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село Музиківка 



П Е Р Е Л І К 
 

рішень, вміщених у протокол № 03 засідання виконавчого комітету  
Музиків ської сільської ради 

 
                                                                                       від  26.032020 року 

№ 
пп 

Назва рішення Дата, індекс 

1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №03 
Лейбзон С.Н. 

№24 від 
26.03.2020 

2. Про організацію заходів щодо запобігання поширенню 
коронавірусу COVID-19 
Болюк М.М., Погрібна Л.С., Сальнікова Ю.В. Лебедєва А.М. 
 

№25 
від 26.03.2020 

3. Про організацію роботи по благоустрою та наведенню 
санітарного порядку на території ОТГ.  
Колісніченко Л.Л., 
 

№26 
від 26.03.2020 

4. Про підготовку до відзначення 75-ї річниці перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні 
Колісніченко Л.Л., Вова Т.О., Сальнікова  Ю.В. 
 

№27 
від 26.03.2020 

5. Про здійснення батьківських прав та виконання 
обов’язків (Мельников В.О.) 
Марецька Н.В. 
 

№28 
від 26.03.2020 

6. Про надання Дерен Т.О. дозволу на укладання договору іпотеки 
Марецька Н.В. 
 

№29 
від 26.03.2020 

7. Про неналежне виконання батьківських обов’язків  
Гізатуліною І.О. 
Марецька Н.В., Вова Т.О. 
 

№30 
від 26.03.2020 

8. Про звільнення  директора Музиківського комунального 
підприємства Андруневича О.М. 
Погрібна Л.С. 
 

№31 
від 26.03.2020 

9 Про виконання заходів щодо забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків на території Музиківської ОТГ 
та затвердження Плану дій на 2020 рік 
Погрібна Л.С. 
 

№32 
від 26.03.2020 

10 Про внесення змін в рішення виконавчого комітету №50 від 
25.07.2019 року «Про створення Робочої групи з питань реалізації 
проекту «Програма місцевого системного розвитку» 
Гордовенко В.П. 
 

№33 
від 26.03.2020 

11 Про схвалення проекту рішення «Про внесення змін та доповнень 
до рішення сесії від 19.12.2019 року №742 «Про сільський 
бюджет Музиківської об’єднаної територіальної громади на 
2020 рік» 
Лебедєва А.М. 

№34 
від 26.03.2020 



Засідання виконавчого комітету №3 від 26 березня  2020 року 
 
  

Лейбзон Савелій Нолєвич Присутній 

Погрібна Людмила Сергіївна   Присутня 

Вова Тетяна Олександрівна Присутня 

Лебедєва Альона Миколаївна Присутня 

Педченко Микола Семенович Відсутній 

Колісніченко Людмила Леонтіївна Присутня 

Рибак Олексій Володимирович Присутній 

Савчак Романа Ігорівна Відсутня 

Сальнікова Юлія Валеріївна  Присутня 

Чірков Андрій Олександрович Відсутній  

Болюк Мар’яна Михайлівна Присутня 

Івасенко Олександр Вікторович Відсутній  

Ісаєв Анатолій Анатолійович Присутній 



МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

75023 село Музиківка вул.40 років Перемоги, 35 
ПРОТОКОЛ № 03 

засідання виконавчого комітету 
 

від 26 березня  2020 року 
На засіданні присутні члени виконкому: 
- Лейбзон Савелій Нолєвич – Музиківський сільський голова; 
- Погрібна Людмила Сергіївна  – секретар сільської ради; 
Члени виконкому: 
- Вова Тетяна Олександрівна - в.о старости Східненьського територіального округу; 
- Лебедєва Альона Миколаївна – головний спеціаліст, фінансист бухгалтерсько-

фінансового відділу; 
- Колісніченко Людмила Леонтіївна – інспектор з питань розвитку інфраструктури, 

житлово-комунального господарства та енергоефективності; 
- Болюк Мар’яна Михайлівна – в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ»; 
- Ісаєв Анатолій Анатолійович – приватний підприємець. 
- Рибак Олексій Володимирович - директор молокопереробного заводу; 
- Сальнікова Юлія Валеріївна – начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку  
 
На засіданні відсутні члени виконкому: 
- Івасенко Олександр Вікторович - директор заводу легкої металевої упаковки; 
- Педченко Микола Семенович - начальник ЕТР КП «Херсонміськсвітло»; 
- Савчак Романа Ігорівна – директор біогазового заводу; 
- Чірков Андрій Олександрович - директор філії ПАТ «Чорнобаївське» Агрохолдинг 

«Авангард»; 
 
Запрошені: (запрошені не присутні в залі засідань під час виконавчого комітету.0 
Шнирук І.ВА, 
Марецька Н.В. 
Гордовенко В.П.  
 
1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   На розгляд 03 засідання виконавчого комітету пропонується 

винести такі питання: 
1.1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №03 
Лейбзон С.Н. 
1.2. Про організацію заходів щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 
Болюк М.М., Погрібна Л.С., Сальнікова Ю.В. Лебедєва А.М. 
1.3. Про організацію роботи по благоустрою та наведенню санітарного порядку на 

території ОТГ.  
Колісніченко Л.Л., 
1.4.Про підготовку до відзначення 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні 
Колісніченко Л.Л., Вова Т.О., Сальнікова  Ю.В. 
1.5. Про здійснення батьківських прав та виконання обов’язків (Мельников В.О.) 
Марецька Н.В. 
1.6. Про надання Дерен Т.О. дозволу на укладання договору іпотеки 
Марецька Н.В. 
1.7. Про неналежне виконання батьківських обов’язків  Гізатуліною І.О. 
Марецька Н.В., Вова Т.О. 
1.8. Про звільнення  директора Музиківського комунального підприємства 

Андруневича О.М. 
Погрібна Л.С. 



1.9. Про виконання заходів щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 
чоловіків на території Музиківської ОТГ та затвердження Плану дій на 2020 рік 

Погрібна Л.С. 
1.10. Про внесення змін в рішення виконавчого комітету №50 від 25.07.2019 року «Про 

створення Робочої групи з питань реалізації проекту «Програма місцевого системного 
розвитку» 

Гордовенко В.П. 
1.11. Про схвалення проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії 

від 19.12.2019 року №742 «Про сільський бюджет Музиківської об’єднаної 
територіальної громади на 2020 рік» 

Лебедєва А.М. 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого будуть зауваження та пропозиції? Немає. Пропоную 

затвердити даний порядок денний. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти? 
Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 24 додається) 

 
2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про організацію заходів 

щодо запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» 
Доповідає Болюк М.М., в.о. керівника КНП «Музиківська АЗПСМ»; 
Погрібна Л.С., секретар сільської ради; 
Сальнікова Ю.В., начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку;  
Лебедєва А.М., спеціаліст-фінансист бухгалтерська-фінансового відділу 
БОЛЮК М.М. Розповіла про роботу Музиківської амбулаторії в період карантину. 
ЛЕБЕДЄВА А.М. Розповіла про використання резервного фонду сільської ради. 
САЛЬНІКОВА Ю.В. Розповіла про роботу закладів освіти та культури Музиківської 

ОТГ в умовах карантину та  дистанційне навчання школярів. 
ПОГРІБНА Л.С. Розповіла про створення операційного штабу, робочої групи для 

допомоги одиноким пенсіонерам та презентувала проект рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти 
в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? 
Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 25 додається) 

 
3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про організацію роботи 

по благоустрою та наведенню санітарного порядку на території ОТГ» 
Доповідає Колісніченко Л.Л., інспектор з розвитку інфраструктури, ЖКГ та 

енергоефективності; секретар житлової комісії; 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд виконавчого комітету перелік запланованих 

робіт з благоустрою та проект рішення виконавчого комітету.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти 
в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? 
Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 26 додається) 

 
4. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про підготовку до 

відзначення 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні» 
Доповідає Сальнікова Ю.В., начальник відділу освіти 
Вова Т.О., в.о. старости Східненського територіального округу 
Колісніченко Л.Л., інспектор з розвитку інфраструктури, ЖКГ та 

енергоефективності; секретар житлової комісії; 
САЛЬНІКОВА Ю.В. Розповіла про план заходів з даного питання для комунальних 

закладів освіти та культури з врахування карантинних заходів. 
ВОВА Т.О. Виносить на розгляд виконавчого комітету план заходів по Східненському 

територіальному окрузі. 



КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд виконавчого комітету перелік запланованих 
робіт з благоустрою та проект рішення виконавчого комітету.  

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 
доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти 
в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? 
Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 27 додається) 

 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про здійснення 

батьківських прав та виконання обов’язків (Мельников В.О.)» 
До зали засідань запрошено Марецьку Н.В.  
Доповідає Марецька Н.В., спеціаліст із соціальної роботи відділу ЦНАП ВК  
МАРЕЦЬКА Н.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного питання 

та  проект рішення.  
ІСАЄВ А.А. Чи платить батько аліменти і чи бере участь у догляді за дитиною? 
МАРЕЦЬКА Н.В. Зараз в нього велика заборгованість і справа передана до виконавчої 

служби. Але це не може обмежувати його право бачитися з дитиною 
САЛЬНІКОВА Ю.В, Я категорично проти давати дозвіл батькові на зустрічі без згоди 

матері та без виплати всіх боргів. 
МАРЕЦЬКА Н.В. В проекті рішення і прописано, що зустрічі мають відбуватися лише в 

присутності матері та за її згоди.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть додаткові  

зауваження, доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект 
рішення прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу 
голосувати. Хто проти? Один. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 28 
додається) 

 
6.  СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про надання Дерен Т.О. 

дозволу на укладання договору іпотеки» 
Доповідає Марецька Н.В., спеціаліст із соціальної роботи відділу ЦНАП ВК  
МАРЕЦЬКА Н.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного питання 

та  проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти 
в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? 
Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 29 додається) 

 
7.  СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про неналежне виконання 
батьківських обов’язків  Гізатуліною І.О.» 

Доповідає Марецька Н.В., спеціаліст із соціальної роботи відділу ЦНАП ВК  
Вова Т.О., в.о. старости Східненського територіального округу 
МАРЕЦЬКА Н.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного питання 

та  проект рішення.  
ВОВА Т.О. Розповіла про ситуації, що склалася в родині. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти 
в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? 
Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 30 додається) 

Марецька Н.В. Покинула Залу засідань.  
 
8.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про звільнення  директора 

Музиківського комунального підприємства Андруневича О.М.» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного питання 

та  проект рішення.  



СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 
доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти 
в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? 
Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 31 додається) 

 
9.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про виконання заходів 

щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на території Музиківської 
ОТГ та затвердження Плану дій на 2020 рік» 

Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного питання 

та  проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти 
в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? 
Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 32 додається) 

 
10.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про внесення змін в 

рішення виконавчого комітету №50 від 25.07.2019 року «Про створення Робочої групи з 
питань реалізації проекту «Програма місцевого системного розвитку» 

Гордовенко В.П. Прибув до зали засідань 
Доповідає Гордовенко В.П., спеціаліст із землекористування та екології 
Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ГОРДОВЕНКО В.П. Презентував план дій щодо реалізації проекту «Програма місцевого 

системного розвитку» 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету подання  та  проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти 
в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? 
Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 33 додається) 

Гордовенко В.П. Покинув залу засідань. 
 
11. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про схвалення 

проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 19.12.2019 року №742 
«Про сільський бюджет Музиківської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 

Лебедєва А.М., спеціаліст-фінансист бухгалтерська-фінансового відділу 
ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету  проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти 
в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? 
Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 34 додається) 

 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного засідання виконавчого комітету 

розглянуто. Всім дякую за плідну роботу!  
 
Сільський голова                                                                С.Н. Лейбзон 
 
Секретар сільської ради        Л.С. Погрібна  

 
 
  


