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Депутати присутні на засіданні п’ятнадцятої сесії Музиківської сільської ради восьмого 
скликання від 05.10.2021 року 

№ ПІП Округ   

 Лейбзон Савелій Нолєвич  Присутній 

1 Бунчук Ольга Володимирівна  №8 Присутня 

2 Возбранна Тетяна Віталіївна  №5 - 

3 Воробйова Альона Вікторівна  №7 - 

4 Ісаєва Ганна Володимирівна  №8 - 

5 Карп Віктор Федорович  №4 Присутній 

6 Компаніченко Наталя Михайлівна  №5 Присутня 

7 Крута Людмила Анатоліївна  №2 - 

8 Кулик Інна Вікторівна  №3 Присутня 

9 Лукічов Станіслав Миколайович  №4 Присутній 

10 Маркова Вікторія Василівна  №2 Присутня 

11 Міщенко Наталія Іванівна  №1 Присутня  

12 Осадчук Ірина Віталіївна  №7 Присутня 

13 Петрова Наталя Миколаївна  №3 - 

14 Пилипчак Валентина Андріївна  №1 Присутня 

15 Пилипчук Геннадій Михайлович  №4 Присутній 

16 Погрібна Людмила Сергіївна  №2 Присутня 

17 Свинарчук Віктор Іванович  №7 Присутній  

18 Славич Василь Васильович  №5 Присутній 

19 Трофимчук Галина Олександрівна  №6 Присутня 

20 Шкурупій Тетяна Анатоліївна  №6 Присутня 

21 Шнирук Ірина Василівна  №3 Присутня 

22 Шулєжко Світлана Володимирівна  №1 - 



Протокол поіменного голосування на 15 сесії восьмого скликання від 05.10.2021 року 
 ПІБ ДЕПУТАТА/  
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  За  Проти  Утрим  За  Проти  Утрим  За  Проти  Утрим  За  Проти  Утрим  За  Проти  Утрим  За  Проти  Утрим  
 Лейбзон Савелій Нолєвич 18/10/1945 +   +   +   +   +      
1 Бунчук Ольга Володимирівна 02/12/1969 +      +   +   +      
2  Возбранна Тетяна Віталіївна 10/07/1982                   
3 Воробйова Альона Вікторівна 26/10/1974                   
4 Ісаєва Ганна Володимирівна 10/08/1972                   
5 Карп Віктор Федорович 06/11/1964    +   +   +   +      
6 Компаніченко Наталія Михайлівна 

23/01/1974 
                  

7 Крута Людмила Анатоліївна 31/10/1969                   
8  Кулик Інна Вікторівна 02/04/1984 +   +   +   +   +      
9  Лукічов Станіслав Миколайович 

09/03/1983 
+   +   +   +   +      

10 Маркова Вікторія Василівна 04/11/1975 +   +   +   +   +      
11  Міщенко Наталія Іванівна 18/03/1957 +   +   +   +   +      
12 Осадчук Ірина Віталіївна 23/11/1966 +   +   +   +   +      
13 Петрова Наталія Миколаївна 01/04/1962                   
14  Пилипчак Валентина Андріївна 

01/02/1947 
+   +   +   +   +   

15 Пилипчук Геннадій Михайлович 
08/03/1967 

+   +   +   +   +      

16 Погрібна Людмила Сергіївна 10/12/1986 +   +   +   +   +      
17 Свинарчук Віктор Іванович 06/05/1970 +   +   +   +   +      
18  Славич Василь Васильович 25/10/1983 +   +   +   +   +      
19 Трофимчук Галина Олександрівна 

01/06/1963 
+   +   +   +   +      

20 Шкурупій Тетяна Анатоліївна 10/05/1988 +   +   +   +   +      
21 Шнирук Ірина Василівна 18/04/1976 +   +   +   +   +      
22 Шулєжко Світлана Володимирівна 

08/10/1984 
                  

                    
          

Члени лічильної комісії    _______________________ ______________________ ______________________ 
Сторінка 1  

 



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ ХЕРСОНСЬКИ’ РАЙОН 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
П Р О Т О К О Л 

П’ятнадцятої сесії сільської ради восьмого скликання 
 

від 05.10.2021 року  
Початок о 14.00  
Зала засідань сільської ради 
С.Музиківка 
 
Загальний склад ради – 22 депутатів, 
Присутні на засіданні – 16 депутатів (список додається); 
Запрошені та присутні: 
Лебедєва А.М. 
Сальнікова Ю.В. 
Лебедєва А.М. 
Трибушна Т.В. 
 
Сільський голова Лейбзон Савелій Нолєвич відкриває п’ятнадцяту позачергову сесію 

сільської ради восьмого скликання. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! На п’ятнадцятій сесії сільської ради із 

загальної кількості депутатів наразі присутні 15 депутатів.  
Згідно пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сесія сільської ради є правомочною. Вноситься пропозиція відкрити п’ятнадцяту сесію 
сільської ради. Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати! Одноголосно П’ятнадцята 
сесія сільської ради восьмого скликання оголошується відкритою. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! Для того, щоб розпочати роботу сесії 
потрібно обрати лічильну комісію. Пропоную, доручити вести підрахунок голосів  

- Шнирук І.В.  
- Компаніченко Н.М. 
- Шкурупій Т.А. 
 
Інші пропозиції є? Немає. Хто за те щоб доручити вести підрахунок голосів підчас сесії 

Музиківської сільської ради та заповнити протокол поіменного голосування цим депутатам? 
Голосуємо піднятою рукою. Хто за? Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Одноголосно. 

Протокол поіменного голосування є невідємною частиною протоколу. 
 
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. 
Першочерговість виступу мають депутати Музиківської сільської ради. 
У кого з депутатів будуть інші пропозиції? Немає. Пропоную затвердити даний 

регламент роботи п’ятнадцятої сесії сільської ради. Хто за цю пропозицію, прошу 
проголосувати підняттям руки. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається 
одноголосно. 

 
1.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до затвердження порядку денного п’ятнадцятої 

сесії. На розгляд  
1.1. Про затвердження порядку денного ХV сесії сільської ради 
Лейбзон С.Н. 
1.2. Про призначення завідувача КЗ «Загорянівська сільська бібліотека» (Бунчук К.В.) 
Насонова Ж.Ж. 



1.3. Про передплату періодичних видань на 2022 рік 
Сальнікова Ю.В., Погрібна Л.С. 
1.4.Про внесення змін до програм 
Лебедєва А.М. 
1.5.Про внесення змін до рішення сесії «Про бюджет Музиківської сільської 

територіальної громади на 2021 рік » (21510000000)» 
Лебедєва А.М. 
1.6. Різне 
1.6.1. Про внесення пропозицій планування використання території населених пунктів 

при розробці генеральних планів. 
Мельниченко А.В. 
 
БУНЧУК О.В. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосується моєї близької особи, 

а саме «Про призначення завідувача КЗ «Загорянівська сільська бібліотека» (Бунчук К.В.)» 
повідомляю, що вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі при вирішенні даного 
питання. Брати участь в обговоренні та голосувати з даного питання не буду. Заяву написала. 

 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Є у депутатів доповнення, заперечення до порядку денного? 

Немає. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний сесії? 
Шкурупій Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 15 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №294) 
 
В залу засідань прибув депутат Карп В.Ф. 
 
2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про призначення завідувача КЗ 

«Загорянівська сільська бібліотека» (Бунчук К.В.)» 
Доповідає Насонова Ж.Ж., начальник загального відділу Музиківської сільської ради  
НАСОНОВА Ж.Ж. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення з додатками. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 

проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 

Шкурупій Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 15 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 1 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №295) 
 
3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про передплату періодичних видань на 

2022 рік» 
Доповідає Сальнікова Ю.В., начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку 

Музиківської сільської ради  
Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
САЛЬНІКОВА Ю.В. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення в частині закладів 

освіти та культури. 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення в частині апарату сільської 

ради. 



ЛЕЙБЗОН С.Н. Запропонував внести зміни в проєкт рішення та виключити пункт для 
Східненської ЗОШ Журнал «Кадровик.Юа» (On-line) з доступом д НПБ+зразки 
документів+консультації письмові і телефоном+архів журналів e.Kadrovik.ua - 7560,00 грн.» 

Депутати підтримали пропозицію. 
Маркова В.В. Не бачу різниці між Газетою «Бухгалтерія:…» та Великим бюджетним 

комплектом. Можна виключити одне з видань? 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Це питання потребує вивчення.  
ЛЕБЕДЄВА А.М. Хочу зазначити, що рішення треба прийняти сьогодні щоб 

зекономити бюджетні кошти та здійснити передплату за пільговою ціною.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 

проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення з вказаними змінами в цілому 
як рішення сесії сільської ради. 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 16 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №296) 
 
4. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про внесення змін до програм» 
Доповідає Лебедєва А.М., начальник фінансового відділу Музиківської сільської ради  
ЛЕБЕДЄВА А.В. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення з додатками. 
ШНИРУК І.В. Надає додаткові роз’яснення щодо ситуації, яка склалася.  
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 16 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №297) 
 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про внесення змін до рішення сесії «Про 

бюджет Музиківської сільської територіальної громади на 2021 рік » (21510000000)»» 
Доповідає Лебедєва А.М., начальник фінансового відділу Музиківської сільської ради  
ЛЕБЕДЄВА А.В. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення з додатками. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 16 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №297) 
 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Переходимо до «Різного». Запрошую до слова 

Мельниченко А.В. з інформацією про внесення пропозицій планування використання 
території населених пунктів при розробці генеральних планів 

МЕЛЬНИЧЕНКО А..В. Запрошуємо депутатів долучитися до процесу розробки 
генеральних планів населених пунктів нашої громади (с. Музиківка, с. Мірошниківка, с. 
Висунці, с. Східне, с. Загорянівка (Шкуринівка)). 

Нам важливо розуміти ваше бачення розвитку територій нашої громади на найближчі 
20-30 років. Чекаємо ваших пропозицій щодо цього!  

Що це може бути? Наприклад, жителі Висунців хочуть створити парк в центрі села і 
разом з землевпорядниками закріплюють його на генеральному плані. Або закріпити існуючі 



провулки, які не внесені в попередній документ 1991 року. Або ви бачите потребу в закріплені 
земельних ділянок за майбутніми об’єктами соціальної або комерційної інфраструктури –
басейнами, музичними школами, торговими центрами…  

Пропозиції можна надати до 12.00 години 18 жовтня 2021 року через прикріплену гугл-
форму, через електронну пошту muzykivskaotg@gmail.com або особисто звернувшись до 
спеціалістів сільської ради Мельниченко А. В., Гордовенка В.П. або Новохацької Л.О.  

Дякую за увагу! 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного розглянуто. Чи є запитання та 

пропозиції до роботи сесії? Немає. Дозвольте оголосити п’ятнадцяту сесію сільської ради 
восьмого скликання закритою. Всім дякую за плідну роботу!  

 
Сільський голова         С.Н.Лейбзон 
 
Секретар сільської ради        Л.С. Погрібна 
 
 

  


