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МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 01  

 
від 04 січня 2021 року 
 
Про перенесення робочих днів у 2021 році  
  
 
Відповідно до Кодексу законів про працю України, враховуючи розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 1191-р «Про перенесення робочих 
днів у 2021 році», з метою раціонального використання робочого часу: 

1. Встановити, що для апарату сільської ради, її структурних підрозділів, 
комунальних закладів та підприємств розміщених на території Музиківської сільської 
територіальної громади  

 робочий день п’ятниці 8 січня переноситься на суботу 16 січня; 
 робочий день понеділка 23 серпня – на суботу 28 серпня; 
 робочий день п’ятниці 15 жовтня – на суботу 23 жовтня. 
2. Взяти до відома, що у 2021 році для апарату сільської ради, її структурних 

підрозділів, комунальних закладів та підприємств розміщених на території Музиківської 
сільської територіальної громади зафіксовані такі святкові і неробочі дні: 

 1 січня – Новий рік; 
 7 січня – Різдво Христове (для християн східного обряду); 
 8 березня – Міжнародний жіночий день; 
 1 травня – День праці (вихідний переноситься на 3 травня); 
 2 травня – Пасха (вихідний переноситься на 4 травня); 
 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День перемоги) 

(вихідний переноситься на 10 травня); 
 20 червня – Трійця (вихідний переноситься на 21 червня); 
 28 червня – День Конституції України; 
 24 серпня – День незалежності України; 
 14 жовтня – День захисника України; 
 25 грудня – Різдво Христове (для християн західного обряду) (вихідний 

переноситься на 27 грудня). 
3.Погрібній Л.С., секретарю сільської ради ознайомити працівників апарату, 

керівників комунальних закладів та підприємств з розпорядження та опублікувати його на 
офіційному сайті.  

 
 
 

Секретар сільської ради, 
т.в.о. сільського голови       Л.С.ПОГРІБНА 

  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 02  
від 06.01.2021 року 
 
Про скликання виконавчого комітету № 1 

 
Відповідно до ст. ст. 42, 53 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 
1. Скликати виконавчий комітет №1 28 січня 2021 року на 14.00 з наступним порядком 

денним: 
1.1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №1 
Лейбзон С.Н. 
1.2.Про виконання сільського бюджету за 2020 рік. 
Лебедєва А.М. 
1.3.Про розгляд звітів про роботу Музиківського КП та КП «Струмок-2» у 2020 році. 
Шкурупій С.О., Андруневич О.М. 
1.4. Про виконання цільових програм у 2020 році.  
Шнирук І.В., Колісніченко Л.Л., Сальнікова Ю.В. 
1.5. Про розгляд звіту про роботу громадського пункту охорони порядку.  
Шабельніков С.Г. 
1.6. Про заходи щодо скоординованих дій по боротьбі зі злочинністю. 
Шабельніков С.Г. 
1.7. Про присвоєння адрес  
Колісніченко Л.Л. 
 
 
 

Секретар сільської ради, 
т.в.о. сільського голови       Л.С.ПОГРІБНА 

 
.



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 04  
від 06.01.2021 року 

 
Про надання матеріальної  
допомоги  
 
1. Розглянувши заяви громадян, враховуючи висновки та рекомендації депутатської 

комісії з охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, молоді та спорту, в 
рамках «Програми соціального захисту населення Музиківської ОТГ на 2018-2021 роки» 

1.1.Надати матеріальну допомогу гр. Літвінову Олександру Миколайовичу на 
поховання та у зв’язку з тривалою хворобою Кузьмук Любові Вікторівни у сумі 
1000, 00 грн (одна тисяча гривень 00 коп.).  
1.2. Надати матеріальну допомогу Стоян Олександрі Григорівні на лікування дочки 
Стоян Анастасії Олександрівни у сумі 2000, 00 грн (дві тисячі гривень 00 коп.) 
1.3. Надати матеріальну допомогу Соболь Марії Олександрівни на лікування у сумі 
1000, 00 грн (одна тисяча гривень 00 коп.) 
2. Полторак І.Є., начальнику бухгалтерського-фінансового відділу, головному 

бухгалтеру виплату матеріальної допомоги провести згідно діючого законодавства. 
 

 
 

Секретар сільської ради, 
т.в.о. сільського голови       Л.С.ПОГРІБНА 

  



 КІЛЬКСТЬ ПОСЛУГ ЗА 2020   

  2020 РІК 
РЕЄСТРАТОРИ 3063 шт 
в т.ч.    
Шуліка 1270 шт 
Хмара 1072 шт 
Гуділіна 721 шт 
Довідка склад сім*ї 1250 
в т.ч. Музиківка 867 
 Східне  383 
Соціальні допомоги(Музиківка 
+Східне): 

281 

 допомоги 95+67=162 
субсидії 51+23=74 
посвідчення 6+4=10 
пільги 22+13=35 
Акти обстеження 60+48=108 

 
 
Наша сільська рада вже давно не є структурою, яка лише видає довідки та дозволи, 

але надання адміністративних та соціальних послуг населенню – це важлива та 
енергозатратна чистина нашої щоденної роботи. 

У 2020 році ми видали 1910 довідок, провели 108 обстежень житлових умов громадян, 
оформили 162 пакети документів на отримання соціальних допомог, 74 – для отримання 
субсидій, 10 – посвідчень, 35 – інших пільг. 

Було проведено державну реєстрацію народження – 25, державну реєстрацію смерті – 
48, державна реєстрація шлюбу – 4. 

Державні реєстратори провели реєстрацію речових прав на нерухоме майно більше 
трьох тисяч разів.  

Секретарем сільської ради та старостою Східненського старостинського округу 
вчинено 252 нотаріальні дії.  

Сільський голова видав 510 розпоряджень. 
Крім цього ми отримали 1563 листа, надіслали – 1874, опрацювали 596 заяв громадян, 

відповіли на 55 звернень та 35 запитів. У 2020 році отримали першу електронну петицію і 
вже встигли її розглянути на сесії сільської ради.  

А ще надали безкінечну кількість усних консультацій та відповіли певно на мільйон 
телефонних дзвінків. 
  



  

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ №6  
 

 від 12 січня 2021 року 

 
 Про затвердження фірмових бланків  
 фінансового відділу Музиківської 
 сільської ради 
 
 У зв’язку із створенням окремої юридичної особи фінансового відділу 
Музиківської сільської ради, враховуючи рішення п’ятдесят другої сесії сільської 
ради сьомого скликання №1028 від 12 листопада 2020 року «Про створення 
фінансового відділу Музиківської сільської ради, затвердження Положення про 
фінансовий відділ та вжиття заходів щодо його державної реєстрації», керуючись 
статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Національним стандартом України «Державна уніфікована система документації. 
Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до 
оформлювання документів. ДСТУ 4163-2003», затвердженого наказом 
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої 
політики від 7 квітня 2003 року № 55, з метою упорядкування документообігу 
відокремленого структурного підрозділу: 

1. Затвердити фірмові бланки єдиного зразка юридичної особи – «Фінансовий 
відділ Музиківської сільської ради Херсонської області» (додатки 1,2). 

2. Фінансововму відділу Музиківської сільської ради: 
- Листування з іншими підприємствами, установами і організаціями 

здійснювати лише на фірмових бланках; 
- Документи, що складаються на бланках, повинні мати такі поля 

(міліметрів): 30-ліве; 10- праве; 20- верхнє та нижнє поля. 
3. Ввести бланки у діловодство фінансового відділу Музиківської сільської 

ради з моменту реєстрації відділу відповідно до чинного законодавства. 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

сільської ради Л. ПОГРІБНУ. 
 
 
 

 
 



 

 Секретар сільської ради, 
 т.в.о. сільського голови  Л. ПОГРІБНА 
 

 
 

 Додаток 1 
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Розпорядження №6 від 12.01.2021  
 
 
 

 
 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ  
МУЗИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

НАКАЗ 
 
«__»_________ ________       № ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Додаток 2 
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 
        Розпорядження №6 від 12.01.2021  
 
 
 

 
 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ  
МУЗИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
 ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

75023, с. Музиківка вул.40 років Перемоги 35; т/ф (05547) 56-3-36 моб. +380956193118, 
+380668847588 Код ЄДРПОУ: 43936162 

E-mail: finviddil.muzrada@gmail.com, http://muzykivskaotg.gov.ua 
 

 
 
 ____________ № ___________ 
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 07  
від 13.01.2021 року 
 
Про скликання 5 сесії сільської ради  

 
Відповідно до ст. ст. 42, 53 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 
1. Скликати 5 сесію сільської ради 26 січня 2021 року на 14.00 з наступним порядком 

денним: 
1.1. Про затвердження порядку денного 5 сесії сільської ради  
Лейбзон С.Н. 
1.2.Про виконання сільського бюджету за 2020 рік. 
Лебедєва А.М. 
1.3.Про використання залишків освітньої субвенції  
Славіч В.В., Осадчук І.В. 
1.4.Про затвердження звіту про фінансовий стан та діяльність КНП «Музиківська 

амбулаторія ЗПСМ» за 2020 рік 
Болюк М.М. 
1.5. Про затвердження звіту про фінансовий стан та діяльність КП «Струмок-2» за 

2020 рік  
Шкурупій С.О., 
1.6.Про затвердження звіту про фінансовий стан та діяльність Музиківського КП за 

2020 рік 
Андруневич О.М. 
1.7. Про виконання Плану соціально-економічного розвитку та цільових програм у 

2020 році.  
Шнирук І.В., Колісніченко Л.Л., Сальнікова Ю.В. 
1.8.Про встановлення нормативу та порядку відрахування частини чистого прибутку 

(доходу) підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної 
власності Музиківської сільської ради на 2021 рік 

Лебедєва А.М. 
1.9.Про передачу в безоплатне користування за договором позички нежитлового 

приміщення КП «Струмок-2» 
Погрібна Л.С. 
1.10.Про передачу в безоплатне користування за договором позички нежитлового 

приміщення Музиківського КП 
Погрібна Л.С. 
1.11. Про затвердження реєстру комунального майна  
Погрібна Л.С. 
1.12. Про затвердження положення про преміювання Фінансового відділу 

Музиківської сільської ради  
Лебедєва А.М. 



1.13. Про внесення змін в рішення 36 сесії сільської ради від 20.09.2019 року «Про 
затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр 
надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Музиківської сільської ради 

Шнирук І.В. 
1.14. Про внесення змін до рішення сесії ««Про бюджет Музиківської сільської 

територіальної громади на 2021 рік » (21510000000)» 
Лебедєва А.М. 
1.15. Про земельні питання  
Мельниченко А.В., Кулик І.В. 
1.16. Різне  
1.16.1. Про штатні розписи Музиківської сільської ради та її комунальних закладів 
 
Секретар сільської ради, 
т.в.о. сільського голови       Л.С.ПОГРІБНА 
 
. 

  



 
13 січня 2021 року в залі засідань сільської ради відбулося засідання постійної комісії 

з питань транспорту, зв'язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища.  

На комісію було запрошено представника ТОВ "ВКП Екологія Плюс", яке розпочинає 
виробництво добрив на основі куриного перегною на території сільської ради. Депутатів 
цікавило питання безпечності такої діяльності для населення, який негативний вплив на 
землі навколо виробництва, чи буде потрапляти добриво у ґрунтові води і, звичайно ж, 
запах. Зі слів Распутнього О.А, виробництво працюватиме з дотриманням усіх екологічних 
норм та вимог. Також він зазначив, що на підприємстві працюватиме до 10 людей, а це 
додаткові податкові надходження до бюджету громади. Сподіваємося, що виробництво 
буде дійсно безпечним для навколишнього середовища і мешканців прилеглих територій.  

Далі депутати розглянули 35 заяв громадян. На основі рекомендацій депутатів будуть 
підготовлені проекти рішень для розгляду на найближчій сесії сільської ради. 

 
А.М. Мельниченко, начальник відділу земельних відносин та розвитку 

інфраструктури  
 
16.01.2021  
Музиківка: 40років Перемоги; Стадіонна 6-8 В т.ч. особ. рахунки пром.: 6528, 20249  

 
18.01.2021  
Музиківка:40років Перемоги; Ангарна; Берегова; 8Березня; Берінговська; Зелена; 

Кар’єрна; В.Карла; Київська; Кільцева; Лікарняна; Магаданська; Магазинна; Механічна; Миру; 
Мірошниківська; Молодіжна; Набережна; Піонерська; Польова; Пролетарська; Смішка; 
Стадіонна; Степова; ІТравня; Херсонська;  

Східне: Будівельників; Миру; Молодіжна; Південна; ім.Т.Г.Шевченка; Шкільна; Ювілейна  
Шкуринівка: Виноградна 
 
19.01.2021 
Музиківка: 40 років Перемоги; Ангарна; Берегова; 8Березня; Берінговська; Зелена; 

Кар’єрна; В.Карла; Київська; Кільцева; Лікарняна; Магаданська; Магазинна; Механічна; Миру; 
Мірошниківська; Молодіжна; Набережна; Піонерська; Польова; Польовий; Пролетарська; 
Смішка; Стадіонна ; Степова; ІТравня; Херсонська; Херсонська; Шахтна  

Мірошниківка: Берінгівська; Зелена; Магаданська; Мазепи; Мірошниківська; Набережна; 
Сонячна; Центральна; Шахтна 

Загорянівка: Виноградна; Вишнева;  
Східне: Будівельників; Миру; Молодіжна; Південна; Східна; Українська; Чорновола; 

ім. Т.Г.Шевченка; Шкільна; Ювілейна. 
Шкуринівка: Виноградна 
 
21.01.2021-22.01.2021 
Висунці: Набережна; Новоселів  
 
25.01.2021 – 26.01.2021  
Висунці: Північна; Північна1; Північна2; Українська; Українська  
 
26.01.2021-27.01.2021  
Висунці: Забалка; Квіткова; Меліораторів; Квіткова  

  



Безпека дітей основний пріоритет! 
Тому у 2020 році при розподіли залишків освітньої субвенції першочерговим 

проектом стало встановлення пожежної сигналізації.  
На убезпечення учнів КЗ «Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» витратили 126640 грн, з 

них 110866 грн. на проектні роботи і 15774 грн на встановлення обладнання. 
Облаштування пожежної сигналізації у КЗ «Музиківський ліцей» коштувало 

452366 грн, з них - 25236 грн проектні роботи і 427130 грн - виконання робіт.  
Також, кошти місцевого бюджету проведено заміри опору ізоляції електромереж та 

контурів заземлення і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та 
електроустановок від короткого замикання. У Східненській ЗОШ встановлено пожежний 
гідрант.  

Зараз, заклади освіти забезпечені у повному обсязі первинними засобами 
пожежогасіння, відповідальні особи пройшли навчання з питань пожежної безпеки у 
закладах освіти.  

 
 

В ЦНАПі Музиківської сільської ради працюють державні реєстратори  
 
Нагадуємо, що в приміщенні ЦНАПу Музиківської сільської ради, здійснюють 

прийом державні реєстратори: із 9:00 до 15:00 щопонеділка, щосереди та щочетверга. 
Оплатити адміністративний збір за послугу можна через ПОСТ-термінал 

ПриватБанка відразу на місці. 
 Вартість адміністративних послуг встановлюється законодавством України і 

становить: 
- Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно – 

230 грн; 
- адміністративний збір за реєстрацію/зняття місця проживання - 13,6 грн; 
- адміністративний збір за державну реєстрацію інших речових прав, відмінних від 

права власності (крім іпотеки) - 110 грн; 
- адміністративний збір за отримання інформації, витягу в паперовій формі - 60 грн; 
- адміністративний збір за Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку - 113,60 грн, 136,20 грн, 124,85 грн. 
 
Центр надання адміністративних послуг знаходиться за адресою: с. Музиківка, 

вул. 40 років Перемоги,18. (перший поверх колишньої контори ПОСП "Маяк") 
 

  



 
  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 08  

від 15.01.2021 року 
 
Про затвердження Положення про 

уповноважену особу з публічних закупівель 
фінансового відділу Музиківської сільської ради 

 
З метою забезпечення максимальної ефективності використання та економії 

бюджетних коштів, відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівлі товарів, робіт та 
послуг, відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», наказу Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі від 30 березня 2016 року № 557 «Про затвердження 
Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)»: 

 
1. Затвердити Положення про уповноважену особу з публічних закупівель 

фінансового відділу Музиківської сільської ради. 
2. Лебедєвій А.М., начальнику фінансового відділу Музиківської сільської ради 

призначити окремим наказом уповноважену особу з публічних закупівель фінансового 
відділу згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» 

 
Секретар сільської ради, 
т.в.о. сільського голови       Л.С.ПОГРІБНА 
 

  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 10  
від 22.01.2021 року 

 
Про надання матеріальної  
допомоги  
 
1. Розглянувши заяви громадян, враховуючи висновки та рекомендації депутатської 

комісії з охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, молоді та спорту, в 
рамках «Програми соціального захисту населення Музиківської ОТГ на 2018-2021 роки» 

1.1.Надати матеріальну допомогу гр. Тарасевич Катерині Василівні на поховання 
брата Кулініча Івана Васильовича у сумі 1000, 00 грн (одна тисяча гривень 00 коп.). 
Кошти згідно заяви перерахувати на картку для виплати заробітної плати. 
1.2. Надати матеріальну допомогу Даник Наталі Геннадіївни на лікування у сумі 
2000, 00 грн (дві тисячі гривень 00 коп.) 
2. Полторак І.Є., начальнику бухгалтерського-фінансового відділу, головному 

бухгалтеру виплату матеріальної допомоги провести згідно діючого законодавства. 
 

 
 

Секретар сільської ради, 
т.в.о. сільського голови       Л.С.ПОГРІБНА 

  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 12  
від 29.01.2021 року 
 
Про зміну графіку роботи 
сільської ради 
 

 Внести зміни в графік роботи сільської ради з 01 лютого 2021 року, а саме 
встановити години робочого дня з 8.00 до 17.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00. 

Насоновій Ж.Ж. ознайомити апарат сільської ради з новим розкладом робочого дня. 
 
 
 

Сільський голова    С. ЛЕЙБЗОН 
  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 13  
від 02 лютого .2021 року 

 
 
Про передачу матеріальних цінностей 
 

 
 Для удосконалення системи відеоспостереження по Музиківській сільській 

територіальній громаді, розшрення зони відеоспостереження, з метою використання у 
господарській діяльності: 

1. Передати з балансу КЗ «Музиківський ліцей» на баланс Музиківської сільської ради 
провідну вуличну IP камеру; 

2. Бухгалтерсько-фінансовому відділу вести облік у порядку, визначеному 
законодавством. 

 
 
Сільський голова    С. ЛЕЙБЗОН 

 
  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 14  
від 08 лютого .2021 року 

 
 
 
Про надання матеріальної  
допомоги до Дня вшанування учасників  
бойових дій на території інших держав 
 
 У зв’язку з відзначенням Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав, згідно Програма “Соціального захисту населення Музиківської територіальної 
громади на 2018 - 2021 роки” затвердженої рішенням сесії від 22 грудня 2020 року: 
 1. Надати матеріальну допомогу у розмірі 500,0 грн (п’ятсот гривень 00 коп.) шести 
громадянам згідно з додатком. 
Всього: 3000,0 грн. (три тисячі гривень 00 коп)  
 2. Відповідальними особами призначити начальника відділу ЦНАП виконавчого комітету 
Музиківської сільської ради Шнирук І.В. та спеціаліста із соціальної роботи Добринчук К.Д. 
 3. Полторак І.Є. головному бухгалтеру виплату матеріальної допомоги провести згідно 
чинного законодавства. 
 

 
 

 
Сільський голова    С.Н. ЛЕЙБЗОН 
  



 
 
 

Список 
 учасників до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших 

держав ( Косово,Чехії, Авганістан)  
по Музиківській ОТГ за 2021 рік. 

№ 
п
/
п 

Прізвище,ім”я 
по батькові 

Рік 
народжен

ня 

Адреса проживання 
 

Сума, грн Банк 

1 Колісніченко 
Микола 

Володимирови
ч 

1964 с.Музиківка вул. 
Пролетарська,17 

500,00 Приватбанк 

2 Колісніченко 
Сергій 

Володимирови
ч 

1962 с.Музиківка вул. 8 
Березня, 25 

500,00 Приватбанк 

3 Сипко Микола 
Савелійович 

1963 с..Музиківка вул. 
Лікарняна, 13 

500,00 Приватбанк 

4 Спеціальний 
Ігор 

Дмитрович 

1976 с.Музиківка вул. В. 
Карла, 17 

500,00 Ощадбанк 

5 Мизгала 
Олександр 

Михайлович 

1969 с.Східне вул. Т. 
Шевченка,8 

500,00 Приватбанк 

6 Скрипник 
Роман 

Васильович 

1962 с.Східне вул. 
Будівельників,6 

500,00 Приватбанк 

  
 
 Начальник відділу ЦНАП І.В.Шнирук 
  
 

  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 16  

від 08 лютого 2021 року 
 
Про надання матеріальної  
допомоги  
 
1. Розглянувши заяви громадян, враховуючи висновки та рекомендації депутатської 

комісії з охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, молоді та спорту, в 
рамках «Програми соціального захисту населення Музиківської територіальної громади на 
2018-2021 роки» 

1.1.Надати матеріальну допомогу гр. Інюковій Майї Миколаївні на поховання Сипка 
Василя Григоровича у сумі 1000, 00 грн (одна тисяча гривень 00 коп.).  
1.1.Надати матеріальну допомогу гр. Гладченко Катерини Іванівни на поховання 
дочки Семеняк Марини Іванівни у сумі 1000, 00 грн (одна тисяча гривень 00 коп.).  
 
2. Полторак І.Є., начальнику бухгалтерського-фінансового відділу, головному 

бухгалтеру виплату матеріальної допомоги провести згідно діючого законодавства. 
 

 
 

Сільський голова    С.Н. ЛЕЙБЗОН 
  



  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 17  
від 08.02.2021 року 
 
Про скликання виконавчого комітету № 2 та VІ сільської ради 

 
Відповідно до ст. ст. 42, 53 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 
1. Скликати виконавчий комітет №2 25 лютого 2021 року на 14.00 з наступним 

порядком денним: 
1.1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №2 
Лейбзон С.Н. 
1.2.Про виконання сільського бюджету за 2020 рік. 
Лебедєва А.М. 
1.3. Про стан виконання та дотримання земельного та природоохоронного 

законодавства, використання і охорони землі. 
Новохацька Л.О., Гордовенко В.П. 
1.4. Про екологічну ситуацію на території Музиківської сільської ради 
Новохацька Л.О., Гордовенко В.П. 
1.5. Про виконання батьківських обов'язків Голяки С.М. щодо малолітньої 

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

доцільність її перебування у родині. 
Сальнікова Ю.В. 

1.7. Про затвердження складу та Положення про комісію з питань захисту прав дитини при 
виконавчому комітеті Музиківської сільської ради 

Сальнікова Ю.В. 
 
2. Скликати VІ сесію музиківської сільської ради 18 лютого 2021 року о 14.00 з 

наступним порядком денним: 
2.1.Про затвердження порядку денного VІ сесії сільської ради  
2.2.Про передачу комунального майна фінансовому відділу Музиківської сільської 

ради  
2.3.Про безоплатну передачу майна із комунальної власності Музиківської сільської 

ради у власність Свято-Покровського чоловічого монастиря 
2.4.Про надання матеріальної допомоги (Спіціальний І.Д.) 
2.5.Про надання матеріальної допомоги (Анцибор М.В.) 
2.6.Про надання матеріальної допомоги (Нечмілова К.В.) 
2.7.Про надання матеріальної допомоги (Цюпер С.Я.) 
2.8.Про затвердження проекту договору про співробітництво територіальних громад 

у сфері надання адміністративних послуг 
2.9.Про внесення змін у складі виконавчого комітету  



2.10. Про затвердження звіту про виконання бюджету сільської територіальної громад 
за 2020 рік" 

2.11. Про внесення змін до текстової частини рішення сесії ««Про бюджет 
Музиківської сільської територіальної громади на 2021 рік » (21510000000)» 

2.12. Про внесення змін до рішення сесії ««Про бюджет Музиківської сільської 
територіальної громади на 2021 рік » (21510000000)» 

2.13. Про земельні питання 
 

Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 
  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 18  

від 09.02.2021 року 
 
Про організацію громадських слухань (Мельниченко І.Л.) 
 
Відповідно до статті 13, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постанови КМУ від 25 травня 2011 року №555 «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»: 

1. Провести громадські слухання 10 березня 2021 року о 14.00 в с. Музиківка по 
вул. 40 років Перемоги, 18 в залі засідань Музиківської сільської ради 

2. На обговорення громадських слухань винести питання «Про врахування 
громадських інтересів під час розроблення детального плану зміни цільового призначення 
земельної ділянки, яка знаходиться у власності Мельниченко І.В., площею 0,0063 га, на 
03.07. «Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі», за адресою: Херсонська 
область, Білозерський район, с.Музиківка, вул. Київська, 26» 

3. Визначити ініціатором громадських слухань Музиківську сільську раду. 
4. Створити організаційний комітет у складі: 
- Гордовенко В.П. – спеціаліст з землекористування та екології, голова комітету; 
- Колісніченко Л.Л. – інспектор з розвитку інфраструктури, ЖКГ та 

енергоефективності; 
- Мельниченко А.В. – начальник відділу земельних відносин та розвитку 

інфраструктури; 
- Ртіщева В.С. – секретар комісії з наповнення місцевого бюджету; 
- Славич В.В. – депутат округу №5. 
5. Організаційному комітету: 
- Організувати реєстрацію учасників слухань; 
- Забезпечити доступ громадськості до розробленого детального плану. 
- Підготувати матеріали для розгляду громадськими слуханнями; 
- Розмістити інформацію щодо громадських слухань на дошках оголошень; 
- Приймати та реєструвати пропозиції громадськості щодо розробленого 

детального плану до 09.03.2021 року до 12.00 години; 
- Готувати відповіді щодо результатів розгляду пропозицій громадськості; 
- Опублікувати інформацію щодо розробленого детального плану та громадських 

слухань на офіційному сайті громади. 
6. Гордовенку В.П. особисто запросити членів виконавчого комітету та депутатів 

Музиківської сільської ради до участі в громадських слуханнях. 
7. Контроль залишаю за собою. 
 
Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 
 



 

Детальний план території земельної ділянки площею 0,0063га розроблений з метою зміни 
цільового призначення частини земельної ділянки Мельниченко І.Л. на 03.07. “Для 
будівництва та обслуговуваннябудівель торгівлі”, за адресою: Херсонська область, 
Білозерський район, с.Музиківка, вул. Київська ,26 , Білозерського району Херсонської 
області. 

Земельна ділянка на яку розробляється детальний план, відносться до земель приватної 
власності Мельниченко Ірини Леонідівни, для будівництва та обслуговування житлового 
будинку ,господарських будівель і споруд (кадастровий номер 6520383500:01:001:0350) 
площею – 0,0063 га за адресою: Херсонська область, Білозерський район, с.Музиківка, 
вул. Київська ,26 , Білозерського району Херсонської області. Проектом планується зміна 
цільового призначення земельної ділянки на 03.07. “Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі 

 Ділянка зміни цільового призначення «Землі для будівництва та обслуговування 
житлового будинку ,господарських будівель і споруд » площею – 0,0063га. Земельна 
ділянка вільна від забудови та немає сервітутів.  

Наявний детальний план території розроблений відповідно до чинних норм та правил, що 
забезпечує нормативне обґрунтування розміщення об’єктів забудови на земельних 
ділянках та елементів інженерно –транспортної інфраструктури.  

Технічні рішення, що прийняті в документації ДПТ, відповідають вимогам екологічних, 
санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих норм і правил, згідно діючого 
законодавства.  

Пропозиції до детального плану направлять до Виконавчого комітету Музиківської 
сільської ради за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н, с. Музиківка, вул. 40 років 
Перемоги, 35, кабінет землевпорядника до 12.00 години 16.02.2021 року 

 Дата проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час 
розроблення детального плану зміни цільового призначення земельної ділянки 10.03.2021 
року о 14:00 годині в с. Музиківка по вул. 40 років Перемоги, 18 в залі засідань 
Музиківської сільської ради 

  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 22  

від 15.02.2021 року 
 
 
Про  та зняття  з обслуговування одиноких, 
одинокопроживаючих громадян 
 
 
1. Зняти з обслуговування соціальним робітником Блазиною О.Г. ( догляд 

вдома) одиноку, одинопроживаючу громадянку:  Панову Лідію Микитівну  у зв'язку зі 
смертю. 

      Підстава: свідоцтво про смерть. 
 
 
 
Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 

  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 25  

від 26.02.2021 року 
 

 
 

     Про затвердження вартісного ознаку 
малоцінних необоротних матеріальних активів 
(МНМА) 

 
1. Згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» (ст.8 Закону), відповідно до Методичних рекомендацій щодо облікової політики, 
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015р. №11, встановити, що 
об’єкт Основних Засобів (ОЗ) визнається активом, коли існує ймовірність отримання 
майбутніх економічних вигід, пов’язаних з його використанням та має потенціал корисності 
для суспільства і вартість об’єкта Основного Засобу може бути визначена.  

 Затвердити вартісний критерій ОЗ та МНМА в розмірі: 
- МНМА- до 6000,00 грн. включно; 
- ОЗ – більше 6000.00 грн. 
2. Бухгалтерсько – фінансовому відділу обирати КЕКВ для реєстрації зобов’язань та 

проведення платежів, планувати видатки в кошторисі та відображати в бюджетному обліку 
видатки згідно даного розпорядження. 

3. Контроль за виконання даного розпорядження покласти на головного бухгалтера 
бухгалтерсько-фінансового відділу Полторак І.Є. 

 
 
Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 

  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 32  
від 16 березня 2021 року 
 
Про надання матеріальної  
допомоги  
 
1. Розглянувши заяви громадян, враховуючи висновки та рекомендації депутатської 

комісії з охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, молоді та спорту, в 
рамках «Програми соціального захисту населення Музиківської ОТГ на 2018-2021 роки» 

1.1.Надати матеріальну допомогу гр. Мандрику Миколі Федоровичу  на лікування у 
сумі 2000, 00 грн (дві тисячі гривень 00 коп.). 

1.2.Надати матеріальну допомогу гр. Григоренку Віталію Вікторовичу  на лікування 
у сумі 2000, 00 грн (дві тисячі гривень 00 коп.). 

1.3.Надати матеріальну допомогу гр. Олесневич Галині Степанівні  на лікування 
чоловіка Олесневича Сергія Петровича у сумі 2000, 00 грн (дві тисячі гривень 00 коп.). 

1.4.Надати матеріальну допомогу гр. Шатило  Раїсі Іванівні  на лікування брата 
Комова Миколи Івановича у сумі 2000, 00 грн (дві тисячі гривень 00 коп.). 

1.5.Надати матеріальну допомогу гр. Голодризі Наталії Олександрівні  на лікування 
матері Скиби Ніни Григорівни у сумі 2000, 00 грн (дві тисячі гривень 00 коп.). 

2. Полторак І.Є., начальнику бухгалтерського-фінансового відділу, головному 
бухгалтеру виплату матеріальної допомоги провести згідно діючого законодавства. 

 
 
 
Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 

  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 34  
від 17.03.2021 року 
 
Про скликання виконавчого комітету № 3 та VІІ сільської ради 

 
Відповідно до ст. ст. 42, 53 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 
1. Скликати виконавчий комітет №03 18 березня 2021 року на 14.00 з наступним 

порядком денним: 
1.1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №03 
Лейбзон С.Н. 
1.2. Про схвалення проекту рішення «Про внесення змін до рішення сесії ««Про 

бюджет Музиківської сільської територіальної громади на 2021 рік» (21510000000)» 
Лебедєва А.М. 
1.3. Про організацію роботи по благоустрою та наведенню санітарного порядку на 

території Музиківської громади  
Колісніченко Л.Л. 
1.4. Про присвоєння адрес  
Колісніченко Л.Л. 
 
2. Скликати VІІ сесію Музиківської сільської ради 25 лютого 2021 року о 14.00 з 

наступним порядком денним: 
2.1.Про затвердження порядку денного VІІ сесії сільської ради  
2.2.Про затвердження тарифу Музиківського КП 
2.3.Про уточнення програми з благоустрою 
2.4.Про надання матеріальної допомоги (Місюра А.М..) 
2.5.Про надання матеріальної допомоги (Бариляк В.С.) 
2.6.Про надання матеріальної допомоги (Колодка М.І.) 
2.7. Про введення в експлуатацію та прийняття на баланс комплексного спортивного 

майданчика зі штучним покриттям на території КЗ «Музиківський ліцей» по вулиці 40 років 
Перемоги,12 в селі Музиківка 

2.8.Про передачу комунального майна КП «Струмок-2» (вуличне освітлення) 
2.9. Про внесення змін до рішення сесії ««Про бюджет Музиківської сільської 

територіальної громади на 2021 рік » (21510000000)» 
2.10. Про земельні питання 

 
Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 

  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 36 

від 23.03.2021 року 
 

Про створення комісії  
 
На виконання Протоколу Xepcонської обласної державної адмiнiстрацiї засiдання 

регiональної комісії з питань техногенно-екологiчної безпеки та надзвичайних ситуацiй №6 
вiд 17 березня 202I року: 

1. Створити комiсiю з контролю за дотриманням підприємствами, установами 
та органiзацiями незалежно вiд форми власностi, а також громадянами, якi маютъ у 
власностi та в користуваннi земельнi дiлянки вимог Законiв України «Про пестициди i 
агрохiмiкати», «Про рослинний cвіт», «Про тваринний cвіт»: 

1.1. Гордовенко В.П. -  головний спеціаліст із землекористування та екології; 
1.2. Новохацька Л.О. – спеціаліст І категорії із землекористування та екології; 
1.3. Ковальов Ю.П. – керуючий відділенням ТОВ «Агро-діло»; 
1.4. Покотило М.П. – агроном ФГ «Сапфір-Агро»; 
1.5. Гевко А.І. – голова ФГ «Гевко»; 
1.6. Представник фітосанітарної служби Головного управління 

Держпродспоживслужби в Херсонській області. 
2. Затвердити графік обстежень території згідно з додатком.  
 
 
 

 
Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 

  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 37 

від 24.03.2021 року 
 

Про внесення змін у розпорядження   
 
Внести зміни в розпорядження №179 від 02.11.2020 року «Про створення 

інвентаризаційної комісії та проведення щорічної інвентаризації», а саме: 
1. Замінити у пункті 2 члена комісії Чепуру М.М. на Посунько А.С. - офісний 

службовець (друкування); 
2. Замінити в пункті 3 члена комісії Вову Т.О. на Воробйову А.В. – завідувач 

сектору «Служба у справах дітей»; 
3. Замінити у пункті 7 матеріально відповідальну особу Вову Т.О. на 

Воробйову А.В. – завідувач сектору «Служба у справах дітей»; 
4. Замінити у пункті 7 матеріально відповідальну особу Вову А.С. на 

Криворучко Л.Г. - водій автотранспортних засобів 
 
 

Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 
  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 38 

від 24.03.2021 року 
 

Про створення комісії з обстеження 
за зверненням Прокопевнюк Л.П.  

 
Розглянувши звернення Прокопевнюк Людмили Петрівни, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою обстеження території, 
проведення замірів об’ємів робіт по ремонту дороги Музиківка-Висунці, збору інформації 
та скарг щодо діяльності свиноферми: 

1. Створити комісію у складі:  
1.1.Мельниченко А.В.– голова комісії;  
1.2. Гордовенко В.П.  
1.3.Амелькіна Є.В.  
1.4. Колісніченко Л.Л.  
1.5. Міщенко Н.І. (за згодою)  
1.6. Пилипчак В.А. (за згодою) 
2. Створеній комісії провести обстеження території щодо порушених питань, 

підготувати акт обстеження, пропозиції щодо вирішення ситуації та офіційну відповідь 
заявнику.  

3. Контроль залишаю за собою.  
 
 
 
Сільський голова      С. ЛЕЙБЗОН 

  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 42 

від 26.03.2021 року 
 
Про надання матеріальної допомоги 
 
      Для привітання ювіляра, згідно програми «Соціального захисту населення 

Музиківської територіальної громади на 2018- 2021 роки»: 
1. У зв'язку з 90 –річчям надати матеріальну допомогу у розмірі 500,00 (п'ятсот 

грн 00 коп) Кульчицькому Федору Степановичу 27.03.1931 р.н. 
2. Допомогу перерахувати на рахунок начальника відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Музиківської сільської ради Шнирук І.В. 
3. Полторак І.Є. начальнику фінансово- бухгалтерського відділу, головному 

бухгалтеру, виплату матеріальної допомоги провести згідно діючого законодавства. 
 
 

Сільський голова      С. ЛЕЙБЗОН 
  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 43  

від 31.03.2021 року 
 
Про організацію громадських слухань (Гуцол Л.М..) 
 
Відповідно до статті 13, пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постанови КМУ від 25 травня 2011 року №555 «Про 
затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських 
інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»: 

 
1. Провести громадські слухання 05 травня 2021 року року о 14:00 в 

с. Музиківка по вул. І Львіській та о 15.00 в залі засідань сільської ради (с. Музиківка по 
вул. 40 років Перемоги, 18) 

2. На обговорення громадських слухань винести питання «Про врахування 
громадських інтересів під час розроблення детального плану  території відносно території 
проїзду до земельної ділянки за адресою: с.Музиківка, вулиця ІЛьвіввська, між земельними 
ділянками вулиця ІЛьвівська,13 та вулиця ІЛьвівська, 17 за заявою Гуцол Л.М.» 

3. Визначити ініціатором громадських слухань Музиківську сільську раду. 
4. Створити організаційний комітет у складі: 
- Гордовенко В.П. – спеціаліст з землекористування та екології, голова комітету; 
- Новохацька Л.О. – спеціаліст з землекористування та екології; 
- Мельниченко А.В. – начальник відділу земельних відносин та розвитку 

інфраструктури; 
- Ртіщева В.С. – секретар комісії з наповнення місцевого бюджету; 
- Погрібна Л.С. – депутат округу. 
5. Організаційному комітету: 
- Організувати реєстрацію учасників слухань; 
- Забезпечити доступ громадськості до розробленого детального плану. 
- Підготувати матеріали для розгляду громадськими слуханнями; 
- Розмістити інформацію щодо громадських слухань на дошках оголошень; 
- Приймати та реєструвати пропозиції громадськості щодо розробленого 

детального плану до 03.05.2021 року до 12.00 години; 
- Готувати відповіді щодо результатів розгляду пропозицій громадськості; 
- Опублікувати інформацію щодо розробленого детального плану та громадських 

слухань на офіційному сайті громади. 
6. Гордовенку В.П. особисто запросити членів виконавчого комітету та депутатів 

Музиківської сільської ради до участі в громадських слуханнях. 
7. Контроль залишаю за собою. 
 
Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 
 



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 44  

від 31.03.2021 року 
 
Про скликання виконавчого комітету №04 
 
Відповідно до ст. ст. 42, 53 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 
1. Скликати виконавчий комітет №04 22 квітня 2021 року на 14.00 з наступним 

порядком денним: 
1.1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №04 
Лейбзон С.Н. 
1.2. Про стан роботи дошкільних закладів освіти Музиківської сільської ради.  
Крута Л.А., Шкурупій Т.О. 
1.3. Про організацію оздоровлення дітей дошкільного віку влітку 2021 року 
Крута Л.А., Шкурупій Т.О. 
1.4. Про організацію роботи місцевих комунальних підприємств по забезпеченню 

населення питною водою в літній період та надання послуг 
Шкурупій С.О., Андруневич О.М. 
1.5.  Про екологічну ситуацію на території Музиківської сільської ради  
Гордовенко В.П., Новохацька Л.О. 
Чірков А.О., директор філії ПАТ «Чорнобаївське» Агрохолдинг Авангард 
Савчак Р.І., директор ТОВ «Комерцбудпласт» 
Распутній О.А., ТОВ "ВКП Екологія Плюс" 
Борисенко М.Р., директор ПП «ТінСервіс» 
1.6. Про виконання сільського бюджету за І квартал 2021 року. 
Лебедєва А.М. 
1.7. Про присвоєння адрес  
Колісніченко Л.Л. 
1.8.Різне 

1.8.1 Про недоцільність використання штучних квітів під час поминальних дні та 
ритуальних заході.  
1.8.2. Про об’єднання комунальних підприємств  
 
 

Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 
  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 45 

від 31.03.2021 року 
 
 

Про скликання VІІІ сесії сільської ради  
 
Відповідно до ст. ст. 42, 53 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 
1. Скликати VІІІ сесію сільської ради 29 квітня  2021 року на 14.00 з наступним 

порядком денним: 
1.1. Про затвердження порядку денного VІІІ сесії сільської ради  
Лейбзон С.Н. 
1.2. Про виконання сільського бюджету за І квартал 2021 року. 
Лебедєва А.М. 
1.3.Про використання залишків освітньої субвенції  
Славіч В.В., Осадчук І.В. 
1.4.Про передачу комунального майна (матеріальні цінності від сільської ради до КНП 

«Музиківська АЗПСМ») 
Погрібна Л.С.,Болюк М.М. 
1.5. Про внесення змін до рішення сесії ««Про бюджет Музиківської сільської 

територіальної громади на 2021 рік » (21510000000)» 
Лебедєва А.М. 
1.6. Про попередній розгляд проектів рішень про встановлення місцевих податків та 

зборів  
Лебедєва А.М. 
1.7.Про надання матеріальної допомоги (Цюпер Г.Й.)  
Погрібна Л.С.. 
1.8. Про введення в експлуатацію об’єкта реконструкції дитячого садка (з доведенням 

до 180 місць), розташованого за адресою: с. Музиківка Білозерського району Херсонської 
області по вул. 40 років Перемоги, 35-а 

1.9.Про земельні питання  
Мельниченко А.В., Кулик І.В. 
1.10. Різне  
1.10.1. Про недоцільність використання штучних квітів під час поминальних днів та 

ритуальних заходів. 
1.10.2. Про об’єднання комунальних підприємств  

 
Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 

  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 46  
від 05 квітня 2021 року 
 
Про надання матеріальної  
допомоги  
 
1. Розглянувши заяви громадян, враховуючи висновки та рекомендації депутатської 

комісії з охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, молоді та спорту, в 
рамках «Програми соціального захисту населення Музиківської ОТГ на 2018-2021 роки» 

1.1.Надати матеріальну допомогу гр. Худоян Заде   у зв’язку зі складними життєвими 
обставинами  у сумі 1000, 00 грн (одну тисячу гривень 00 коп.). 

1.2.Надати матеріальну допомогу гр. Соболь Марії Олександрівні   на лікування у сумі 
1000, 00 грн (одну тисячу гривень 00 коп.). 

2. Полторак І.Є., начальнику бухгалтерського-фінансового відділу, головному 
бухгалтеру виплату матеріальної допомоги провести згідно діючого законодавства. 

 
 
 
Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 

  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 48  
від 05 квітня 2021 року 
 

Про прийняття та зняття  з обслуговування одиноких, 
одинокопроживаючих громадян (Захожа Л.А.) 
 
 

1. Взяти на обслуговування соціальним робітником Блазиною О.Г. (догляд вдома) 
одинопроживаючого громадянина  Захожу Ларису Артемівну 27.06.1942 р.н.   
Підстава: заява Захожа Л.А. 

 
 
 
Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 

  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 49  
від 06 квітня 2021 року 

 
Про проведення розгортання, попередніх  
випробувань та дослідної експлуатації  
комплексної системи захисту інформації  
типового робочого місця стороннього  
користувача Автоматизованої системи 
Державного земельного кадастру 
(КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК) 

 
Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 3.7-003-05 та НД ТЗІ 1.6-005-2013, у зв’язку із 
модернізацією комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) автоматизованої 
системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК): 

 
1. Створити комісію для проведення робіт з розгортання, попередніх 

випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ типового робочого місця стороннього 
користувача АС ДЗК (далі – ТРМ СК) у складі: 

Шнирук І.В., начальник відділу ЦНАП виконавчого комітету Музиківської сільської 
ради - голова комісії; 

Шуліка Є.Г., державний реєстратор відділу ЦНАП виконавчого комітету 
Музиківської сільської ради - член комісії; 

Котова Н.М., адміністратор відділу ЦНАП виконавчого комітету Музиківької 
сільської ради - член комісії. 

Князь В.Й.,  спеціаліст з системного адміністрування загального відділу. 
2. Голові комісії забезпечити проведення робіт з: 
-  розгортання ТРМ СК в термін з 12.04. 2021 по 13.04.2021; 
- проведення попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін з 13.04.2021 по 

14.04.2021; 
- проведення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін з 15.04.2021 по 15.04.2021; 
3. Голові комісії за результатами проведених робіт забезпечити оформлення та 

подання на затвердження: 
- протоколу попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін до 19.04.2021; 
- акту про приймання у дослідну експлуатацію КСЗІ ТРМ СК в термін до 19.04.2021; 
- акту завершення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін до 19.04.2021; 
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 
                                                                                                  
                   Сільський голова                                                                               С.ЛЕЙБЗОН 

 


