
 

 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять сьомої сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 25 жовтня  2019   року                                                              №650 

 

Про затвердження порядку денного ХХХVІІ сесії сільської ради  

 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити Порядок денний ХХХVІІ сесії: 
1.1. Про затвердження порядку денного XXXVІI сесії сільської ради  
Лейбзон С.Н. 
1.2. Про звіт про виконання сільського бюджету за ІІІ квартал 2019 року  
Лебедєва А.М. 

1.3. Про зміну цільового призначення коштів виділених Музиківському КП 
Гриневич Т.В. 

1.4. Про зміни до бюджету  
Лебедєва А.М. 

1.5. Про призначення в.о. директора КЗ «Східненським ясла-садок» 
Насонова Ж.Ж. 

1.6. Про внесення змін до структури та штатного розпису Музиківської 
сільської ради 

Насонова Ж.Ж 

1.7. Про надання матеріальної допомоги Шкурупій Т.А. 
Шнирук І.В. 

1.8. Про надання матеріальної допомоги Моцбавер І.М. 
Шнирук І.В. 

1.9. Про надання матеріальної допомоги Ренгач Н.О. 
Шнирук І.В. 

1.10. Про затвердження Стратегії розвитку Музиківської об’єднаної територіальної 
громади на 2017-2025 рр (в новій редакції) 

Трибушна Т.В. 

1.11. Про надання дозволу на встановлення тактильної плитки 
Трибушна Т.В., Колісніченко Л.Л. 

1.12. Про затвердження проектної документації за робочим проектом «Будівництво 
комплексного спортивного майданчика з штучним покриттям» с. Музиківка  

Колісніченко Л.Л. 

1.13. Про передплату періодичних видань на 2020 рік  
Семенюк В.І. 

1.14. Про офіційний сайт Музиківської  сільської ради  
Погрібна Л.С. 



 

 

1.15. Про затвердження Положення про порядок проведення Музиківською сільською 
радою консультацій з громадськістю з питань місцевого значення 

Погрібна Л.С. 

1.16. Про передачу контейнерів для збору ПЕТ пляшок КП «Струмок-2» та 
Музиківському КП 

Погрібна Л.С.  
1.17. Про земельні питання 
Колісніченко В.І. 

 

1.17.1. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для ведення  особистого селянського господарства (за межами 
населеного пункту) (Мандрик О.М., Зайчук В.П., Крохмаленко Я.П.) 

1.17.2. Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки для ведення  особистого селянського господарства і передачу у 
власність (Броннікова Л.М., Димченко К.В., Корчменко М.С.) 

1.17.3. Про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки 
комунальної власності для ведення  особистого селянського господарства і передачу у 
власність (Каменєва І.А., Анцибор М.В.) 

1.17.4. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу  
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (Чихун Т.І.) 

1.17.5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу  та 
об’єднання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 
(Коваль Т.В.) 

1.17.6. Про передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства (Плахтирь О.П., Плахтирь Л.І., Коваль Н.В., Мілецька М.Л., 
Пятька О.П., Звягінцева Г.М., Ковтун М.В.,  Позняк Д.М.,  Марканич О.М., 
Туровський К.Ц.,  Уродливець Н.М.) 

1.17.7. Про припинення постійного користування та передачу у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (Стебловський А.В., 
Штоюнда В.І., Демяник Ю.О., Гриб І.В., Богданов А.О., Барановський О.О., Радиш А.М.,  
Радиш А.М.,  Уродливець І.М., Іванова С.В., Черепащук Д.І., Ковтун В.П.) 

1.17.8. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації землеустрою 
щодо поділу раніше сформованих  земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства (Стебловський С.М., Новохацька Л.О., Колодка Л.С.,  Колодка М.І., 
Нестеренко І.Я., Нестеренко О.С.) 

1.17.9. Про надання дозволу на виготовлення  технічної документації землеустрою 
щодо об’єднання раніше сформованих  земельних ділянок для ведення особистого 
селянського господарства (Стебловська С.В.) 

1.17.10. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж для ведення особистого селянського 
господарства (Мизгала О.Б., Лупенко Г.П., Ковтун В.С., Ільяш Ю.М.)  

1.17.11. Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою щодо 
відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
(Зверенчук Л.М., Семенюк В.С., Диркач М.П., Ковальчуку О.Я., Федоришина М.Ю.) 

1.17.12. Про відмову у наданні дозволу на розробку документації із землеустрою 
щодо відведення у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства (Демуцький Ю.І.) 

1.17.13. Про затвердження технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва (Рожук К.С.) 

1.17.14. Про внесення змін до рішення сесії сільської ради у зв'язку  із зміною 
кадастрового номера земельної ділянки (Базовка Л.С., Кивенко В.С., Соболевський В.І.) 



 

 

1.17.15. Про внесення змін в рішення сільської ради (Саганович О.П., 
Нероденко О.В.) 

1.17.16. Про надання дозволу на проведення інвентаризації земель для ведення 
фермерського господарства (Ковальчук О.В.) 

1.17.17. Про розпаювання фермерського господарства (Ковтун П.В., Ковтун О.К., 
Ковтун Я.Ю.) 

1.17.18. Про передачу в оренду земельної ділянки із земель колективної власності 
колишнього ВАТ «Східний» (Довганич Б.О.) 

1.17.19. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (Дюканова О.П., Сокол Н.М., Політанський А.В.) 

1.17.20. Про передачу у власність земельних ділянок для будівництва і 
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (Нам В.О., 
Спінова О.Ю., Бурдулі Р.В.) 

1.17.21. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення у 
власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд.(Борисов А.В., Перерва Е.О., Гуцол А.В., Фесюк В.С., 
Демуцький І.Ю., Микитась О.В., Чернушевич П.П., Гаврилюк О.О., Анпілова Т.М.) 

1.17.22. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (Фесюк І.М., Ісаєв В.В., Калин М.Д., 
Мірошніченко Л.М.) 

1.17.23. Про відмову від виділення земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (Кобець О.М.) 

1.17.24. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
у власність земельних ділянок для ведення фермерського господарства членам ф/г 
«Барвінок» (Ковальчук Н.О., Ковальчук В.О., Бондаренко Ю.Ю., Бондаренко О.Ю., 
Бондаренко В.Ю.) 

1.17.25. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж фермерського господарства, з метою 
уточнення площі земель комунальної і приватної власності для ведення фермерського 
господарства (Цвігун Р.Д., Цвігун Д.Т.) 

1.17.26. Про надання дозволу на виготовлення проектів землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для обслуговування стадіонів с. Музиківка та с. Східне 
(ГО «Музичани») 

1.17.27. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки (Шевченко І.Г.) 

1.17.28. Про надання в оренду земельну ділянку (невитребуваний пай) для ведення 
товарного сільськогосподарського виробництва із земель колективної власності 
колишнього КСП «Маяк» (Другов О.В.) 

1.17.29. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 
земельної ділянки комунальної власності  

1.17.30. Про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку для 
ведення особистого селянського господарства. 

1.17.31. Про затвердження переліку земельних ділянок, призначених для продажу 
права оренди на земельних торгах у формі аукціону.  

 
 

Сільський голова                                                                             С.Н. Лейбзон 


