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Депутати присутні на засіданні Дванадцятої   сесії Музиківської сільської ради 
восьмого скликання від 23.07.2021 року 
 
№ ПІП Округ   

 Лейбзон Савелій Нолєвич   

1 Бунчук Ольга Володимирівна  №8  

2 Возбранна Тетяна Віталіївна  №5  

3 Воробйова Альона Вікторівна  №7  

4 Ісаєва Ганна Володимирівна  №8  

5 Карп Віктор Федорович  №4  

6 Компаніченко Наталя Михайлівна  №5  

7 Крута Людмила Анатоліївна  №2  

8 Кулик Інна Вікторівна  №3  

9 Лукічов Станіслав Миколайович  №4  

10 Маркова Вікторія Василівна  №2  

11 Міщенко Наталія Іванівна  №1  

12 Осадчук Ірина Віталіївна  №7  

13 Петрова Наталя Миколаївна  №3  

14 Пилипчак Валентина Андріївна  №1  

15 Пилипчук Геннадій Михайлович  №4  

16 Погрібна Людмила Сергіївна  №2  

17 Свинарчук Віктор Іванович  №7  

18 Славич Василь Васильович  №5  

19 Трофимчук Галина Олександрівна  №6  

20 Шкурупій Тетяна Анатоліївна  №6  

21 Шнирук Ірина Василівна  №3  

22 Шулєжко Світлана Володимирівна  №1  

 



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

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

Дванадцятої сесії сільської ради восьмого скликання 
 

від 23.07.2021 року  
Початок о 13.00  
Зала засідань сільської ради 
С.Музиківка 
 
Загальний склад ради – 22 депутатів, 
Присутні на засіданні – 16 депутатів (список додається); 
Запрошені та присутні: 
- Позняк Світлана Вікторівна – директор КЗ «Східненський будинок культури»; 
- Лебедєва Альона Миколаївна – начальник фінансового відділу; 
- Колісніченко Людмила Леонтіївна – інспектор з питань розвитку інфраструктури, 
житлово-комунального господарства та енергоефективності; 
- Сальнікова Юлія Валеріївна – начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку  
- Педченко Микола Семенович – заступник директора з виробництва 
КП «Херсонміськсвітло»; 
- Рибак Олексій Володимирович - директор молокопереробного заводу; 
- Плотнік Микола Петрович – військовослужбовець; 
- Чірков Андрій Олександрович - директор філії ПАТ «Чорнобаївське» Агрохолдинг 
«Авангард»; 
- Савчак Романа Ігорівна – директор біогазового заводу; 
- Шнирук Олександр Петрович – приватний підприємець.  
Трибушна Т.В. 
Гринєвич Т.В. 
 
Сільський голова Лейбзон Савелій Нолєвич відкриває дванадцяту сесію сільської ради 
восьмого скликання. 
1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Друзі сьогодні в нас спільне 
засідання виконавчого комітету та пленарне засідання сесії сільської ради. Почнемо з 
затвердження порядків денних, далі частина питань виконавчого комітету, потім спільні 
питання депутатів та членів виконавчого комітету, далі можемо членів виконавчого 
комітету відпустити за бажанням та продовжити розгляд питань сесії сільської ради.. 
Почнемо!  
Шановні депутати! На дванадцятій  сесії сільської ради із загальної кількості депутатів 
наразі  присутні 16 депутатів.  
Згідно пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія 
сільської ради є правомочною. Вноситься пропозиція відкрити дванадцяту  сесію сільської 
ради. Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати! Дванадцята 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. 
- Воробйова А.В. 
 



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: 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 дванадцятої 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 дванадцятої сесії  
та виконавчого комітету. У кожного з депутатів та членів виконавчого комітету проєкти 
рішень щодо затвердження порядку денного. Чи є у депутатів доповнення, заперечення до 
порядку денного? Немає. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний сесії? 
ІСАЄВА Г.В. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосується мене особисто, а саме 
питання «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Ісаєва Г.В., 0,25 га за адресою: с. Загорянівка, 
вул/  Б. Хмельницького, 26)» 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. 
ТРОФИМЧУК Г.О. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосується мене особисто, а 
саме питання «Про затвердження звіту про фінансовий стан та діяльність КП 
«Струмок-2» за І півріччя  2021 року» 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. 
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 16 
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 №244) 
 
Відбувається розгляд питань виконавчого комітету №8 
 
2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про затвердження звіту 
про фінансовий стан та діяльність КП «Струмок-2» за І півріччя  2021 року». Це 
спільне питання і для депутатів і для членів виконкому.  
Доповідає Трофимчук Г.О., в.о.керівника КП «Струмок-2» 
ТРОФИМЧУК Г.О. Виносить на розгляд депутатів та  виконавчого комітету  звіт про 
фінансовий стан та діяльність КП «Струмок-2» за І півріччя  2021 року.  
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 – 15 
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 №245) 
(Відбувається голосування членів виконавчого комітету за відповідний проєкт рішення) 
 
3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про затвердження звіту 
про фінансовий стан та діяльність Музиківського КП за І півріччя  2021 року».  
Доповідає Грінєвич Т.В., головний бухгалтер Музиківського КП  
ГРІНЄВИЧ Т.В. Виносить на розгляд депутатів та  виконавчого комітету  звіт про 
фінансовий стан та діяльність Музиківського КП за І півріччя  2021 року.  
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 - 0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №246) 
(Відбувається голосування членів виконавчого комітету за відповідний проєкт рішення) 
 
4. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про затвердження звіту 
про фінансовий стан та діяльність КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» за І 
півріччя  2021 року» 
ПОГРІБНА Л.С. Болюк М.М. наразі отримує вакцину від коронавіруса в м.Херсон, то 
пропоную розгляд цього питання відкласти та повернутися пізніше  
 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання також спільне для виконавчого комітету та 
сесії «Про виконання Плану соціально-економічного розвитку та цільових програм за 
І півріччя 2021 року» 
Доповідає Шнирук І.В., Сальнікова Ю.В., Колісніченко Л.Л. 
ШНИРУК І.В.  Виносить на розгляд сесії та виконавчого комітету звіти щодо виконання 
соціальних програм. 
САЛЬНІКОВА Ю.В. Виносить на розгляд сесії та виконавчого комітету звіти щодо 
виконання програм у сфері культури та освіти. 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд сесії та виконавчого комітету звіти щодо 
виконання програм у сфері ЖКГ, капітальних видатків та ін. 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить проєкт рішення щодо затвердження звітів. 
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 - 0 



Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №248) 
(Відбувається голосування членів виконавчого комітету за відповідний проєкт рішення) 
 
6. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про затвердження звіту 
про використання сільського бюджету за січень – червень  2021р 
Доповідає Лебедєва А.М., начальник Фінансового відділу;  
ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд сесії та  виконавчого комітету  проєкт рішення та 
доповідь з даного питання. 
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 - 0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №249) 
(Відбувається голосування членів виконавчого комітету за відповідний проєкт рішення) 
 
7. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про внесення змін до 
рішення сесії «Про бюджет Музиківської сільської територіальної громади на 2021 
рік» (21510000000)» 
Доповідає Лебедєва А.М., начальник Фінансового відділу;  
ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд сесії та  виконавчого комітету  проєкт рішення та 
доповідь з даного питання. 
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 - 0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №250) 
(Відбувається голосування членів виконавчого комітету за відповідний проєкт рішення) 
 
4. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Повернемося до питання порядку денного «Про затвердження 
звіту про фінансовий стан та діяльність КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» за І 
півріччя  2021 року» 
ПОГРІБНА Л.С. Болюк М.М. досі в м.Херсон, тому пропоную затвердити наявний проєкт 
рішення та звіт, а на наступну сесію та засідання виконавчого комітету запросити Болюк 
М.М.  до доповіді.   
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 - 0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №247) 
(Відбувається голосування членів виконавчого комітету за відповідний проєкт рішення) 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного №08 засідання виконавчого комітету 
розглянуто. Дякую всім за плідну роботу! За бажанням члени виконавчого комітети можуть 
бути вільними. 
(Члени виконавчого комітету та інші запрошені вийшли з зали засіданя) 
 
8. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Продовжеємо роботу, наступне питання «Про передачу 
субвенції (швидка допомога)» 
Доповідає Лебедєва А.М., начальник Фінансового відділу;  
ЛЕБЕДЄВА А.В. Виносить на розгляд ссії 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 - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №251) 
 
9. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про нагородження Почесною грамотою 
Музиківської сільської ради» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради  
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд ссії 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 – 16 
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 №252) 
 
10. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Продовжуємо роботу, наступне питання «Про затвердження 
програм» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради  
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд ссії 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 – 16 



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 №253 ) 
 
11. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Продовжуємо роботу, наступне питання «Про затвердження 
звіту суб’єкта оціночної діяльності про вартість об’єкта незалежної оцінки для подальшого 
його відчуження шляхом проведення електронного аукціону (автомобіль ВАЗ 2121)» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради  
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд ссії 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. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 16 
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 №254 ) 
 
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. 
Мельниченко А.В., начальник відділу земельних відносин, містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства 
12.1. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 
комісії та проєкт рішення Про затвердження проєктів землеустрою  і передачу земельних 
ділянок у власність (Гладченко В.М., Стозуб Т.М., Загоруйко С.В., Князь В.Й., Пилипчак 
В.А., Іваненко А.А., Тараненко П.В., Музиківська сільська рада, Сабадаш-Запускалова В.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. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 16 
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 №255 ) 
 
12.2. МЕЛЬНИЧЕНКО А.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 (Ісаєва Г.В., 0,25 га за адресою: с. Загорянівка, 
вул/  Б. Хмельницького, 26) 
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 – 16 



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 №256 ) 
 
12.3. МЕЛЬНИЧЕНКО А.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 (Стебловський А.А., 0,25 га за адресою: с. Східне, 
вул. Будівельників, 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. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 16 
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 №257 ) 
 
12.4. МЕЛЬНИЧЕНКО А.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 (Яцик В.Є., 0,25 га за адресою: с. Загорянівка, 
вул. Центральна, 27А)  
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 – 16 
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 №258 ) 
 
12.5. МЕЛЬНИЧЕНКО А.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 (Войтович С.В., 0,15 га за адресою: с. Висунці, 
вул. Українська, 12а) 
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 – 16 
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 №259 ) 
 
12.6. МЕЛЬНИЧЕНКО А.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 (Інюков М.В., 0,15 га за адресою: с. Висунці, 
вул. Зв’язківців, 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. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 16 
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 №260 ) 
 
12.7. МЕЛЬНИЧЕНКО А.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 (Мірошніченко В.В., 0,15 га за адресою: с. 
Мірошниківка, вул. Механічна, 1) – комісія не прийняла спільного 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. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 1 
Проти – 7  
Утримався – 9  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «Проти». 
Рішення не прийнято. 
 
12.8. МЕЛЬНИЧЕНКО А.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 
(Страмнова Т.І., ОСГ 2,0 га на території Музиківської сільської ради у полі-контурі № 90) 
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 – 15 
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 №261 ) 
 
12.9. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 
комісії та проєкт рішення Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 



поділу уже сформованої земельної ділянки (Новохацька Л.О., площею 6,2347 га з 
кадастровим номером 6520386700:02:001:0051 ) 
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 – 16 
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 №262) 
 
12.10. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 
комісії та проєкт рішення Про припинення договорів оренди між ГУ Держземагенства у 
Херсонській області та ПАТ «Чорнобаївське» (ПрАТ «Агрохолдинг Авангард») (0,2040 га, 
кадастровий номер 6520386700:02:001:0039, 0,2440 га, кадастровий номер 
6520386700:02:001:0038, 0,0100 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0037, 0,1987 га, 
кадастровий номер 6520386700:02:001:0036) 
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 – 16 
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 №263 ) 
 
12.11. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 
комісії та проєкт рішення Про надання дозволу на передачу в оренду земельної ділянки для 
сінокосіння та випасання худоби. (Мойсеєнко Т.А.,  2,95 га, кадастровий номер 
6520386700:02:001:0026, на 10 років, 12 % від НГО) 
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 – 16 
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 №264 ) 
 
12.12. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 
комісії та проєкт рішення Про надання дозволу на передачу в оренду земельних ділянок 
ПАТ «Чорнобаївське» (0,2040 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0039, 0,2440 га, 
кадастровий номер 6520386700:02:001:0038, 0,0100 га, кадастровий номер 
6520386700:02:001:0037, 0,1987 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0036) 



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 – 15 
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 №265 ) 
 
12.13. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 
комісії та проєкт рішення Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки 
(6520383500:02:001:0426 площею 0,3813 га; 6520383500:02:001:0094 площею 2,3509 га, 
6520383500:01:055:0013 площею 0.4135 га, Східненський старостинський округ) 
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 – 16 
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 №26+ ) 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Це всі питання, які ми планували розглянути сьогодні. Чи є ще 
запитання? Немає. Дозвольте оголосити дванадцяту сесію сільської ради восьмого 
скликання закритою. Всім дякую за плідну роботу!  
 
 
Сільський голова         С.Н.Лейбзон 
 
Секретар сільської ради        Л.С. Погрібна 
 
   


