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Депутати присутні на засіданні 21 сесії Музиківської сільської ради восьмого 
скликання від 26.01.2022 року 
№ ПІП Округ   

 Лейбзон Савелій Нолєвич  Присутній  

1 Бунчук Ольга Володимирівна  №8 Присутня 

2 Возбранна Тетяна Віталіївна  №5 Присутня 

3 Воробйова Альона Вікторівна  №7 Присутня 

4 Ісаєва Ганна Володимирівна  №8 Присутня 

5 Карп Віктор Федорович  №4 Присутній 

6 Компаніченко Наталя Михайлівна  №5 Присутня 

7 Крута Людмила Анатоліївна  №2 Присутня 

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 - 

21 Шнирук Ірина Василівна  №3 Присутня 

22 Шулєжко Світлана Володимирівна  №1 Присутня 



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ ХЕРСОНСЬКИ’ РАЙОН 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

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

Двадцять першої  сесії сільської ради восьмого скликання 

від 26.01.2022 року  
Початок о 14.00  
Зала засідань сільської ради 
С.Музиківка 
 
Загальний склад ради – 22 депутатів, 
Присутні на засіданні – 20 депутатів (список додається); 
Запрошені та присутні: 
Андрунєвич О.М.  
Трибушна Т.В. 
Грінєвич Т.В. 
Сільський голова Лейбзон Савелій Нолєвич відкриває двадцять першу сесію 

сільської ради восьмого скликання. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! На двадцять першій сесії сільської ради 

із загальної кількості депутатів наразі присутні 16 депутатів.  
Згідно пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

сесія сільської ради є правомочною. Вноситься пропозиція відкрити двадцять першу сесію 
сільської ради. Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати! Одноголосно. Двадцять 
першу 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  

- Воробйова А.В. 
- Компаніченко Н.М. 
- Шнирук І.В. 
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 невід’ємною частиною протоколу. 
 
1.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до затвердження порядку денного двадцять 

першої сесії. Проєкт рішення у всіх на руках. Кілька хвилин на ознайомлення. 
ПОГРІБНА Л.С. При розгляді питання «Про надання матеріальних допомог» 

розглянемо всі заяви, які встигла розглянути «соціальна» депутатська комісія.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Добре. Чи є у депутатів доповнення, заперечення до порядку 

денного? Немає. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний сесії? 
ТРОФИМЧУК Г.О. Сьогодні розглядатиметься питання, яке стосується мене 

особисто, а саме «Про затвердження звіту про фінансовий стан та діяльність КП «Струмок-
2» за 2021 рік» повідомляю, що вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі при 
вирішенні даного питання. Брати участь в обговоренні та голосувати з даного питання не 
буду. 

ШНИРУК І .В. 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 №381) 
 
2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про затвердження звіту про 

фінансовий стан та діяльність КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» за 2021 рік» 
Доповідає Мазуренко Н.Д., Кобря Л.В. 
До зали засідань прибули депутати Крута Л.А., Карп В.Ф., Лукічов С.М. 
МАЗУРЕНКО Н.Д. Виносить на розгляд сесії сільської ради Фінансовий звіт  

КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
КОБРЯ Л.В. Виносить на розгляд сесії сільської ради описовий звіт  

КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 

до проєкту рішення? Додаткові запитання до доповідачів.Немає. Пропоную прийняти 
проєкт рішення в цілому як рішення сесії сільської ради. 

ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 19 
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 №382) 
До зали засідань прибула депутат Возбранна Т.В. 
 
3.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про затвердження звіту про 

фінансовий стан та діяльність КП «Струмок-2» за 2021 рік» 
Доповідає Трофимчук Г.О., в.о. керівника КП «Струмок-2» 
ТРОФИМЧУК Г.О. Виносить на розгляд сесії сільської ради Фінансовий та 

описовий звіт  КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 

до проєкту рішення? Додаткові запитання до доповідача. Немає. Пропоную прийняти 
проєкт рішення в цілому як рішення сесії сільської ради. 

ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 19 
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 №383) 
 
4.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «.Про затвердження звіту про 

фінансовий стан та діяльність Музиківського КП за 2021 рік» 
Доповідає Грінєвич Т.В., головний бухгалтер Музиківського КП  
ГРІНЄВИЧ Т.В. Виносить на розгляд сесії сільської ради Фінансовий та описовий 

звіт  КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
СВИНАРЧУК В.І. Як відбувається повірка лічильників? 
ГРІНЄВИЧ Т.В. за кошти користувачів води.  
ЛУКІЧОВ С.М. Коли буде відновлено вивіз сміття? 
ГРІНЄВИЧ Т.В. Трактор на ремонті. Як тільки відремонтуємо , послуги 

поновляться. 



ШНИРУК І.В, Щодо кладовища. Вже час його повністю загородити. 
ГРІНЄВИЧ Т.В.  З весни почнемо.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 

до проєкту рішення? Додаткові запитання до доповідача. Немає. Пропоную прийняти 
проєкт рішення в цілому як рішення сесії сільської ради. 

ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 20 
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 №384) 
 
5.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про ліквідацію тендерного комітету та 

передачу документів щодо процедур закупівель» 
Доповідає Кулик І.В., Головний спеціаліст з публічних закупівель  
КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
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. 

ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 20 
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 №385) 
 
6.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про зміну назви та типу 

КЗ «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради 
Херсонського району Херсонської області» на КЗ «Східненський ліцей»» 

Доповідає Осадчук І.В,, директор КЗ «Східненська школа І-ІІІ ступенів»  
ОСАДЧУК І.В. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
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. 

ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 20 
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 №386) 
 
7.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про передачу в безоплатне 

користування за договором позички нежитлового приміщення КП «Струмок-2»» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради  
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
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. 

ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  



За – 20 
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 №387) 
 
8.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про передачу в безоплатне 

користування за договором позички нежитлового приміщення Музиківського КП» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради  
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
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. 

ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 20 
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 №388) 
 
9.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про затвердження реєстру 

комунального майна» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради  
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
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. 

ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 20 
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 №389) 
 
10. ІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання «Про надання матеріальної допомоги 

(Ісаєв А.В., Голодрига Н.О., Морозова І.В., Місюра А.М., Кухта О.Я.» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради  
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення та заяви громадян 
Пропонується надати матеріальну допомогу гр. Ісаєву Анатолію Васильовичу на 

лікування у сумі 5000,0 грн (п’ять тисяч гривень 00 коп) Є заперечення? Немає. Надати 
матеріальну допомогу гр. Голодризі Наталії Олександрівні на лікування у сумі 5000,0 грн 
(п’ять тисяч гривень 00 коп) Є заперечення? Немає.  Надати матеріальну допомогу гр. Мор 
озовій Ірині Вікторівні на лікування сина Морозова Нікіти Всеволодовича у сумі 5000,0 грн 
(п’ять тисяч гривень 00 коп) Є заперечення? Немає. Надати матеріальну допомогу гр. 
Місюрі Аліні Миколаївні на лікування у сумі 10000,0 грн (десять тисяч гривень 00 коп) Є 
заперечення? Немає. . Надати матеріальну допомогу Кухті Олені Яківні на лікування у сумі 
5000,0 грн (п’ять тисяч гривень 00 коп) Є заперечення? Немає.  

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. 
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 20 
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 №390) 
 
11. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання «Про земельні питання»  
Доповідає Кулик І.В., голова постійної комісії з питань транспорту, зв’язку, 

благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища. 
11.1. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії 

та проєкт рішення «Про затвердження проєктів землеустрою та технічних документацій 
із землеустрою щодо відведення у власність земельних ділянок (Малінська Н.А., 0,0764 га, 
с. Східне, вулиця Південна, 44; Куценко З.С., 0,0840 га,  с. Східне, вулиця Південна, 18; 
Левченко Д.А., 0,1503 га с. Висунці, вул. Набережна, 21,  Соловей М.Г., Поліщук О., площею 
0,2500 га за адресою: с. Висунці, вул. Новоселів, 1; Стебловська  С.В., 1,5000 га, 
6520386700:02:001:0875)» 

ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 20 
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 №391) 
 
11.2. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії 

та проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду АТ «Херсонобленерго»  на час реконструкції ПЛ-
0,4кВ від КТП-865 площею 0,0360 га,  с. Музиківка, вул. Набережна, в рамках договору про 
приєднання №1211421/96469 від 28.09.2021 року, укладеного з Колісніченко А.А.» 

ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 20 
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 №392) 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного двадцять першої  сесії сільської 

ради восьмого скликання розглянуто. Чи є ще оголошення чи пропозиції? 
ПОГРІБНА Л.С. Нагадую всім про декларування. Сьогодні ви отримали Пам’ятку з 

цього питання. Прошу поставитись відповідально до заповнення електронних декларацій.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА. Дозвольте оголосити двадцять першу сесію сільської ради 

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

  


