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село Музиківка 
 



П Е Р Е Л І К 
 

рішень, вміщених у протокол № 04 засідання виконавчого комітету  
Музиків ської сільської ради 

 
                                                                                       від  30.04.2020 року 

№ 
пп 

Назва рішення Дата, індекс 

1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету 
№04 

Лейбзон С.Н. 

№35 від 
30.04.2020 

2. Про виконання сільського бюджету за І квартал 2020 року. 
Лебедєва А.М. 

№36 від 
30.04.2020 

3. Про попередній розгляд проектів рішень про встановлення 
місцевих податків та зборів на 2021 рік 

Погрібна Л.С. 

№37 від 
30.04.2020 

4. Про відкликання заяви про звільнення директора Музиківського 
комунального підприємства Андруневича О.М. 

Погрібна Л.С.   

№38 від 
30.04.2020 

5. Про організацію роботи місцевих комунальних підприємств по 
забезпеченню населення питною водою у літній період та надання 
послуг   

Шкурупій С.О., Андруневич О.М. 

№39 від 
30.04.2020 

6. Про створення комісії з визначення розміру збитків заподіяних 
власникам землі та землекористувачам  

Погрібна Л.С.   

№40 від 
30.04.2020 

7. Про використання благодійної допомоги КНП «Музиківська 
амбулаторія ЗПСМ»  

Болюк М.М. 

№41 від 
30.04.2020 

8. Про схалення проекту рішення «Про внесення змін та 
доповнень до рішення сесії від 19.12.2019 року №742 «Про бюджет 
Музиківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 
рік » (21510000000)» 

Лебедєва А.М. 

№42 від 
30.04.2020 

9 Про дозвіл на встановлення шлагбауму 
Колісніченко Л.Л. 

№43 від 
30.04.2020 



Засідання виконавчого комітету №4 від 30 квітня 2020 року 
 

  

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 Відсутній 

Савчак Романа Ігорівна Відсутня 

Сальнікова Юлія Валеріївна  Присутня 

Чірков Андрій Олександрович Відсутній 

Болюк Мар’яна Михайлівна Присутня 

Івасенко Олександр Вікторович Відсутній  

Ісаєв Анатолій Анатолійович Відсутній 



 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

75023 село Музиківка вул.40 років Перемоги, 35 
ПРОТОКОЛ № 04 

засідання виконавчого комітету 
 

від 30 квітня 2020 року 
На засіданні присутні члени виконкому: 
- Лейбзон Савелій Нолєвич – Музиківський сільський голова; 
- Погрібна Людмила Сергіївна  – секретар сільської ради; 
Члени виконкому: 
- 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  
- Педченко Микола Семенович - начальник ЕТР КП «Херсонміськсвітло»; 
 
На засіданні відсутні члени виконкому: 
- Івасенко Олександр Вікторович - директор заводу легкої металевої упаковки; 
- Савчак Романа Ігорівна – директор біогазового заводу; 
- Чірков Андрій Олександрович - директор філії ПАТ «Чорнобаївське» Агрохолдинг 

«Авангард»; 
- Рибак Олексій Володимирович - директор молокопереробного заводу; 
- Ісаєв Анатолій Анатолійович – приватний підприємець. 
 
Запрошені: 
Андруневич О.М. – директор Музиківського КП; 
Шкурупій С.О. – керівник КП «Струмок-2» 
 
1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   На розгляд виконавчого комітету №04 пропонується 

винести такі питання: 
1.1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №04 
Лейбзон С.Н. 
1.2.Про виконання сільського бюджету за І квартал 2020 року. 
Лебедєва А.М. 
1.3. Про попередній розгляд проектів рішень про встановлення місцевих податків та зборів на 

2021 рік 
Погрібна Л.С. 
1.4. Про відкликання заяви про звільнення директора Музиківського комунального 

підприємства Андруневича О.М. 
Погрібна Л.С.   
1.5. Про організацію роботи місцевих комунальних підприємств по забезпеченню населення 

питною водою у літній період та надання послуг   
Шкурупій С.О., Андруневич О.М. 
1.6. Про створення комісії з визначення розміру збитків заподіяних власникам землі та 

землекористувачам  
Погрібна Л.С.   
1.7. Про використання благодійної допомоги КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ»  
Болюк М.М. 



1.8. Про схвалення проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії 
від 19.12.2019 року №742 «Про бюджет Музиківської сільської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік » (21510000000)» 

Лебедєва А.М. 
1.9. Про дозвіл на встановлення шлагбауму 
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 № 35 додається) 

 
2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про виконання сільського 

бюджету за І квартал 2020 року» 
Доповідає Лебедєва А.М., спеціаліст-фінансист бухгалтерська-фінансового відділу 
ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету фінансовий звіт за І квартал 

2020 року та презентувала 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 № 36 додається) 

 
3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про попередній розгляд 

проектів рішень про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного питання, 

проекти рішень сесії сільської ради щодо встановлення місцевих податків та зборів  та  проект 
рішення щодо їх схвалення.  

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 № 37 додається) 

 
4. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про відкликання заяви 

про звільнення директора Музиківського комунального підприємства Андруневича О.М.» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету заяву Андруневича О.М. від 

29.04.2020 та проект рішення.  
ВОВА Т.О. Бажаємо удачі в нелегкій роботі керівника комунального підприємства.  
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 № 38 додається) 

 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про організацію роботи 

місцевих комунальних підприємств по забезпеченню населення питною водою у літній період та 
надання послуг   

До зали засідань запрошено Шкурупій С.О., Андруневича О.М. 
Доповідає Андруневич О.М., директор Музиківського КП; 
Шкурупій С.О., керівник КП «Струмок-2» 
АНДРУНЕВИЧ О.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного 

питання. 
ШКУРУПІЙ С.О. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного питання. 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть додаткові  

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 № 39 
додається) 

Шкурупій С.О., Андруневич О.М. покинули залу засідань. 
 
6.  СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про створення комісії з 

визначення розміру збитків заподіяних власникам землі та землекористувачам» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. 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 № 40 додається) 

 
7.  СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про використання 

благодійної допомоги КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
Доповідає Болюк М.М., в.о. керівника КГП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
БОЛЮК М.М. 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 № 41 додається) 

 
8.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про схвалення проекту 

рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 19.12.2019 року №742 «Про 
бюджет Музиківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 
(21510000000)»» 

Доповідає Лебедєва А.М., спеціаліст-фінансист бухгалтерська-фінансового відділу 
ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету пропозиції до внесення 

змін до бюджету та презентувала 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 № 42 додається) 

 
9.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про дозвіл на 

встановлення шлагбауму 
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.  
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 № 43 додається) 

 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного засідання виконавчого комітету 

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


