
 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

РІШЕННЯ 

Двадцять п’ятої   сесії сільської ради сьомого скликання 

 

від  25 жовтня  2018  року                                               № 366 

 

Про затвердження порядку денного  

Керуючись ст.26, 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія 

сільської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити Порядок денний ХХV сесії: 

1.1. Про затвердження порядку денного 

1.2. Про звіт про виконання сільського бюджету за ІІІ квартал 2018 року  

Доповідає Зіновік Є.І. 

1.3. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 22.12.2017 року №215 «Про 

сільський бюджет на 2018 рік» 

Доповідає Зіновік Є.І. 

1.4. Про укладання додаткової угоди до договору про передачу субвенції 

Доповідає Зіновік Є.І. 

1.5. Про надання матеріальної допомоги Кузьмук Л.В. 

Доповідає Вова Т.О. 

1.6. Про звіт КП «Струмок-2» щодо реалізації матеріальних цінностей  

Доповідає Вова Т.О. 

1.7. Про прийняття участі у реалізації проектного завдання програми USAID/DOBRE 

«Удосконалення послуг вуличного освітлення» 

Доповідає Погрібна Л.С. 

1.8. Про вихід зі складу  засновників друкованого засобу масової інформації газети 

«Музиківський вісник» 

Доповідає Погрібна Л.С. 

1.9. Про підписку періодичних видань на 2019 рік 

Доповідає Погрібна Л.С. 

1.10. Про затвердження Порядку призначення на посаду та звільнення з посади 

керівників комунальних підприємств, установ та закладів, які є об’єктами комунальної 

власності Музиківської ОТГ. 

Доповідає Ртіщева В.С. 

1.11. Про земельні питання 

Доповідає Врублевський Ю.М. 

1.11.1. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення у 

власність земельних ділянок  

1.11.2. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду  

1.11.3. Про затвердження технічної документації щодо відновлення, встановлення меж. 

1.11.4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність 

1.11.5.Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних 

ділянок для ведення ОСГ 

1.11.6. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для ведення ОСГ 

1.11.7. Про надання дозволу на виготовлення детального плану земельної ділянки 



1.11.8. Про надання в оренду земельної ділянки для сінокосіння і випасу худоби 

1.11.9. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо 

поділу земельної ділянки комунальної  власності 

1.11.10 Про скасування та внесення змін в рішення сесії  

1.11.11 Про передачу у власність земельної ділянки  для будівництва та обслуговування 

жилих будинків , господарських будівель і споруд комунальної власності 

1.11.12 Про затвердження переліку вільних від забудови  що підлягають продажу  прав  на 

оренду на конкурентних засадах. 

 

 

  

Сільський голова                                                                               С.Н.Лейбзон 
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