БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Тридцять шостої сесії сільської ради сьомого скликання
від 20 вересня 2019 року
№599
Про затвердження порядку денного ХХХVІ сесії сільської ради
Керуючись ст.26, 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія
сільської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок денний ХХХVІ сесії:
1.1.Про затвердження порядку денного XXXVI сесії сільської ради
Лейбзон С.Н.
1.2. Про відпустку сільського голови
Насонова Ж.Ж.
1.3. Про прийняття директора КЗ «Музиківський сільський будинок культури»
(Фесюк І.М.)
Насонова Ж.Ж.
1.4. Про затвердження статуту КЗ «Музиківський сільський будинок культури»
Погрібна Л.С.
1.5. Про створення відділу Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Музиківської сільської ради
Шнирук І.В.
1.6. Про затвердження у новій редакції Концепції відділу «Центр надання
адміністративних послуг» виконавчого комітету Музиківської сільської ради
Шнирук І.В.
1.7. Про затвердження у новій редакції Регламенту відділу Центр надання
адміністративних послуг виконавчого комітету Музиківської сільської ради
Шнирук І.В.
1.8. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ
«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Музиківської сільської ради
Шнирук І.В.
1.9. Про затвердження зразка та опису іменної печатки адміністратора відділу «Центр
надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Музиківської сільської ради
Шнирук І.В.
1.10. Про передачу в оренду
об’єктів нерухомого майна комунальної власності
Музиківської сільської ради єдиному претенденту на право оренди (стоматологічний кабінет)
Шнирук І.В.
1.11.
Про затвердження Програми«Відшкодування вартості препаратів інсуліну
хворим на цукровий діабет, жителям Музиківської ОТГ на 2019 рік»
Шнирук І.В.
1.12. Про надання матеріальної допомоги Шишак Л.К.
Шнирук І.В.
1.13. Про розгляд звернення Пилипчак В.А. та виділення коштів на Раду ветеранів
Шнирук І.В.
1.14. Про надання матеріальної допомоги Якубовській Т.І.
Колісніченко Л.Л.

1.15. Про надання матеріальної допомоги Рожук К.С.
Колісніченко Л.Л.
1.16. Про затвердження зведенного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва
(Реконструкція вуличного освітлення за адресою с.Музиківка, вул. Херсонська, Пролетарська 299,458 тис.грн.)
Колісніченко Л.Л.
1.17. Про затвердження кандидатур на Дошку пошани та нагородження до Дня села
Музиківка
Погрібна Л.С.
1.18. Про уточнення програм з благоустрою території та розвитку спорту
Погрібна Л.С.
1.19. Про затвердження звіту про виконання Стратегії та внесення змін до неї
Трибушна Т.В.
1.20. Про преміювання керівників ЗЗСО та ЗДО до професійних свят
Семенюк В.І.
1.21. Про затвердження складу методичної служби на 2019-2020 роки
Семенюк В.І.
1.22. Про внесення змін до рішень сесії згідно з рекомендаціями Державної регуляторної
служби України
Лебедєва А.М.
1.23. Про затвердження Бюджетного регламенту (в новій редакції)
Лебедєва А.М.
1.24. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 20.12.2018 року №418 «Про
сільський бюджет на 2019 рік»
Лебедєва А.М.
1.25. Про підписку періодичних видань на 2020 рік
Погрібна Л.С.
1.26. Про земельні питання
Колісніченко В.І.
1.26.1. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність для ведення ОСГ (за межами населеного пункту) (Терещенко С.І., Стракуленко А.О.,
Стракуленко О.В., Панасенко Т.В., Кривченко А.М.)
1.26.2. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність для ведення ОСГ (в межах населеного пункту) (Політанський В.А., Політанський І.В.,
сільська рада)
1.26.3. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок у власність для ведення ОСГ (в межах населеного пункту) (СабадашЗапускалова В.В., Сабадаш Д.І.)
1.26.4. Про передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського
господарства (Василенко В.М., Гребенюк Ю.В., Каретіна Ю.Л., Деніженко О.Д.,
Деніженко О.В., Бажик В.В., Третьякова М.І., Мизгал А.В., Русал Л.В., Базовка Т.Ю.,
Бунчук О.М., Бунчук О.Ю., Бунчук К.В., Бунчук М.Ю., Базовка М.П., Докієнко С.О.)
1.26.5. Про припинення постійного користування та передачу у власність земельних
ділянок для ведення особистого селянського господарства (Гурба В.Г., Цвігун М.І., Богданова
О.А., Ткач М.М.)
1.26.6. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою
щодо поділу раніше сформованих земельних ділянок для ведення особистого селянського
господарства (Цоцко М.А., Докієнко О.С., Мінакову Р.В., Мазуренку В.П.,
Черниш В.В.,Горянінова Л.В.)
1.26.7. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання
раніше сформованих земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства
кадастрові номери (Воробйов В.О.)

1.26.8. Про затвердження технічної документації щодо поділу земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства (Прокопчук В.В.)
1.26.9. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення у
власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (для
обслуговування будівлі зерносховища) (Ковтун П.В.)
1.26.10. Про внесення змін до рішення сесії сільської ради у зв'язку із зміною
кадастрового номера земельної ділянки (Чихун Г.І., Добринчук К.Д., Цвігун М.В.)
1.26.11. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення документації із землеустрою на
земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства (Набока А.Г., Казанін Ю.О.,
Цюпер Н.А., Цвігун А.С., Черниш З.П., Ляусова Л.А., Нечмілова К.В., Чихун С.В.,
Стебловська С.В., Базовка О.О., Базовка П.О., Талай М.І., Рак О.В., Камнєв В.А., Позняк Д.М.,
Задніпряна Т.В.,Гладченко С.С., Славич Н.В., Гаврилюк О.О., Сахно І.Б., Пятько В.І.,
Риндюк М.Ф., Полєвик Т.І., Ковалішин М.П., Ковалішина Ю.О.)
1.26.12. . Про відміну права постійного користування земельною ділянкою для ведення
особистого селянського господарства згідно поданої заяви (Міхєєва О.О.)
1.26.13. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства (Посунько С.М.)
1.26.14. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(Муртазін Р.К., Ковшик О.В.)
1.26.15. Про відміну рішення сесії (Головко В.С., Славич О.В., Славич Н.І.)
1.26.16. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення у
власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд (Копилов М.О., Чихун О.В., Ковалишин М.П., Ковалишина Ю.О., Славич Н.І.,
Селідж А.О., Лукічова Т.В., Лісовий Б.В., Черней О.О., Лукічову С.М., Грубик І.О., Семенюк В.І.,
Іваху А.В., Головку В.С.; відмова: Деметьєва І.І., Голотенко І.О., Лупенко О.М., Процак І.М.)
1.26.17. Про передачу у власність земельних ділянок для будівництва і обслуговування
житлових будинків, господарських будівель і споруд (Датченко Ю.В.)
1.26.18. Про затвердження технічної документації щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (Авдоян С.Н.)
1.26.19. Про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення
земельної ділянки (Шевченко І.Г.)
1.26.20. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд(Куделюк В.В., Сиводєдова Г.В., Славич О.В.,
Штуца Л.І., Шулежко О.П., Грубик Д.І., Спінова О.Ю., Бульба Н.Д., Князь В.Й.)
1.26.21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки комунальної власності
1.26.22. Про внесення змін до договору оренди (Мюждеджі Ю.В.)
1.26.23. . Про розробку детального плану території (Потребко О.І.)
1.26.24. Про затвердження технічної документації із землеустрою і передачу в оренду
земельних
ділянок
сільськогосподарського
призначення
для
ведення
товарного
сільськогосподарського виробництва (невитребувані паї) (Сорокунська С.Л. -12%)
1.26.25. Про надання у користування земельних ділянок, на яких розміщено водні об’єкти
(басейн-накопичувач) (Філія «Чорнобаївське» ПАТ «Агрохолдінг Авангард»)
1.26.26. Про розпайовку фермерського господарства. (ф/г «Ковтун»)
1.26.27. Про вирішення конфлікту (Кривченко П.А., Герасименко Т.Ф.)
1.26.28. Про затвердження детального плану території щодо зміни цільовго
призначення земельної ділянки Музиківської ЗОШ
Гордовенко В.П.

1.26.29. Про перегляд розміру орендної плати договорів оренди земельних ділянок, розмір
по яких менше 12 %
Гордовенко В.П.
1.27.
Різне
1.27.3. Оренда приміщення будинку культури під авіаклуб
1.27.4. Святкування Дня села
Сільський голова

С.Н. Лейбзон

