МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОТОКОЛ
І СЕСІЇ
МУЗИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 17 листопада 2020 року
с.Музиківка

Депутати присутні на засіданні першої сесії Музиківської сільської ради восьмого
скликання від 17.11.2020 року
№
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ПІП
Лейбзон Савелій Нолєвич
Бунчук Ольга Володимирівна
Возбранна Тетяна Віталіївна
Воробйова Альона Вікторівна
Ісаєва Ганна Володимирівна
Карп Віктор Федорович
Компаніченко Наталя Михайлівна
Крута Людмила Анатоліївна
Кулик Інна Вікторівна
Лукічов Станіслав Миколайович
Маркова Вікторія Василівна
Міщенко Наталія Іванівна
Осадчук Ірина Віталіївна
Петрова Наталя Миколаївна
Пилипчак Валентина Андріївна
Пилипчук Геннадій Михайлович
Погрібна Людмила Сергіївна
Свинарчук Віктор Іванович
Славич Василь Васильович
Трофимчук Галина Олександрівна
Шкурупій Тетяна Анатоліївна
Шнирук Ірина Василівна
Шулєжко Світлана Володимирівна
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№8

Присутня

№5

Присутня

№7

Присутня

№8

Присутня

№4

Присутній

№5

Присутня

№2

Відсутня

№3

Присутня

№4

Присутня

№2

Відсутня

№1

Присутня

№7

Присутня

№3

Відсутня

№1

Присутня

№4

Присутній

№2

Присутня

№7

Присутній

№5

Присутній

№6

Присутня

№6

Присутня

№3

Присутня

№1
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ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
МУЗИКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА
ПРОТОКОЛ
Першої сесії сільської ради восьмого скликання
від 17.11.2020 року
Початок о 14.00
Зала засідань сільської ради
с. Музиківка
Загальний склад ради – 22 депутатів,
Присутні на засіданні – 19 депутатів (список додається);
Присутні:
Кирилюк В.М., голова Музиківської СТВК
Лейбзон С.Н.
Насонова Ж.Ж.
Лігінович Н.С.
Лебедєва А.М.
Трибушна Т.В.
КИРИЛЮК В.М.: Шановні депутати! З 22 депутатів на пленарному засіданні ПЕРШОЇ
сесії ВОСЬМОГО скликання присутньо 19депутатів. У відповідності до частини 12 статті
46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради є
повноважною. Оголошую ПЕРШУ сесію ВОСЬМОГО скликання Музиківської сільської
ради відкритою.
Звучить гімн України.
КИРИЛЮК В.М.: Шановні присутні, 25 жовтня 2020 року усі ми разом стали свідками і
прийняли участь у історичній події, а саме: у нас відбулися перші вибори депутатів
Музиківської сільської ради та Музиківського сільського голови. Дозвольте
проінформувати про результати виборів і визнання повноважень депутатів Музиківської
сільської ради та про результати виборів і визнання повноважень сільського голови
Музиківської сільської ради. Всі депутати були зареєстровані згідно Закону України «Про
місцеві вибори» .Згідно Постанови Музиківської сільської територіальної виборчої комісії
депутатами Музиківської сільської ради Херсонської області обрані наступні особи. Я
буду зачитувати депутатів по одному, вручати кожному посвідчення та пропоную
кожному згідно Виборчого кодексу зачитати присягу депутата (текст додається).
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Осадчук Ірина Віталіївна
Петрова Наталя Миколаївна
Пилипчак Валентина Андріївна
Пилипчук Геннадій Михайлович
Погрібна Людмила Сергіївна
Свинарчук Віктор Іванович
Славич Василь Васильович
Трофимчук Галина Олександрівна
Шкурупій Тетяна Анатоліївна
Шнирук Ірина Василівна
Шулєжко Світлана Володимирівна
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Пропоную інформацію Музиківської сільської виборчої комісії про результати виборів
депутатів до Музиківської сільської ради взяти до уваги.
КИРИЛЮК В.М. Презентує проект рішення: «Про визнання повноважень депутатів
Музиківської сільської ради». У кого будуть зауваження, питання або пропозиції до
запропонованого проекту рішення? Немає.
Проект приймається як рішення №1 першої сесії сільської ради восьмого скликання.
КИРИЛЮК В.М. Згідно Постанови Музиківської сільської територіальної виборчої
комісії встановлено Музиківським сільським головою об’єднаної територіальної громади
обраний Лейбзона Савелія Нолєвича. Сільський голова Лейбзон С.Н. був
зареєстрований згідно Закону України «Про місцеві вибори». (Вручила посвідчення
сільського голови)
ЛЕЙБЗОН С.Н. Зачитав текст присяги Музиківського сільського голови (додається)
КИРИЛЮК В.М. Особисто хочу побажати всім Вам, щоб Ви працювали на розвиток нашої
громади.
Пропоную інформацію Музиківської сільської виборчої комісії про результати виборів
Музиківського сільського голови взяти до уваги.
КИРИЛЮК В.М. Презентує проект рішення: «ро визнання повноважень Музиківського
сільського голови». У кого будуть зауваження, питання або пропозиції до запропонованого
проекту рішення? Немає.
Проект приймається як рішення №2 першої сесії сільської ради восьмого скликання.
КИРИЛЮК В.М. Шановні депутати! Передаю подальше ведення сесії сільському голові
Лейбзону С.Н.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Я щиро дякую за висловлену довіру на виборах сільського голови
25 жовтня. Ваша підтримка є надзвичайно важливою для мене, адже ви повірили в мене,
мої сили і досвід. Наразі я докладатиму всіх зусиль, щоб не підвести жодного з вас.
Для мене є також цінною думка і тих, хто не підтримав мене у виборчому процесі. Є над
чим працювати і я докладатиму максимум зусиль, щоб заслужити вашу довіру.
Дякую всім, хто прийняв активну участь у вирішенні долі нашої громади і проголосував за
кандидатів у депутати до Виноградівської сільської ради. Усім депутатам об’єднаної
громади бажаю плідної роботи і пам'ятати, що ми взяли на себе відповідальність за стан
життя нашої громади та її жителів.
Легко не буде - це факт. Та варто пам'ятати: щастить тим, хто хоче і вміє працювати.
Переконаний , що нас чекають нові звершення та перемоги. Та лише згуртованість у
команду , яка формуватиметься на взаємній повазі один до одного, відповідальності за
прийняті рішення, впевненості у власному виборі, ми досягнемо успіху.
Вибори закінчились, попереду - кропітка
щоденна робота. Результатом якої має стати добробут усіх мешканців

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати!
Переходимо до затвердження порядку денного першої сесії. Пропоную на розгляд сесії
винести такі питання:
1.
Про обрання секретаря Музиківської сільської ради.
2.
Про зміни до штатного розпису Музиківської сільської ради
3.
Про затвердження старости Східненського старостинського округу та Положення
про старосту.
4.
Про покладання обов’язків із вчинення нотаріальних дій на території Музиківської
сільської ради
5.
Про призначення відповідального за здійснення реєстрації актів цивільного стану та
за облік, зберігання та витрачання бланків свідоцтв в Музиківській сільській раді
6.
Про затвердження складу постійних комісій Музиківської сільської ради та
Положення про них.
7.
Про утворення виконавчого комітету Музиківської сільської ради.
8.
Про затвердження тимчасового регламенту Музиківської сільської ради.
9.
Про затвердження складу громадської ради при Музиківському сільському голові
10.
Про умови оплати праці сільського голови.
11.
Про створення фінансового відділу Музиківської сільської ради затвердження
Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів щодо його державної реєстрації
12.
Різне
1.
Про подання електронних декларацій
2.
Про створення робочої групи для підготовки проекту рішення «Про затвердження
тарифів КП «Струмок-2»
3.
Про підготовку до затвердження бюджету на 2021 рік
4.
Про підготовку ІІ сесії сільської ради
ЛЕЙБЗОН С.Н. Сьогодні розглядатимуться питання, які стосуються мене особисто, а саме
питання «Про умови оплати праці сільського голови» та інші організаційні питання
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
щодо конфлікту інтересів прошу додати до протоколу сесії сільської ради.
ПОГРІБНА Л.С. Сьогодні розглядатимуться питання, яке стосуються мене особисто, а саме
питання «Про обрання секретаря Музиківської сільської ради» та інші організаційні
питання 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 щодо конфлікту інтересів прошу додати до протоколу сесії сільської ради.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Є у депутатів доповнення, заперечення до порядку денного?
Немає. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний сесії?
Хто за? За – 19.
Хто проти? - 0
Утримався? - 0
Порядок денний ПЕРШОЇ сесії сільської ради затверджено.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА:! Для того, щоб розпочати роботу сесії потрібно обрати лічильну
комісію. Пропоную, доручити вести підрахунок голосів
Шнирук І.В.
Шкурупій Т.А.
Шулєжко С.В.

Інші пропозиції є? Немає. Хто за те щоб доручити вести підрахунок голосів підчас ПЕРШОЇ
сесії Музиківської сільської ради та заповнити протокол поіменного голосування цим
депутатам? Хто за? За – 19. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Одноголосно.
Шановні депутати, протокол поіменного голосування має підписати кожен присутній
депутат. Дякую.
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.
У кого з депутатів будуть інші пропозиції? Немає. Пропоную затвердити даний регламент
роботи ПЕРШОЇ сесії сільської ради. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто
проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно.
3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про обрання секретаря
Музиківської сільської ради». Пропоную на посаду секретаря Музиківської сільської ради
ПОГРІБНУ Л.С. Прошу Насонову Ж.Ж., начальника загального відділу розповісти про
процедуру таємного голосування.
НАСОНОВА Ж.Ж. Презентує проект рішення та розповідає про процедуру таємного
голосування.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення першої
сесії сільської ради.
Лічильна комісія веде підрахунок голосів.
ШНИРУК І.В. Згідно з підрахунком бюлетенів - За – 15, Утрималися -3, Проти -0. Рішення
прийнято. Прошу протокол лічильної комісії та бюлетені додати до протоколу сесії
сільської ради.
Сільський голова не брав участі в голосуванні.
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №3)
4.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про зміни до штатного
розпису Музиківської сільської ради» Запрошую до слова НАСОНОВУ Ж.Ж., начальника
загального відділу
НАСОНОВА Ж.Ж. Презентує проект рішення з додатками
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення першої
сесії сільської ради.
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.
За?
–
19
Хто проти? –
0
Утримався? –
0
Не голосувало 0
Сільський голова не брав участі в голосуванні.
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №4)
Протокол поіменного голосування додається.
5.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про затвердження старости
Східненського старостинського округу та Положення про старосту». Планував
запропонувати на посаду старости Східненського старостинського округу Вову Т.О. Але
можливо є інші пропозиції.
БУНЧУК О.В. Людина працює, то хай працює.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Може є інші пропозиції чи кандидатури? Немає. Маю також
пропозицію голосування за затвердження даного проекту таємно. Запрошую
Насонову Ж.Ж., начальника загального відділу до слова.
НАСОНОВА Ж.Ж. Презентує проект рішення та положення про старосту.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення
ПЕРШОЇ сесії сільської рад.
Лічильна комісія веде підрахунок голосів.
ШНИРУК І.В. Згідно з підрахунком бюлетенів - За – 14, Утрималися -3, Проти -1. Рішення
прийнято. Прошу протокол лічильної комісії та бюлетені додати до протоколу сесії
сільської ради.
Сільський голова не брав участі в голосуванні.
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №5)
6.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про покладання обов’язків
із вчинення нотаріальних дій на території Музиківської сільської ради » Запрошую до слова
Погрібну Л.С., секретаря сільської ради
ПОГРІБНА Л.С.. Презентує проект рішення.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення першої
сесії сільської ради.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення першої
сесії сільської ради.
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.
За?
–
18
Хто проти? –
0
Утримався? –
0
Не голосувало 1
Сільський голова не брав участі в голосуванні.
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №6)
Протокол поіменного голосування додається.
7.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про призначення
відповідального за здійснення реєстрації актів цивільного стану та за облік, зберігання та
витрачання бланків свідоцтв в Музиківській сільській раді» Запрошую до слова
Погрібну Л.С., секретаря сільської ради
ПОГРІБНА Л.С.. Презентує проект рішення.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення першої
сесії сільської ради.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення першої
сесії сільської ради.
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.
За?
–
18
Хто проти? –
0
Утримався? –
0
Не голосувало 1
Сільський голова не брав участі в голосуванні.
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №7)
Протокол поіменного голосування додається.

8.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про затвердження складу
постійних комісій Музиківської сільської ради та Положення про них.»
ЛЕЙБЗОН С.Н. Презентує проект рішення, Положення про депутатські комісії та зачитує
персональний склад комісій.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення першої
сесії сільської ради.
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.
За?
–
18
Хто проти? –
0
Утримався? –
0
Не голосувало 1
Сільський голова не брав участі в голосуванні.
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №8)
Протокол поіменного голосування додається.
9.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про утворення виконавчого
комітету Музиківської сільської ради.»
ЛЕЙБЗОН С.Н. Презентує проект рішення та зачитує персональний склад виконавчого
комітету
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення першої
сесії сільської ради.
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.
За?
–
18
Хто проти? –
0
Утримався? –
0
Не голосувало 1
Сільський голова не брав участі в голосуванні.
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №9)
Протокол поіменного голосування додається.
10.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про затвердження
тимчасового регламенту Музиківської сільської ради.». Запрошую до слова
Погрібну Л.С., секретаря сільської ради
ПОГРІБНА Л.С.. Презентує проект рішення та регламент сільської ради. Окремо звертає
увагу на примірники та можливість доопрацювання документу.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення першої
сесії сільської ради.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення першої
сесії сільської ради.
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.
За?
–
19
Хто проти? –
0
Утримався? –
0
Не голосувало 0
Сільський голова не брав участі в голосуванні.

Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №10)
Протокол поіменного голосування додається.
11. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про затвердження складу
громадської ради при Музиківському сільському голові»
ЛЕЙБЗОН С.Н. Презентує проект рішення та зачитує персональний склад громадської
ради.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення першої
сесії сільської ради.
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.
За?
–
19
Хто проти? –
0
Утримався? –
0
Не голосувало 0
Сільський голова не брав участі в голосуванні.
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №11)
Протокол поіменного голосування додається.
12. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про умови оплати праці
сільського голови»
Нагадую, що вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі при вирішенні даного
питання. Тому брати участь в обговоренні та голосувати з даного питання не буду.
Запрошую до слова ПОГРІБНУ Л.С., секретаря сільської ради
ПОГРІБНА Л.С.. Зачитує проект рішення
ПОГРІБНА Л.С. У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до проекту
рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення першої сесії
сільської ради.
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.
За?
–
19
Хто проти? –
0
Утримався? –
0
Не голосувало 0
Сільський голова не брав участі в голосуванні.
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №12)
Протокол поіменного голосування додається.
13.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Питання порядку денного в пункті «РІЗНЕ» пропоную
розглянути протокольно. Запрошую до слова Насонову Ж.Ж., начальника загального
відділу.
НАСОНОВА Ж.Ж. Запрошую всіх депутатів отримати Пам’ятку щодо дотримання вимог
антикорупційного законодавства та подання електронних декларацій. Також прошу
кожного розписатися за отримання даної пам’ятки. Хочу зачитати основні моменти
пам’ятки (додається) Якщо у вас будуть запитання щодо заповнення декларації ми надамо
додаткові консультації.
Сільський голова: Дякуємо за роз’яснення! Прошу кожного депутата відповідально
поставитися до заповнення декларації. Наступне питання - Про створення робочої групи
для підготовки проекту рішення «Про затвердження тарифів КП «Струмок-2». Запрошую
до слова Погрібну Л.С., секретаря сільської ради.

ПОГРІБНА Л.С. До сільської ради надійшов лист від КП «Струмок-2» щодо початку
процедури зміни тарифу. Ще попереднім скликанням ми дали дозвіл на перерахунок та
розглянули розрахунок без затвердження тарифу. Ще тоді вирішили, що ці розрахунки
потребують додаткового вивчення. Пропоную створити робочу групу з числа депутатів
Східненського старостинського округу, старости та керівника КП «Струмок-2» для
підготовки проекту рішення, вивчення питання та розроблення стратегії розвитку
підприємства. Шкурупій С.О. запропонував керівником групи зробити Трофимчук Г.О.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Прошу вже на наступну сесію підготувати матеріали для
обговорення.
ВОРОБЙОВА А.В. Пропоную, щоб в робочій групі не було депутата Шкурупій Т.А, бо в
неї з керівником підприємства є конфлікт інтересів і зрозуміло, яку саме позицію вона
захищатиме.
ШКУРУПІЙ Т.А. Категорично з вами не погоджуюсь, я як громадянин та депутат не
зацікавлена у такому швидкому збільшенні тарифу на водопостачання.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА. Не бачу конфлікту інтересів, бо від вас навіть не вимагають
затвердження конкретного рішення.
ТРОФИМЧУК Г.О. Я хочу розказати вже зараз про ситуацію яка у нас в селі відбувається.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Давайте ці всі «розповіді» перенесемо на наступне засідання сесії і
послухаємо вже результати ваших напрацювань.
ПОГРІБНА Л.С. Пропоную проголосувати за наступний склад робочої групи :
Трофимчук Г.О.
Шкурупій С.О.
Вова Т.О.
Шкурупій Т.А.
Воробйова А.В.
Свинарчук В.І.
Осадчук І.В.
Ісаєва Г.В.
Бунчук О.В.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Прошу голосувати поіменно
ШНИРУК І.В.
За?
–
19
Хто проти? –
0
Утримався? –
0
Не голосувало 0
Сільський голова не брав участі в голосуванні.
Пропозиція приймається протокольно.
Протокол поіменного голосування додається.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Дякую! Чекаємо від вас результату. Людмило Сергіївно, Ви ще
хочете щось сказати?\
ПОГРІБНА Л.С. Так. Наступну ІІ сесію сільської ради необхідно провести 19.11.2020,
проекти рішень вже опубліковано на сайті сільської ради та розіслано депутатам. Пропоную
по завершенню І сесії провести спільне засідання депутатських комісій. Чи будуть
заперечення? Немає. Тоді так і плануємо.
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Запрошую до слова Лебедєву А.М., спеціаліста-фінансиста
бухгалтерсько-фінансового відділу.
ЛЕБЕДЄВА А.М. Розповіла про підготовку до затвердження бюджету на 2021 рік, строки
затвердження документу, заплановані проекти, фінансову ситуацію у 2020 році,
розроблений бюджет для громадян та ін.

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Дякуємо за виступ! Про бюджет до кінця року ми будемо ще дуже
багато говорити! Окремо хочу закликати всіх дотримуватися карантинних обмежень та
берегти себе та своїх рідних. Ситуація в області і в громаді дуже складна. Всі питання
порядку денного ПЕРШОЇ сесії сільської ради ВОСЬМОГО скликання розглянуто. У кого
з депутатів є зауваження, пропозиції до роботи сесії? Немає. Дозвольте оголосити ПЕРШУ
сесію сільської ради
Всім дякую за плідну роботу!

Сільський голова

С.Н. Лейбзон

Секретар сільської ради

Л.С. Погрібна

Протокол лічильної комісії щодо визначення результатів таємного голосування щодо
прийняття проекту рішення «Про обрання секретаря Мзиківської сільської ради»
Перша сесії сільської ради восьмого скликання

Члени лічильної комісії
Шнирук І.В.
Шкурупій Т.А.
Шулєжко С.В.
Члени лічильної комісії додатково розповіли про процедуру таємного голосування,
розроблений бюлетень для голосування та зміст проекту рішення.
Члени лічильної комісії зібрали заповнені бюлетені та провели підрахунок.
За прийняття запропонованого рішення «Про обрання секретаря Музиківської сільської
ради» проголосувало загалом 18 депутатів. Про конфлікт інтересів заявила кандидат на
посаду Погрібна Л.С. та участі в голосуванні не брала.
Сільський голова участі в голосуванні не брав.
За проголосувало 15 депутатів.
Проти проголосувало 0 депутатів
Утрималося – 3 депутати.
Проект рішення прийнято вцілому як рішення першої сесії Музиківської сільської ради №3.
І.В. Шнирук

