
 
 

 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

П’ятдесят другої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

 
від 12 листопада  2020 року         №1027 

 
Про передплату періодичних видань  
на 2021 рік 

 
Заслухавши інформацію начальника відділу освіти та гуманітарного розвитку 

Сальнікової Ю.М. та секретаря сільської ради Погрібної Л.С.., у відповідності до статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до вимог Постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.04.2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт 
і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», до змін постанови КМУ «Про внесення зміни 
до пункту 2 постанови КМУ від 23 квітня 2014 року №117» від 18.11.2015 р. №946, сесія 
сільської ради  

 
ВИРІШИЛА:  
 
1.Дати дозвіл на проведення попередньої оплати для придбання періодичних видань на 

2021 рік, в тому числі: 
Для апарату сільської ради: 
1. Голос України – 840,00 грн.; 
2. Місцеве самоврядування – 2100,00 грн.; 
3. Землевпорядний вісник – 1176,00 грн.; 
4. Урядовий кур’єр – 684,00 грн.; 
5. Придніпровська зірка – 223,20 грн.; 
6. Рідне село Україна – 224,16грн.; 
7. Новий день – 302,40 грн.; 
8. Наддніпрянська правда – 648,00 грн.; 
9. Газета: «Бухгалтерія:Бюджет»(укр.)+»Зарплата та кадрова справа»(укр.)+»Новий 

бюджетний облік»(укр.) + Місцева рада –7842,00 грн.; 
10. Великий бюджетний комплект «Бюджетна бухгалтерія» та «Оплата праці» - 

4788,00 грн; 
11. Радник у сфері державних закупівель – 5520,00 грн; 
12. «Міграція» – 309,60грн; 
13. «Кадровик 01» – 5994,48грн; 
14. «Казна України» – 318,16грн.(6міс). 
15. «Фінансовий контроль» – 477,24грн. (6міс). 
Всього: 31447,24 грн. 
 
Для КЗ «Музиківський ясла-садок» та КЗ «Східненський ясла-садок»: 
1. Комплект «Дошкільне виховання з додатками» – 4878,40 грн.(2шт) 
2. Комплект «Зразковий заклад дошкільної освіти» –  9370,88 грн. (1шт) 
Всього: 14249,28 грн. 
 



Для КЗ «Загорянівська сільська бібліотека»: 
1. Бабушка (укр.) – 178,68грн. 
2. Комплект «Високий замок», «Добрий господар» – 542,40 грн. 
3. Комплект «Домашня газета», «Нова пенсія» – 84,00 грн. 
4. «Журнал для жінок» – 120,00 грн. 
5. «Порадниця» – 396,00 грн. 
6. «Рідне село Україна» – 224,16 грн. 
7. «Хазяїн» – 314,02 грн. 
8. «Сільський вісник» – 182,52 грн. 
9. «Гривна» – 336,00 грн. 
10. «Комплект Добра кухня», «Неймовірні історії життя» – 213,60 грн. 
11. «Пізнайко від 6 років» – 742,56 грн. 
12. «Яблунька» – 199,26грн. 
13. «В гостях у казки» – 480,00 грн 
14. «Дім. Сад. Город» 585,84 грн 
Всього: 4416,52 грн. 
 
Для КЗ «Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів»: 
1. Кадровик.ua – 3066,00 грн. (знижки 50 % для  нашої школи) – електронний 
журнал. 
2. Охорона праці і пожежна безпека –  2634,00 грн. (знижка 50 %для  нашої школи) – 

електронний журнал. 
3. Інформаційний збірник для освітян –  2482,56 грн. 
4. Практика управління закладом освіти – 2498,52 грн. 
5. Українська мова і література в школах України –  949,26 грн. 
6. Історія в рідній школі –  949,26 грн. 
7. Біологія і хімія в рідній школі – 827,52 грн. 
8. Всесвітня література в школах України –  949,26 грн. 
9. Математика в рідній школі –  949,26 грн. 
10. Фізика та астрономія в рідній школі –  827,52 грн. 
11. Фізичне виховання в рідній школі –  827,52 грн. 
12. Малятко – 442,56 грн. 
13. Пізнайко – 742,56 грн. 
14. ВДГ / Вигадуй, Думай, Грай – 430,56 грн. 
Всього: 18576,36 грн. 
 
Для КЗ «Музиківський ліцей»: 
1. Заступник директора школи – 1958, 52 грн. 
2. Управління школою –  5814,84 грн. 
3. Інформаційний збірник для освітян (на 6 місяців) – 1872,96 грн. 
4. Завуч з виховної роботи –  4453,56 грн. 
5. Діловодство –  4509,14 грн. 
6. Українська мова і література в школах України –  1287,00 грн. 
7. Медична освіта – 590,00 грн. 
8. Директор школи + сучасна школа України. Комплект –  1815,84 грн. 
9. Медична сестра дошкільного закладу –  1179,00 грн. 
Всього: 23480,86 грн. 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету та управління комунальною власністю (Голова Шнирук І.В.).  
 
 
Сільський голова            С.Н. ЛЕЙБЗОН 


