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П Е Р Е Л І К 
 

рішень, вміщених у протокол № 08 засідання виконавчого комітету  
Музиків ської сільської ради 

 
                                                                                       від  31.07.2020 року 

№ 
пп 

Назва рішення Дата, індекс 

1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №08 
 

№59 від 
31.07.2020 

2. Про надання дозволу на укладання договору 
іпотеки (Стебловський А.А.) 
 

№60 від 
31.07.2020 

3. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку та 
цільових програм за І півріччя 2020 року  
 

№61 від 
31.07.2020 

4. Про виконання сільського бюджету за І півріччя 2020 року  
 

№62 від 
31.07.2020 

5. Про затвердження планів заходів щодо складання проекту 
сільського бюджету на 2021 рік, прогнозу сільського бюджету на 
2022-2023 роки 
 

№63 від 
31.07.2020 

6. Про затвердження планів заходів щодо підготовки річної звітності 
про виконання сільського бюджету за 2020 рік та організації 
виконання сільського бюджету у 2021 році. 
 

№64 від 
31.07.2020 

7. Про затвердження протоколу засідання комісії з формування у 
2020 році пропозицій  щодо потреби в  субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа. 
 

№65 від 
31.07.2020 

8. Про призначення відповідальної особи за збереження та 
використання бланків свідоцтв про право власності нерухомого 
майна 
 

№66 від 
31.07.2020 

9. Про присвоєння адрес (Мальцев К.М., Безхазяйний будинок 
вул.Херсонська) 
 

№67 від 
31.07.2020 

  



 
 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

75023 село Музиківка вул.40 років Перемоги, 35 
ПРОТОКОЛ № 08 

засідання виконавчого комітету 

від 31 липня 2020 року 
На засіданні присутні члени виконкому: 
- Лейбзон Савелій Нолєвич – Музиківський сільський голова; 
- Погрібна Людмила Сергіївна  – секретар сільської ради; 
- 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; 
- Болюк Мар’яна Михайлівна – в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія 

ЗПСМ»; 
- Сальнікова Юлія Валеріївна – начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку  
- Рибак Олексій Володимирович - директор молокопереробного заводу; 
- Педченко Микола Семенович - начальник ЕТР КП «Херсонміськсвітло»; 
На засіданні відсутні члени виконкому: 
- Чірков Андрій Олександрович - директор філії ПАТ «Чорнобаївське» Агрохолдинг 

«Авангард»; 
- Савчак Романа Ігорівна – директор біогазового заводу; 
- Івасенко Олександр Вікторович - директор заводу легкої металевої упаковки; 
- Ісаєв Анатолій Анатолійович – приватний підприємець. 
 
Запрошені: 
Шнирук І.В. – начальник відділу ЦНАП 
Котова Н.М. – адміністратор відділу ЦНАП  
 
1.СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ   На розгляд виконавчого комітету №08 

пропонується винести такі питання: 
1.1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №08 
Погрібна Л.С. 
1.2. Про надання дозволу на укладання договору іпотеки (Стебловський А.А.) 
Котова Н.М. 
1.3. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку та цільових 

програм за І півріччя 2020 року  
Сальнікова Ю.В., Колісніченко Л.Л. 
1.4. Про виконання сільського бюджету за І півріччя 2020 року  
Лебедєва А.М. 
1.5. Про затвердження планів заходів щодо складання проекту сільського 

бюджету на 2021 рік, прогнозу сільського бюджету на 2022-2023 роки 
Лебедєва А.М. 
1.6. Про затвердження планів заходів щодо підготовки річної звітності про 

виконання сільського бюджету за 2020 рік та організації виконання сільського бюджету у 
2021 році. 

Лебедєва А.М. 



1.7. Про затвердження протоколу засідання комісії з формування у 2020 році 
пропозицій  щодо потреби в  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом, 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Шнирук І.В. 
1.8. Про призначення відповідальної особи за збереження та використання 

бланків свідоцтв про право власності нерухомого майна 
Колісніченко Л.Л. 
1.9. Про присвоєння адрес (Мальцев К.М., Безхазяйний будинок вул.Херсонська) 
Колісніченко Л.Л. 
1.10. Різне 
1.10.1. Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника 

КЗ «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 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 № 59 
додається) 

 
2. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне питання порядку денного «Про надання 

дозволу на укладання договору іпотеки (Стебловський А.А.)»  
Доповідає Котова Н.М., адміністратор відділу ЦНАП 
КОТОВА Н.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету  проект рішення.  
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 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 
№60 додається) 

 
3. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне питання порядку денного «Про виконання 

Програми соціально-економічного розвитку та цільових програм за І півріччя 2020 року »  
Доповідає Сальнікова Ю.В., начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку 
Колісніченко Л.Л., інспектор з питань інфраструктури, житлово-комунального 

господарства та енергоефективності 
САЛЬНІКОВА Ю.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету звіти по цільовим 

програмам та проект рішення.  
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд виконавчого комітету звіти по цільовим 

програмам 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 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 
№61 додається) 

 
4. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне питання порядку денного «Про виконання 

сільського бюджету за І півріччя 2020 року  
Лебедєва А.М. головний спеціаліст-фінансист бухгалтерсько-фінансового відділу  
ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд сесії проект рішення з додатками. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 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 
№62 додається) 

 
5. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне питання порядку денного «Про 

затвердження планів заходів щодо складання проекту сільського бюджету на 2021 рік, 
прогнозу сільського бюджету на 2022-2023 роки 

Лебедєва А.М. головний спеціаліст-фінансист бухгалтерсько-фінансового відділу  
ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд сесії проект рішення з додатками. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 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 
№63 додається) 

 
6. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне питання порядку денного «Про 

затвердження планів заходів щодо підготовки річної звітності про виконання сільського 
бюджету за 2020 рік та організації виконання сільського бюджету у 2021 році. 

Лебедєва А.М. головний спеціаліст-фінансист бухгалтерсько-фінансового відділу  
ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд сесії проект рішення з додатками. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 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 
№64 додається) 

 
7. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне питання порядку денного «Про 

затвердження протоколу засідання комісії з формування у 2020 році пропозицій  щодо 
потреби в  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом, дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Доповідає Шнирук І.В., начальник відділу ЦНАП 
ШНИРУК І.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету  проект рішення.  
 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 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 
№65 додається) 

 
8. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне питання порядку денного «Про 

призначення відповідальної особи за збереження та використання бланків свідоцтв про 
право власності нерухомого майна 

Доповідає  Колісніченко Л.Л., інспектор з питань розвитку інфраструктури, 
житлово-комунального господарства та енергоефективності 

КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного 
питання та  проект рішення.  

СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 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 
№66 додається) 

 
9. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне питання порядку денного «Про 

присвоєння адрес (Мальцев К.М., Безхазяйний будинок вул.Херсонська) 
Доповідає  Колісніченко Л.Л., інспектор з питань розвитку інфраструктури, 

житлово-комунального господарства та енергоефективності 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного 

питання та  проект рішення.  
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 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 
№67 додається) 

 
10. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Всі питання порядку денного розглянуті, але в 

«Різному» хочемо розповісти вам про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади 
керівника КЗ «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів». 30 червня 2020 року, 
відбувся другий етап конкурсу на заміщення посади керівника КЗ «Східненська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Кандидати на посаду Скиба Надія Вікторівна та Осадчук Ірина Віталіївна 
презентували перспективні плани розвитку закладу на 2 роки і відповідали на запитання 
членів комісії та запрошених гостей. 

Після жвавих дискусій, бо кандидати дійсно сильні конкурсна комісія визначала 
переможців шляхом таємного голосування.  В результаті посаду керівника КЗ «Східненська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області на наступні 2 роки займатиме Осадчук Ірина Віталіївна. 

 
 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Всі питання порядку денного засідання виконавчого 

комітету розглянуто. Всім дякую за плідну роботу!  
 
Секретар сільської ради        Л.С. Погрібна 

  


