
 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Сорок другої сесії сільської ради сьомого скликання 
від 07 квітня 2020  року                                                              №  
 
Про затвердження порядку денного XLIІІ сесії сільської ради 
 
Керуючись ст.26, 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія 

сільської ради 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Порядок денний XLІІI сесії: 

1.1.Про затвердження порядку денного ХLІІІ сесії сільської ради  
Лейбзон С.Н.  
1.2.Про затвердження регламенту Музиківської сільської ради (нова редакція) 
Погрібна Л.С. 
1.3.Про затвердження положення про місцеві ініціативи 
Погрібна Л.С. 
1.4.Про затвердження комунікаційної стратегії Музиківської ОТГ 
Погрібна Л.С. 
1.5. Про умови оплати праці сільського голови  
Погрібна Л.С. 
1.6. Про надання матеріальної допомоги Мілецькій Т.Г.  
Погрібна Л.С. 
1.7. Про затвердження «Програми запобігання виникнення та ліквідації спалахів 

особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин на 2019-2020   роки» (нова редакція)  
Погрібна Л.С. 
1.8. Про уточнення програми про перевезення окремих пільгових категорій громадян на 

приміських маршрутах автомобільним транспортом та відшкодування витрат за здійсненні 
перевезення по Музиківській ОТГ на 2020 рік. 

Погрібна Л.С. 
1.9. Про попередній розгляд проектів рішень про встановлення місцевих податків та 

зборів на 2021 рік 
Погрібна Л.С.  
1.10. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за І квартал 2020 року 
Лебедєва А.М. 
1.11. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 19.12.2019 року №742 «Про 

сільський бюджет Музиківської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 
(21510000000)  

Лебедєва А.М. 
1.12. Про земельні питання 
Гордовенко В.П. 
1.12.1. Про надання дозволу на розробку на технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення меж земельної ділянки АТ « Херсонобленерго» на яку поширюється права 
земельного сервітуту за договором  з Івановим В.К. 

1.12.2.Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельної  ділянки  у 
власність   щодо відведення земельної  ділянки  у власність  в розмірі середньої частки (паю)  
для ведення фермерського господарства «Ковтун»   



1.12.3. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення)  меж земельної ділянки для будівництва  та обслуговування будинку 
(Русал Л.В.) 

1.12.4.Про затвердження проекту із землеустрою щодо відведення у власність земельної 
ділянки для будівництва  та обслуговування будинку (Дишкант О.В.) 

1.12.5.Про припинення договору оренди земельної ділянки для ведення фермерського 
господарства  Мамрак В.В. 

1.12.6.Про включення до переліку  земельних ділянок які підлягають продажу прав 
оренди на них на конкурентних засадах (земельних торгах) 

 
1.13. Різне 
Погрібна Л.С. 
1.13.1. Про електронне декларування 
1.13.2. Про звіти депутатів 
1.13.3. Про роботу Музиківського КП у березні 2020 року 
1.13.4. Про використання коштів КНП «Музиківстка амбулаторія ЗПСМ» на боротьбу з 

поширенням COVID-19  
 
 
Сільський голова        С.ЛЕЙБЗОН  


