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Депутати присутні на засіданні восьмій сесії Музиківської сільської ради восьмого 
скликання від 29.04.2021 року 

 

№ ПІП Округ   

 Лейбзон Савелій Нолєвич  Присутній  

1 Бунчук Ольга Володимирівна  №8 Присутня  

2 Возбранна Тетяна Віталіївна  №5 - 

3 Воробйова Альона Вікторівна  №7 - 

4 Ісаєва Ганна Володимирівна  №8 Присутня 

5 Карп Віктор Федорович  №4 - 

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 - 

  



 

 

Присутні на засіданні ВОСЬМОЇ сесії Музиківської сільської ради восьмого скликання 
від 29.04.2021 року 

 

№ ПІП Посада  Підпис  

1 Лебедєва А.М. Начальник фінансового відділу Присутня 

2 Новохацька Людмила 
Олександрівна  

Спеціаліст відділу земельних відносин та 
розвитку інфраструктури 

Присутня 

3 Лігінович Н.С.  Юристконсульт  Присутня 

4 Насонова Ж.Ж Начальник загального відділу Присутня 

5 Гричун Неля 
Володимирівна 

Голова Громадської ради при 
Музиківському сільському голові  

Присутня 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

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

Восьмої сесії сільської ради восьмого скликання 
 

від 29.04.2021 року  
Початок о 14.00  
Актова зала КЗ «Східненський сільський будинок культури» 
с. Східне 
 
Загальний склад ради – 22 депутатів, 
Присутні на засіданні – 18 депутатів (список додається); 
Запрошені та присутні -  5 (список додається) 
 
Сільський голова Лейбзон Савелій Нолєвич відкриває восьму сесію сільської ради восьмого 
скликання. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! На восьмій 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 восьму  сесію сільської ради. 
Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати! восьма 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.  
- 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 восьмої 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 восьмої сесії. Проєкт 
рішення у всіх на руках? Пропоную його прийняти за основу і вцілому. 
ПОГРІБНА Л.С. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосуються моєї близької особи, а 
саме питання «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо передачі в оренду 
земельної ділянки для ведення городництва (Плотнік М.П., 1,0 га с. Мірошниківка, 
вул. Зелена,31)» 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. 
КРУТА Л.А. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосуються мене особисто, а саме 
питання «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. Тому брати участь в обговоренні та голосувати з даного 
питання не буду. Заяву написала. 
БУНЧУК О.І. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосуються моєї близької особи, а саме 
питання «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо передачі в оренду 
земельної ділянки для ведення городництва (Ропай С.В., 1,2 га, с. Загорянівка, 
вул. Джерельна, 6)» 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. 
МАРКОВА В.В. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосуються мене особисто, а саме 
питання «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. Тому брати участь в обговоренні та голосувати з даного 
питання не буду. Заяву написала. 
СЛАВИЧ В.В. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосуються мене особисто і моєї 
професійної діяльності, а саме питання «Про використання залишків освітньої субвенції» 
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. 
ОСАДЧУК І.В. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосуються мене особисто і моєї 
професійної діяльності, а саме питання «Про використання залишків освітньої субвенції» 
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. 
МІЩЕНКО Н.І. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосуються мене особисто, а саме 
питання «Про виділення земельної ділянки для створення зеленої зони» 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. 
ШНИРУК І.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 №150) 
 
2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання «Про затвердження звіту про використання 
сільського бюджету за січень - березень 2021р» 
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. 
ШНИРУК І.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 №151) 
 
3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання «Про затвердження звіту про використання 
сільського бюджету за січень - березень 2021р» 
Доповідає Славич В.В., керівник КЗ «Музиківський ліцей» 
Осадчук І.В., керівник КЗ «Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 
СЛАВИЧ В.В. Виносить на розгляд сесії Пропозиції щодо використання залишків освітньої 
субвенції. 
ОСАДЧУК І.В. Виносить на розгляд сесії Пропозиції щодо використання залишків освітньої 
субвенції. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Розповів про благодійну допомогу для Східненської школи. 
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. 
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 16 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 2 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №152) 
 
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. 
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. 
ШНИРУК І.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 №153) 
 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання «Про передачу комунального майна 
(матеріальні цінності від сільської ради до КНП «Музиківська АЗПСМ»)» 
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. 
ШНИРУК І.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 №154) 
 



6. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання «Про надання матеріальної допомоги 
(Цюпер Г.Й., Половинка П.В.,Камнєв А.І., Нечмілова К.В., Романець Л.В., Литвак О.В.)» 
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. 
ШНИРУК І.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 №155) 
 
7. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання «Про зміни до штатного розпису Музиківської 
сільської ради» 
Доповідає Насонова Ж.Ж., начальник загального відділу Музиківської сільської ради  
НАСОНОВА Ж.Ж. 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. 
ШНИРУК І.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 №156) 
 
8. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання «Про Антикорупційну програму» 
Доповідає Насонова Ж.Ж., начальник загального відділу Музиківської сільської ради  
НАСОНОВА Ж.Ж. 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. 
ШНИРУК І.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 №157) 
 
9. 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. 
 
9. 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 (Каур Т.П., Ломонос М.С., Сорокунський О.М., Шевченко Н.І., 
Мачуліна Н.В., Марчук Н.П., Гуцол О.Г., Потеряйко Н.В., Михальський С.В., Потеряйко Н.В., 
Трендель Н.Я., Бикова Г.О., Петківська І.В., Дьяченко П.А., Маркова В.В., Крута Л.А., 
Головчина А.В., Головчин І.В., Гергель А.О., Дерен Т.О., Марчук Р.В., Биков О.С., 



Стебловський С.М., Гуран М.Р., Посунько С.М., Сійчук С.М., Басюк Р.В., Богдан В.Д., 
Мельниченко О.В., Любчик Д.В., Жицький М.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. 
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 16 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 2 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №158) 
 
9.2. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та проєкт 
рішення «Про затвердження технічної документації щодо поділу та об’єднання земельних 
ділянок для ведення особистого селянського господарства та реєстрації права комунальної 
власності (за поданням Новохацької Л.О.)» 
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. 
ШНИРУК І.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 №159) 
 
9.3. 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 (Левицька Г.В. (учасник АТО), 0,15 га, вул. Миру, 39)» 
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. 
ШНИРУК І.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 №160) 
 
9.4. 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 будівництва та обслуговування житлових будинків господарських 
будівель і споруд (Стозуб Т.М., 0,15 га, с. Музиківка, вул. Лісова, 10-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. 
ШНИРУК І.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 №161) 
 
9.5. 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 (Політанський І.В., 0,15 га, с. Висунці, вул. Українська, 4-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. 
ШНИРУК І.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 №162) 
 
9.6. «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків господарських 
будівель і споруд (Ломонос С.М., 0,15 га с. Музиківка, Кільцева, 7)» 
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. 
ШНИРУК І.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 №163) 
 
9.7. «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків господарських 
будівель і споруд (Гусєва О.В., 0,15 га, с. Висунці, вул. Мостобудівників, 20)» 
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. 
ШНИРУК І.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 №164) 
 
9.8. 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 будівництва та обслуговування житлових будинків господарських 
будівель і споруд (Довгалюк В.В., 0,25 га, с. Загорянівка, вул. Південна, 1)» 
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. 



ШНИРУК І.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 №165) 
 
9.9. 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 будівництва та обслуговування житлових будинків господарських 
будівель і споруд (Богословенко В.П., 0,25 га, с. Мірошниківка, вул. Магаданська, 27-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. 
ШНИРУК І.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 №166) 
 
9.10. 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 будівництва та обслуговування житлових будинків господарських 
будівель і споруд (Гладченко В.М., 0,15 га, с. Музиківка, вул. І Херсонська, 3)» 
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. 
ШНИРУК І.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 №167) 
 
9.11. 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 будівництва та обслуговування житлових будинків господарських 
будівель і споруд (Князь В.Й., 0,15 га, с. Музиківка, вул. І Херсонська, 5)» 
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 №168) 
 



9.12. 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 будівництва та обслуговування житлових будинків господарських 
будівель і споруд (Гаврилюк Т.В., 0,20 га, с. Музиківка, вул. Набережна, 16-б)» 
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 №169) 
 
9.13. 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 (Андрєєв В.С., 0,015 га, с. Мірошниківка, вул. Механічна,27-б.)» 
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 №170) 
 
9.14. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та проєкт 
рішення «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 
зміни конфігурації земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (Гармаш О.Ф., с.Музиківка, вул. Тваринників, 13, Лясковська 
Т.В., с.Музиківка, вул. В.Карло, 1.)» 
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 №171) 
 
9.15. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та проєкт 
рішення «Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо об’єднання 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (за поданням 
Новохацької Л.О. щодо об’єднання земельних ділянок)» 
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 №172) 
 
9.16. 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 (Компаніченко О.І., 2,0 
га )» 
СЛАВИЧ В.В. Пропоную це питання перенести на наступну сесію, бо Ольга Іванівна 
достойна людина, яка потребує допомоги громади. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Пропоную проголосувати процедурно за перенесення даного питання 
на наступну сесію. Прошу голосувати піднятою рукою. Хто за? Вісімнадцять. Проти? Немає. 
Утрималися? Немає. Питання перенесено на наступну сесію з доопрацюванням земельною 
комісією. 
9.17. 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 (Остапович М.М., 2,0 
га)» 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Миколу Миколайовича я теж вважаю достойною людиною. 
Пропоную проголосувати процедурно за перенесення даного питання на наступну сесію. 
Прошу голосувати піднятою рукою. Хто за? Вісімнадцять. Проти? Немає. Утрималися? 
Немає. Питання перенесено на наступну сесію з доопрацюванням земельною комісією. 
 
9.18. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та проєкт 
рішення «Про внесення змін до рішення сесій сільської ради (Савицька А.В., Неннов В.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 – 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 №173) 
 
9.20. 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 (Ропай С.В., 1,2 га, с. Загорянівка, 
вул. Джерельна, 6)» 
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 №174) 
 



9.21. 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 (Плотнік М.П., 1,0 га с. Мірошниківка, 
вул. Зелена,31)» 
ПОГРІБНА Л.С. Нагадую, що вбачаю конфлікт інтересів при розгляді даного питання та 
голосувати не буду.  
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 – 0  
Не голосувало - 1 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №175) 
 
9.22. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та проєкт 
рішення «Про надання дозволу на передачу в оренду земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлових будинків господарських будівель і споруд (Буднікову О.П., 0,1445 га, 
с. Музиківка, вул. В.Карла, 43)» 
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 №176) 
 
9.24. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та проєкт 
рішення «Про надання дозволу на проведення інвентаризації земельних ділянок під польовими 
дорогами із земель колективної власності колишнього КСП “Маяк” 
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 №177) 
 
9.25. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та проєкт 
рішення «Про затвердження  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 
оренду АТ «Херсонобленерго» в рамках договору про приєднання укладеного з Івановим В.К.» 
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 №178) 
 
9.26. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та проєкт 
рішення «Про надання згоди на розробку  проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду АТ «Херсонобленерго» в рамках договору про приєднання укладеного з 
Шевченко І.Г.» 
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 №179) 
 
9.27. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та проєкт 
рішення «Про надання дозволу на розробку детального плану ПАТ «Київстар», 0,01 га для 
встановлення базової станції з антенною спорудою висотою до 60 м. за адресою: с. Висунці, 
вул. Лісова, 17» 
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 №180) 
 
9.28. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та проєкт 
рішення «Про виділення земельної ділянки для створення зеленої зони (за поданням 
Міщенко Н.І., с. Висунці, вул. Набережна)» 
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 – 0  
Не голосувало - 1 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №181) 
 
10. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА В «Різному» хочемо розглянути ще два питання. Запрошую до 
слова Погрібну Л.С.  
ПОГРІБНА Л.С. Розповіла про проведену інформаційну роботу щодо питання «Про 
недоцільність використання штучних квітів під час поминальних днів та ритуальних заходів» 



ПОГРІБНА Л.С. Розповіла про статистичну інформацію «Про об’єднання комунальних 
підприємств» та попросила депутатів подумати про потенційні ризики та можливості при 
об’єднанні комунальних підприємств. 
ТРОФИМЧУК Г.О. Заявила, що категорично проти об’єднання КП.  
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного восьмої сесії сільської ради восьмого 
скликання розглянуто.  Дозвольте оголосити восьму сесію сільської ради восьмого скликання 
закритою. Всім дякую за плідну роботу!  
Сільський голова         С.Н.Лейбзон 
 
Секретар сільської ради        Л.С. Погрібна 
  


