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Лейбзон Савелій Нолєвич Присутній 

Погрібна Людмила Сергіївна   Присутня 

Вова Тетяна Олександрівна Присутня 

Лебедєва Альона Миколаївна Присутня 

Педченко Микола Семенович Присутній 

Колісніченко Людмила Леонтіївна Присутня 

Рибак Олексій Володимирович - 

Савчак Романа Ігорівна Присутня 

Сальнікова Юлія Валеріївна  Присутня  

Чірков Андрій Олександрович - 

Болюк Мар’яна Михайлівна Присутня 



МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

75023 село Музиківка вул.40 років Перемоги, 35 
ПРОТОКОЛ № 101 

засідання виконавчого комітету 

від 28 січня 2021 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; 
- Сальнікова Юлія Валеріївна – начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку  
- Болюк Мар’яна Михайлівна – в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія 

ЗПСМ»;  
- Савчак Романа Ігорівна – директор біогазового заводу; 
- Педченко Микола Семенович – заступник директора з виробництва 

КП «Херсонміськсвітло»; 
На засіданні відсутні члени виконкому: 
- Рибак Олексій Володимирович - директор молокопереробного заводу; 
- Чірков Андрій Олександрович - директор філії ПАТ «Чорнобаївське» Агрохолдинг 

«Авангард»; 
Запрошені: 
Трибушна Т.В. 
Голяка С.М.  
Голяка А.Р. 
Хлибова К.Р. 
Хлибова С.В. 
Шкурупій С.О. 
Андруневич О.М. 
Шабельніков С.Г. 
Шнирук І.В. 
Безродня І.І. 
Славич В.В. 
Воробйова А.В. 
Грінєвич Т.В. 
Гричун Н.В. 
 
1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА На розгляд виконавчого комітету №01 пропонується 

винести такі питання: 
1.1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №01 
Лейбзон С.Н. 
1.2.  Про виконання батьківських обов'язків Голяки С.М. щодо малолітньої 

Голяки А.Р. та доцільність її перебування у родині. 
Сальнікова Ю.В. 
1.3.Про виконання обов'язків опікуна Хлибової С.В. до малолітньої Хлибової К.Р. та 

доцільність її перебування у родині. 
Сальнікова Ю.В. 
1.4.Про розгляд звітів про роботу  Музиківського КП та КП «Струмок-2» у 2020 році. 



Шкурупій С.О., Андруневич О.М. 
1.5.Про розгляд звіту про роботу КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
Болюк М.М. 
1.6. Про виконання цільових програм у 2020 році.  
Шнирук І.В., Колісніченко Л.Л., Сальнікова Ю.В. 
1.7. Про розгляд звіту про роботу громадського пункту охорони порядку.  
Шабельніков С.Г., Вова Т.О. 
1.8. Про заходи щодо скоординованих дій по боротьбі зі злочинністю. 
Шабельніков С.Г., Вова Т.О. 
1.9. Про організацію роботи зі зверненнями громадян та здійснення контролю за 

виконанням розпорядчих документів у 2020 році 
Трибушна Т.В. 
1.10. Про затвердження інформаційних карток  адміністративних послуг, що 

надаються через  відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 
Музиківської сільської ради 

Шнирук І.В. 
1.11. Про присвоєння адрес (Сійчук С.М., Гладченко О.В.,Бурдулі Р.В., Маркова В.В., 

Кириченко Л.В.) 
Колісніченко Л.Л. 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   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 № 01 додається) 

САЛЬНІКОВА Ю.В. Маю пропозицію. Ми запросили на засіданні виконавчого 
комітету батьків з дітьми, але вони поки не підійшли. Пропоную спочатку розглянути 
наступне питання, а тоді повернути до питань 1.2. та 1.3.  

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Підтримую. 
 
4. .  СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Тоды рпорядку денного «Про розгляд звітів про роботу  

Музиківського КП та КП «Струмок-2» у 2020 році» 
Доповідає Шкурупій С.О., керівник КП «Струмок-2» 
Грінєвич Т.В., бухгалтер Музиківського КП  
ГРІНЄВИЧ Т.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету звіт про діяльність 

Музиківського КП. 
САВЧАК Р.І. У вас у звіті  багато різних втрат – на кого покладені ці втрати? Вони 

мають бути в тариф закладені. 
ШКУРУПІЙ С.О.  Виносить на розгляд виконавчого комітету звіт про діяльність КП 

«Струмок-2» 
САВЧАК Р.І. Я знаю які мають бути вартості за обладнання та встановлення 

частотних перетворювачів. Але у вас чую зовсім інші цифри. 
ПОГРІБНА Л.С. З місцевого бюджету кошти виділялися лише на встановлення 

обладнання, а самі частотні перетворювачі та насоси нам поставила програма ДОБРЕ. Та 
сама ситуація і з ремонтом водопроводу. 

САВЧАК Р.І. Чи проводилися громадські обговорення чи консультації з населенням 
щодо встановлення тарифу? 

ШКУРУПІЙ С.О. Ні не проводилися, ми працювали з депутатською робочою 
групою. Потім у фейсбуці опублікувати проект рішення. Я пропонував 15 гривень за 1куб 
води, той варіант, який отримали вже компромісний. 

САВЧАК Р.І. Але з чим пов’язане таке велике зростання вартості води? 
ШКУРУПІЙ С.О. Зі збільшенням вартості електроенергії, зі  зміною заробітних плат, 

зі встановленням нового обладнання. 



ПЕДЧЕНКО М.С. Тут написано, що якщо в тебе є скважина, то все одно треба 
платити за половину ділянки. Поясніть цей момент. 

ШКУРУПІЙ С.О. Це лише у випадку відсутності лічильника.  
ПЕДЧЕНКО С.М. Тоді я вам раджу самим поставити лічильники сім’ям , які й досі 

без лічильників, щоб зменшити навантаження на бюджет. І це стосується не лише 
Східному. 

САВЧАК Р.І. Я бачу технологічні втрати 300 тисяч, а це величезні кошти, які можуть 
піти на інші потреби. 

ГРІНЄВИЧ Т.В. Нам ці кошти не відшкодовують. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Вам говорять про економію. 
САВЧАК Р.І. Ми ще минулого року говорили про дублюючі лічильники по вулицях. 

Бо те що я бачу, то це просто крадіжки. 
 
ПОГРІБНА Л.С. Презентує проект рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   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 № 04 
додається) 

 
Андрунєвич О.М., Грінєвич Т.В., Шкурупій С.О. – покинули залу засідань сільської 

ради 
Голяка С.М., Голяка А.Р., Хлибова К.Р., Хлибова С.В. – зайшли до зали засідань 
 
2.  СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про виконання 

батьківських обов'язків Голяки С.М. щодо малолітньої Голяки А.Р. та доцільність її 
перебування у родині» 

Доповідає Сальнікова Ю.В., начальник відділу освітита гуманітарного розвитку  
САЛЬНІКОВА Ю.В. Зачитала клопотання КЗ «Музиківський ліцей» щодо 

проведення профілактичної роботи з неповнолітньою Голякою Анною Русланівною 
СЛАВИЧ В.В. Виступив про періодичне порушення дисципліни в школі. 
БЕЗРОДНЯ І.І. Виступила про проведенні заходи на рівні закладу освіти. 
САВЧАК Р.І. Звернулася до неповнолітньої з проханням подумати про власне 

майбутнє.  
ПЕДЧЕНКО М.С. Виступив про наступні кроки виконавчого комітету при 

продовженні подібної поведінки неповнолітньою та батьками.  
ШАБЕЛЬНІКОВ С.Г. Розповів про профілактичну роботу разом з національною 

поліцією. 
БОЛЮК М.М. Розповіла, що знає обох дівчат зовсім з іншої сторони і вони повинні 

дотримуватися установленим правилам закладу освіти. 
ВОРОБЙОВА А.В. Виступила про правові наслідки та відповідальність батьків та 

опікунів за навчання та виховання дітей згідно Законів України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту». 

САЛЬНІКОВА Ю.В. Запропонувала дати місячний термін для виправлення та 
покращення виконання батьківських обов’язків Голякою С. М. відносно до її доньки 
Голяки А.Р. Керівнику КЗ «Музиківський ліцей» Музиківської сільської ради Білозерського 
району Херсонської області» взяти на контроль відвідування закладу освіти Голякою А.Р. 
та введення обліку пропусків уроків без поважної причини. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 
доповнення або зміни до озвученої пропозиції та проекту рішення рішення? Немає. 
Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто 



за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Один. Утримався? Немає. Приймається. 
(Рішення № 02 додається) 

 
Голяка С.М., Голяка А.Р. – покинули залу засідань  
 
3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про 

виконання обов'язків опікуна Хлибової С.В. до малолітньої Хлибової К.Р. та доцільність її 
перебування у родині» 

Доповідає Сальнікова Ю.В., начальник відділу освітита гуманітарного розвитку  
САЛЬНІКОВА Ю.В. Зачитала клопотання КЗ «Музиківський ліцей» щодо 

проведення профілактичної роботи з неповнолітньою Хлибовою Катериною Романівною  
СЛАВИЧ В.В. Виступив про періодичне порушення дисципліни в школі та  

проведенні заходи на рівні закладу освіти. 
САВЧАК Р.І. Звернулася до неповнолітньої з проханням подумати про власне 

майбутнє, навели приклади з власної практики виховання дітей. Звернулася до опікуна зі 
словами підтримки. 

ХЛИБОВА С.М. Розповіла про погану поведінку онуки, випадки крадіжок. 
ШАБЕЛЬНІКОВ С.Г. Розповів, що вже були випадки коли представники 

національної поліції повертали неповнолітню додому.   
САЛЬНІКОВА Ю.В. Дати місячний термін для виправлення та покращення виконання 

обов’язків опікуна Хлибовою С.М. відносно до Хлибової К.Р. Керівнику КЗ «Музиківський 
ліцей» Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області» взяти на 
контроль відвідування закладу освіти Хлибовою К.Р. та введення обліку пропусків уроків 
без поважної причини. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 
доповнення або зміни до озвученої пропозиції та проекту рішення рішення? Немає. 
Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто 
за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Один. Утримався? Немає. Приймається. 
(Рішення № 03 додається) 

 
Хлибова К.Р., Хлибова С.В. – зайшли до зали засідань 
 

5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про розгляд звіту про 
роботу КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ»» 

Доповідає Болюк М.М., в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
БОЛЮК М.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного питання. 
ПОГРІБНА Л.С. Коли почне працювати Східненський ФАП? 
БОЛЮК М.М. Я Вам ще прохання напишу. Бо ми вже стіл придбали, зараз будемо 

заносити меблі ті що є, там ще треба придбати комп’ютер. Я планую робити по два виїзди 
в Східненський ФАП на тиждень. Без комп’ютера я нічого не можу зробити. Кожен 
відвідувач має заноситися в систему. Виписка лікарських засобів, направлення до вузького 
спеціаліста – все через комп’ютер.  Я хотіла Вам задати те саме питання – Східненський 
ФАП зданий? 

ПОГРІБНА Л.С. Мені? Я не керівник установи. 
БОЛЮК М.М. Я вже можу туди заходити. 
ПОГРІБНА Л.С. Ви побачили ці недоопрацювання 28 січня цього року? Де ви були 

від початку місяця? 
БОЛЮК М.М. Я Вам звонила! 
ПОГРІБНА Л.С. І що я вам сказала? 
БОЛЮК М.М. Подзвонити Колісніченко Л.Л. 
ПОГРІБНА Л.С. Ви дзвонили? 



БОЛЮК М.М. Ні. Але він же повністю не дороблений – немає сигналізації, решітки 
на вікні, яка була, навісу немає.   

ВОВА Т.О. Наші хлопці обіцяли зробити сигналізацію. Я чекаю дзвінка від 
Підрядника про закінчення об’єкту. 

ПОГРІБНА Л.С. Я вважаю, що закінчення об’єкту має більше хвилювати старосту та 
керівника КНП ніж підрядника. Це ви йому мали дзвонити кожного дня. 

БОЛЮК М.М. А обладнання, меблі. Мені все це обіцяли. Нащо було це починати? 
ПОГРІБНА Л.С. Ви маєте на увазі, що ремонт робити не треба було? Ви отримали 

благодійну допомогу на меблі? 
БОЛЮК М.М. Так, але це не те що нам потрібно. І гуманітарну допомогу обіцяють, 

але пізніше. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Які ваші конструктивні пропозиції? 
ПОГРІБНА Л.С. Перекладаємо – Мар’яна Михайлівна хоче додаткового і повного 

фінансування з місцевого бюджету! Вона не хоче вирішувати ці питання з того ресурсу який 
вже маєте. А отримати кошти з бюджету в повному обсязі. Давайте визначимося, хто н 

БОЛЮК М.М. Там немає рішитки, Сигналізації, навісу. Там таких питань досить! 
КОЛІСНІЧЕНО Л.Л. Пишіть всі свої зауваження у список. 
БОЛЮК М.М. Гуманітарна допомога буде розпреділятися на наступному тьижні. 
ПОГРІБНА Л.С. Благодійну допомгу ви отримувати. 
БОЛЮК М.М. Ой, Людмила Сергіївно! 
ПОГРІБНА Л.С. Просто зараз наратив такий, що Музиківська сільська рада не 

виконує своїх зобов’язань. Я нашої провини в цьому не вбачаю. 
БОЛЮК М.М. Ми нам скоротили фінансування в минулому році. 
ЛЕБЕДЄВА А.М. Ми вже пояснювали не один раз, що фінансова ситуація в громаді 

потребувала скорочень по всім статтям видатків. 
ШНИРУК І.В. Давайте це питання розглянемо пізніше!  
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 № 
05 додається) 

ЛЕЙБЗОН С.Н. Давайте це питання додатково проговоримо після виконавчого 
комітету у складі Колісніченко Л.Л. та Болюк М.М. Інформацію Мар’яни Михайлівни 
беремо до відома.   

 
Савчак Р.І. – покинула залу засідань . 
 

6. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про виконання 
цільових програм у 2020 році.» 

Доповідає Шнирук І.В., Сальнікова Ю.В., Колісніченко Л.Л. 
ШНИРУК І.В.  Виносить на розгляд виконавчого комітету звіти щодо виконання 

соціальних програм. 
САЛЬНІКОВА Ю.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету звіти щодо 

виконання програм у сфері культури та освіти. 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд виконавчого комітету звіти щодо 

виконання програм у сфері ЖКГ, капітальних видатків та ін. 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить проект рішення щодо затвердження звітів. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   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 № 06 
додається) 



 
7. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про розгляд звіту про 

роботу громадського пункту охорони порядку» 
Доповідає Шабельніков С.Г., інспектор з питань громадської безпеки, громадський 

помічник дільничного інспектора  пункту охорони громадського порядку  
ШАБЕЛЬНІКОВ С.Г. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного 

питання та  проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   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 № 07 
додається) 

 
8. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про заходи щодо 

скоординованих дій по боротьбі зі злочинністю» 
Доповідає Шабельніков С.Г., інспектор з питань громадської безпеки, громадський 

помічник дільничного інспектора  пункту охорони громадського порядку  
ШАБЕЛЬНІКОВ С.Г. Виносить на розгляд виконавчого комітету план заходів з 

даного питання та  проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   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 № 08 
додається) 

 
9 СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про організацію 

Бюджету участі у 2020 році» 
Доповідає Трибушна Т.В., спеціаліст з питань діловодства, звернень громадян та 

публічної інформації   
ТРИБУШНА Т.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного 

питання та  проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   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 № 09 
додається) 

 
10. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про затвердження 

інформаційних карток  адміністративних послуг, що надаються через  відділ «Центр 
надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Музиківської сільської ради» 

Доповідає Шнирук І.В., начальник відділу ЦНАП 
ШНИРУК І.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення з 

додатками.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   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 № 10 
додається) 

 
11. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про присвоєння 

адрес» 
Доповідає Колісніченко Л.Л., інспектор з розвитку інфраструктури, ЖКГ та 



енергоефективності;  
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд виконавчого комітету  проект рішення та 

заяви громадян .  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   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 № 11 
додається) 

 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного №01 засідання виконавчого 

комітету розглянуто. Всім дякую за плідну роботу!  
 
 
Сільський голова                                                                С.Н. Лейбзон 
 
Секретар сільської ради        Л.С. Погрібна  

 
 

  


