
 

  

 

 

УКРАЇНА 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ  

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
 
 

 

75023 с. Музиківка, вулиця 40 років Перемоги, 35, Херсонської області, тел/факс 56-3-17; 56-3-35. 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

№ 35 -2/І         від 29 грудня  2016 року 

 

Про згоду на прийняття із спільної власності територіальних громад 

сіл та селища Білозерського району у комунальну власність Музиківської  

об’єднаної територіальної громади в особі Музиківської сільської ради 

 

Згідно ст. 26, ст. 60, аб. 3 ч. 10 "Прикінцевих та перехідних положень" Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 3, ст. 4, ст. 6 Закону України 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи 

створення, відповідним рішенням Херсонської обласної ради «Про утворення 

Музиківської об’єднаної територіальної громади та призначення перших виборів 

депутатів Музиківської сільської  ради об’єднаної територіальної громади та 

відповідного сільського голови» (керівні органи якої обрані 11.12.2016 р) та приписи 

ст. 89 Бюджетного кодексу України щодо фінансування ЗОШ та закладів охорони 

здоров’я з місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на прийняття із спільної власності 

територіальних громад сіл та селища Білозерського району у комунальну 

власність Музиківської об’єднаної територіальної громади в особі 

Музиківської сільської ради об’єкти соціального призначення, що 

знаходились на території Музиківської об’єднаної територіальної 

громади, а саме цілісні майнові комплекси (будівлі загальноосвітніх 

шкіл, майно, тощо) наступних об’єктів (закладів):  

- Музиківська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів Білозерського 

району Херсонської області, адреса - Україна, Херсонська область, 

Білозерський район, с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 12; 

- Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Білозерського 

району Херсонської області, адреса - Україна, Херсонська область, 

Білозерський район, с. Східне, вул.Шкільна, 12; 

- Музиківська амбулаторія ЗПСМ, адреса - Україна, Херсонська 

область, Білозерський район, с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 20; 

- Загорянівський фельдшерський пункт, адреса - Україна, 

Херсонська область, Білозерський район, с. Загорянівка, вул. Богдана 

Хмельницького, 1а 



- Східненський фельдшерсько-акушерський пункт, адреса - 

Україна, Херсонська область, Білозерський район, с. Східне, 

вул. ім. Т.Г. Шевченко, 19; 

- Спортивний зал, адреса - Україна, Херсонська область, 

Білозерський район, с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 14. 

2. Секретарю Музиківської сільської ради направити дане 

рішення на розгляд  Білозерської районної ради. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних 

відносин та охорони навколишнього середовища (голова комісії  

Колісніченко В.І.). 

  

 

Сільський голова                                                                            С.Н. Лейбзон 

 
 

 
 


	1. Надати згоду на прийняття із спільної власності територіальних громад сіл та селища Білозерського району у комунальну власність Музиківської об’єднаної територіальної громади в особі Музиківської сільської ради об’єкти соціального призначення, що з...
	2. Секретарю Музиківської сільської ради направити дане рішення на розгляд  Білозерської районної ради.

