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ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
МУЗИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

25 липня   2019 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

село Музиківка 
  



 

 

П Е Р Е Л І К 
 

рішень, вміщених у протокол № 6 засідання виконавчого комітету  
Музиківської сільської ради 

 
                                                                                       від  25 липня 2019 року 

 
№ 
пп 

Назва рішення Дата, індекс 

1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №6 

Доповідає: Лейбзон С.Н. 

 

№42 
25.07.2019 

2. Про утворення постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та 
взяття на облік безхазяйного нерухомого майна та майна 
відумерлої спадщини 
Доповідає: Погрібна Л.С. 
 

№43 
25.07.2019 

3. Про екологічну ситуацію на території Музиківської сільської ради  
Доповідає: Гордовенко В.П. 
 

№44 
25.07.2019 

4. Про затвердження поточних індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної води  
Доповідає: Андруневич О.М. 
 

№45 
25.07.2019 

5 Про присвоєння адрес 
Доповідає: Колісніченко Л.Л. 
 

№46 
25.07.2019 

6 Про звіт про виконання сільського бюджету за І півріччя 2019 
року 
Доповідає: Лебедєва А.М. 
 

№47 
25.07.2019 

7 Про виконання Програми соціально-економічного розвитку та 
цільових програм 
Доповідає: Погрібна Л.С., Шнирук І.В., Семенюк В.І., Крута Л.А. 

Колісніченко Л.Л., Андруневич О.М., Шкурупій С.О., 
 

№48 
25.07.2019 

8 Про схвалення проекту рішення «Про внесення  змін та 
доповнень до рішення сесії  «Про сільський бюджет на 2019 рік» 
Доповідає: Лебедєва А.М. 

 

№49 
25.07.2019 

9 Про створення Робочої групи з питань реалізації проекту 
«Програма місцевого системного розвитку» 
Доповідає: Гордовенко В.П. 

 

№50 
25.07.2019 

 
  



 

 

 
 
 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

75023 село Музиківка вул.40 років Перемоги, 35 
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання виконавчого комітету 
 

від 25 липня   2019 року 

На засіданні присутні члени виконкому:  

 

- Лейбзон Савелій Нолєвич – Музиківський сільський голова; 
- Погрібна Людмила Сергіївна  – секретар сільської ради; 
Члени виконкому: 
- Вова Тетяна Олександрівна - в.о старости Східненьського територіального округу; 
- Лебедєва Альона Миколаївна – головний спеціаліст, фінансист Бухгалтерсько-фінансового 
відділу; 
- Колісніченко Людмила Леонтіївна – інспектор з питань розвитку інфраструктури, житлово-
комунального господарства та енергоефективності; 
- Рибак Олексій Володимирович - директора молокопереробного заводу; 
- Семенюк Вікторія Іванівна – завідувач сектору освіти та гуманітарного розвитку; 
- Івасенко Олександр Вікторович - директора заводу легкої металевої упаковки; 
- Савчак Романа Ігорівна – директора біогазового заводу; 
- Чірков Андрій Олександрович - директор філії ПАТ «Чорнобаївське» Агрохолдинг 
«Авангард»; 
- Ісаєв Анатолій Анатолійович – приватний підприємець. 
- Болюк Мар’яна Михайлівна – в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ»; 
На засіданні відсутні члени виконкому: 

- Педченко Микола Семенович - начальник ЕТР КП «Херсонміськсвітло»; 
Запрошені: 

Андруневич О.М. 
Гордовенко В.П. 
Шкурупій С.О. 
Шнирук І.В. 
Семенюк В.І. 
Мельниченко А.В.  
Возбранна Т.В. 
Воробйова А.В. 
Позняк С.В. 
Колісніченко В.І. 
Врублевський Ю.М. 
Базовка М.П. 
Грінєвич Т.В. 
Трибушна Т.В. 
Крута Л.А. 
Пилипчак В.А. 
Лукічов С.М. 
Чихун Т.І. 
 

1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   На розгляд 6 засідання виконавчого комітету пропонується винести 
такі питання: 

1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №6  



 

 

Доповідає: Лейбзон С.Н. 

2. Про утворення постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік 
безхазяйного нерухомого майна та майна відумерлої спадщини 
Доповідає: Погрібна Л.С. 

 

3. Про екологічну ситуацію на території Музиківської сільської ради 
Доповідає: Гордовенко В.П. 

 

4. Про затвердження поточних індивідуальних технологічних нормативів 
використання питної води  
Доповідає: Андруневич О.М. 

 

5 Про присвоєння адрес 
Доповідає: Колісніченко Л.Л. 

 

6 Про звіт про виконання сільського бюджету за І півріччя 2019 року 
Доповідає: Лебедєва А.М. 

 

7 Про виконання Програми соціально-економічного розвитку та цільових програм 
Доповідає: Погрібна Л.С., Шнирук І.В., Семенюк В.І., Крута Л.А. 

Колісніченко Л.Л., Андруневич О.М., Шкурупій С.О. 

 

8 
 
 

9 

Про схвалення проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії  
«Про сільський бюджет на 2019 рік» 
Доповідає: Лебедєва А.М. 

Про створення Робочої групи з питань реалізації проекту «Програма 
місцевого системного розвитку» 
Доповідає: Гордовенко В.П. 

 

 

 

 

 

 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого будуть зауваження та пропозиції? Немає. Пропоную 
затвердити даний порядок денний. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти? 
Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 42 додається) 
 
2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Приступаємо до роботи. Наступне питання порядку денного «Про 
утворення постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна та майна відумерлої спадщини» 

   Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради  
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення з додатками.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 43 додається) 
 
3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про екологічну ситуацію на 
території Музиківської сільської ради» 
   Доповідає Гордовенко В.П., спеціаліст з питань землекористування та екології 
ГОРДОВЕНКО В.П. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення та звіт про 
стан екологічної ситуації. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Шановні Романо Ігорівно та Андріє Олександровичу, чи почали ви співпрацю 
з Черніговом щодо придбання реактивів? 
САВЧАК Р.І. Так, має вже досвід роботи з активними бактеріями. 
БАЗОВКА М.П. Чи довго продовжуватимете полив полів своїми відходами? 
САВЧАК Р.І. Це не відходи, а активна речовина корисна для розвитку фермерства. Маємо ще 
ряд замовлень на подібну послугу.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 44 додається) 
 



 

 

4. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про затвердження поточних 
індивідуальних технологічних нормативів використання питної води» 

   Доповідає Андруневич О.М., голова Музиківського КП 

   Грінєвич Т.В., бухгалтер Музиківського КП  
АНДРУНЕВИЧ О.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення та копію 
розрахунків поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 45 додається) 
 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про присвоєння адрес» 
Доповідає: Колісніченко Л.Л., інспектор з розвитку інфраструктури, ЖКГ та 

енергоефективності  

КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення та заяви 
громадян. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 46 додається) 
 
6. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про звіт про виконання 
сільського бюджету за І півріччя 2019 року» 
Доповідає: Лебедєва А.М, спеціаліст фінансист Бухгалтерсько-фінансового відділу 
ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення та фінансовий 
звіт. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 47 додається) 
 
7. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про виконання Програми 
соціально-економічного розвитку та цільових програм» 
Доповідає: Погрібна Л.С., Шнирук І.В., Семенюк В.І., Крута Л.А. Колісніченко Л.Л., 

Андруневич О.М., Шкурупій С.О. 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення та звіти по 
виконанню програм в сфері розвитку спорту та молоді. 
ШНИРУК І.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету звіти по виконанню цільових 
програм у сфері соціального захисту. 
СЕМЕНЮК В.І. Виносить на розгляд виконавчого комітету звіти по виконанню цільових 
програм у сфері освіти. 
КРУТА Л.А. Виносить на розгляд виконавчого комітету звіт по використанню коштів 
цільової програми з розвитку освіти в частині дошкільних закладів.  
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд виконавчого комітету звіти по виконанню 
цільових програм у сфері ЖКГ, благоустрою та виконання капітального ремонту та 
будівництва. 
АНДРУНЕВИЧ О.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету звіт по виконанню цільової 
програми щодо підтримки комунальних підприємств у частині видатків Музиківського КП. 
ШКУРУПІЙ С.О. Виносить на розгляд виконавчого комітету звіт по виконанню цільової 
програми щодо підтримки комунальних підприємств у частині видатків КП «Струмок-2» 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 



 

 

рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 48 додається) 
 
8. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного Про схвалення проекту 
рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії  «Про сільський бюджет на 2019 
рік» 
Доповідає: Лебедєва А.М, спеціаліст фінансист Бухгалтерсько-фінансового відділу 
ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення «Про 
сільський бюджет на 2019 рік». 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 49 додається) 
 

9. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про створення Робочої 
групи з питань реалізації проекту «Програма місцевого системного розвитку» 
Доповідає Гордовенко В.П., спеціаліст з питань землекористування та екології 
ГОРДОВЕНКО В.П. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 50 додається) 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного 6 засідання виконавчого комітету 
розглянуто. Всім дякую за плідну роботу! Запрошуємо залишитися до кінця пленарного 
засідання сесії сільської ради.  
 
Сільський голова                                                                С.Н. Лейбзон 
 
Секретар сільської ради        Л.С. Погрібна  
 
  


