
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

П’ятнадцятої  сесії сільської ради восьмого скликання 

 
05 жовтня 2021 року          № 
 
Про передплату періодичних видань на 2022 рік 
 
Заслухавши інформацію начальника відділу освіти та гуманітарного розвитку 

Сальнікової Ю.М. та секретаря сільської ради Погрібної Л.С.., у відповідності до статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», до вимог Постанови Кабінету 
Міністрів України від 23.04.2014 року №117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, 
робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», до змін постанови КМУ «Про внесення 
зміни до пункту 2 постанови КМУ від 23 квітня 2014 року №117» від 18.11.2015 р. №946, сесія 
сільської ради  

ВИРІШИЛА:  
1.Дати дозвіл на проведення попередньої оплати для придбання періодичних видань 

на  2022 рік, в тому числі: 
 
Для КЗ «Музиківський ясла-садок «Малятко» та КЗ «Східненський ясла-садок»: 
1. Комплект «Дошкільне виховання з додатками» – 3424,12грн. (2шт); 
2. Комплект «Зразковий заклад дошкільної освіти» – 22131,44 грн. (2шт) 
Всього: 25555,56 грн. 
 
Для КЗ «Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів»: 
1.  Журнал «В гостях у казки» -  588 грн. 
2. Журнал «Розумашки» -  660 грн. 
3. Журнал «Пізнайко» -  767,52 грн. 
4. Журнал «Кадровик.Юа» (On-line) з доступом д НПБ+зразки 

документів+консультації письмові і телефоном+архів журналів e.Kadrovik.ua -  7560,00 грн. 
Всього: 9575,52 грн. 
 
Для КЗ «Загорянівська сільська бібліотека»: 
1. Бабуся (укр.) – 208,20 грн. 
2. Комплект «Високий замок», «Добрий господар» – 595,20 грн. 
3. Комплект «Домашня газета», «Нова пенсія» – 110,00 грн. 
4. «Журнал для жінок» – 126,00 грн. 
5. «Порадниця» – 460,00 грн. 
6. «Рідне село Україна» – 257,76 грн. 
7.«Сільський вісник» – 197,28 грн. 
8. «Гривна» – 432,00 грн. 
9. «Пізнайко від 6 років» –.767,52 грн 
10. «Яблунька» – 233,76грн. 
Всього: 3387,72грн. 
 
Для апарату сільської ради: 
1.Голос України  900,00 грн.; 
2.«Місцеве самоврядування»+«Радник старости» 3300,00 грн.; 



3.Землевпорядний вісник 1192,44 грн.; 
4.Урядовий кур’єр 840,00 грн.; 
5.Придніпровська зірка 264,00 грн.; 
6.Рідне село Україна  257,76 грн.; 
7.Новий день 350,40 грн.; 
8.Наддніпрянська правда 240,00 грн.; 
9.Газета: «Бухгалтерія:Бюджет»(укр.)+»Зарплата та кадрова справа»(укр.)+»Новий 
бюджетний облік»(укр.) 8472,00 грн.; 
10.Великий бюджетний комплект «Бюджетна бухгалтерія» та «Оплата праці» - 
11496,00 грн; 
11.Радник у сфері державних закупівель 5968,44грн; 
12.«Міграція» 336,00 грн; 
13.«Кадровик 01» 7468,44 грн; 
14.«Казна України» 778,94грн. 
15.«Фінансовий контроль» 1408,42 грн. 
Всього: 43272,84 грн. 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціальноекономічного розвитку, бюджету та управління комунальною власністю (Голова 
Шнирук І.В.).  

 
 
 
Сільський голова          С.Н. 

ЛЕЙБЗОН 
 
 


