрошую до слова 
настоятеля монастиря о.Якова. 
ОТЕЦЬ ЯКОВ Розповів про проведену роботу в сквері та запропонував обговорити назву.  
ЛУКІЧоВ С.М. Запропонував провести обговорення в інтернеті. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного дев’ятої сесії сільської ради восьмого 
скликання розглянуто.  Чи є запитання до мене чи до роботи сесії? 
ІСАЄВА Г.В. Розповіла про необхідність обкошення обочин по дорозі Східне-Загорянівка до 
М-14. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Дозвольте оголосити дев’яту сесію сільської ради восьмого скликання 
закритою. Всім дякую за плідну роботу!  
 
 
Сільський голова         С.Н.Лейбзон 
 
Секретар сільської ради        Л.С. Погрібна 

 
 

  


