
 

 
 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 14  

від 16.01.2020 року 
 
 

Про затвердження орієнтованого плану проведення 

консультацій з громадськістю Музиківською  сільською радою 

на 2020 рік 

 
 
На виконання Порядку проведення Музиківською сільською радою консультацій з 
громадськістю з питань місцевого значення затвердженого рішенням сесії сільської ради 
№664 від 25.10.2019 року  
 

1. Затвердити орієнтований план проведення консультацій з громадськістю 
Музиківською  сільською радою на 2020 рік (додаються) 

2. Відповідальним особам та структурним підрозділам за проведення консультацій 
2.1. Вчасно готувати проекти нормативно-правових актів та пояснювальних записок до 

них. 
2.2. Суворо дотримуватися при проведенні консультацій затвердженого  Порядку та 

чинного законодавства України. 
2.3. Формувати звіти (протоколи) про проведені консультації, де зазначати інформацію 

про пропозиції, що надійшли та інформацію про врахування пропозицій та 
зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та 
причин неврахування пропозицій та зауважень. 

2.4. Опубліковувати звіти (протоколи) про проведені консультації  на офіційному сайті 
сільської ради. 

 
 

Сільський голова                                                                  С. ЛЕЙБЗОН 

 
 



                                                                                                                                                                 Додаток  
                                                                                                                                                                  до розпорядження сільського голови 
                                                                                                                                                                  №14від  16.01.2020 р. 

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЛАН 
проведення консультацій з громадськістю Музиківською  сільською радою на 2020 рік 

№/ 
п/п 

Питання або проект нормативно 
правового акту 

Захід, що проводитиметься у рамках 
консультації з громадськістю (електронні 

консультації, загальні збори, робочі 
зустрічі, фокус групи та інше ) 

Термін підготовки 
консультації 

Відповідальні 
за проведення 
консультацій  

1 2 3 4 5 
1. «Про встановлення ставок та пільг 

зі сплати земельного податку на 
2021 рік» 

Електронні консультації, робочі зустрічі з 
представниками суб’єктів господарювання та 
ін. за вимогою зацікавленої сторони. 

квітень 
2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 
відділ, відділ  земельних 
відносин та розвитку 
інфраструктури 

2 «Про встановлення ставок та пільг 
із сплати податку на нерухоме 
майно, відмінне від земельної 
ділянки на 2021 рік» 

Електронні консультації, робочі зустрічі з 
представниками суб’єктів господарювання та 
ін. за вимогою зацікавленої сторони. 

квітень 
2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 
відділ, секретар сільської 
ради 

3 « Про встановлення єдиного 
податку на 2021 рік» 

Електронні консультації, робочі зустрічі з 
представниками суб’єктів господарювання та 
ін. за вимогою зацікавленої сторони. 

квітень 
2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 
відділ, секретар сільської 
ради 

4 «Про встановлення транспортного 
податку на 2021 рік» 

Електронні консультації, робочі зустрічі з 
представниками суб’єктів господарювання та 
ін. за вимогою зацікавленої сторони. 

квітень 
2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 
відділ, секретар сільської 
ради 

5 «Правил благоустрою, 
забезпечення чистоти та порядку 
на території населених пунктів  
Музиківської сільської ради» 
(с. Музиківка, с. Висунці, 
с. Мирошниківка, с. Східне, 
с. Загорянівка, с. Шкуринівка) 

Електронні консультації, робочі зустрічі з 
представниками суб’єктів господарювання та 
ін. за вимогою зацікавленої сторони. 

серпень 
2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 
відділ, секретар сільської 
ради, громадський помічник 
дільничного інспектора, 
адміністративна комісія 



6 Положення про оренду майна 
Музиківської об’єднаної  
територіальної громади 

Електронні консультації червень 
2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 
відділ, секретар сільської 
ради 

7 Типовий договір оренди 
нерухомого майна Музиківської 
об’єднаної  територіальної 
громади 

Електронні консультації Червень  
2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 
відділ, секретар сільської 
ради 

8 Порядок організації та проведення 
конкурсів на право оренди 
майна Музиківської об’єднаної  
територіальної громади 

Електронні консультації Червень 
2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 
відділ, секретар сільської 
ради 

9 Методика розрахунку орендної 
плати за майно Музиківської 
об’єднаної  територіальної 
громади 

Електронні консультації Червень  
2020 року 

Бухгалтерсько-фінансовий 
відділ, секретар сільської 
ради 

10 Про затвердження Статуту 
об’єднаної територіальноїх 
громади  

Електронні консультації Липень 2020 року  Загальний відділ, секретар 
сільської ради 

11 Про затвердження сільського 
бюджету на 2021 рік 

Електронні консультації, робочі зустрічі з 
представниками суб’єктів господарювання та 
ін. за вимогою зацікавленої сторони. 

Жовтень 2020 року Бухгалтерсько-фінансовий 
відділ, секретар сільської 
ради 

 
Секретар сільської            Л. ПОГРІБНА 


