
 

 

 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять шостої сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 20 вересня 2019   року                                                              №614 

 

Про Дошку пошани та нагородження до Дня села 

Заслухавши інформацію секретаря сільської ради Л.С. Погрібної, розглянувши 
запропоновані кандидатури до занесення на Дошку пошани громади та пропозиції виконавчого 
комітету Музиківської сільської ради згідно з рішенням №60 від 29.08.2019 року,  керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради   

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про Дошку пошани згідно додатку та скасувати рішення 
LVII сесії сільської ради шостого скликання №448 від 07.10.2015 року «Про сільську Дошку 
пошани». 

2. Відзначити шляхом занесення на Дошку пошани наступних громадян: 
2.1. Яцюк Варвара Данилівна – робітниця ФГ «Сапфір-Агро»; 
2.2. Любезний Віталій Станіславович - робітник ФГ «Сапфір-Агро»; 

2.3. Килимнюк Марія Вікторівна - робітниця ФГ «Сапфір-Агро»; 
2.4. Басюк Володимир Семенович – робітник ФГ «Сапфір-Агро»; 
2.5. Шевчук Леонід Мусійович - робітник ФГ «Сапфір-Агро»; 
2.6. Басюк Раїса Василівна – робітниця ФГ «Сапфір-Агро» 
2.7. Лукічова Тетяна Василівна – керівник Музиківського пункту СЕ(Ш)МД; 

2.8. Чихун Тамара Леонтіївна – фельдшер КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ»; 
2.9. Григоренко Євгенія Миколаївна – вчитель КЗ «Музиківський ліцей»; 
2.10. Кабанова Марина Володимирівна – вчитель КЗ «Музиківський ліцей»; 
2.11. Васильєв Василь Михайлович - вчитель КЗ «Музиківський ліцей»; 
2.12. Піхлер Ганна Сергіївна – ветеран педагогічної праці; 
2.13. Шевченко Раїса Григорівна – краєзнавець, ветеран педагогічної праці; 
2.14. Гуман Микола Миколайович – заслужений працівник сільського господарства 

України, директор радгоспу «Маяк»1985-1997 рр; 
2.15. Пилипчак Валентина Андріївна – депутат Музиківської сільської ради; 
2.16. Сипко Іван Єпіфанович – ветеран Великої Вітчизняної війни; 
2.17. Шпилєвой Олександр Сергійович – учасник бойових дій; 
2.18. Місюра Аліна Миколаївна – директор КЗ «Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів»; 

2.19. Суворова Анастасія Іванівна – бригадир на дільницях основного виробництва Філії 

«Чорнобаївське» ПАТ «Агрохолдінг Авангард»; 

2.20. Педченко Валентина Василівна – укладальник-пакувальник Філії «Чорнобаївське» 

ПАТ «Агрохолдінг Авангард»; 

2.21. Врублевський Юрій Миколайович – слюсар-ремонтник ТОВ «Комерцбудпласт»,; 

2.22. Трибушна Людмила Сергіївна – активіст села Східне. 

3. Відзначити шляхом нагородження Подякою за професіоналізм, сумлінну та 
ефективну працю для розвитку Музиківської об’єднаної територіальної громади наступних 
громадян: 



 

 

3.1. Гордовенко Віктор Петрович – спеціаліст з землекористування та екології 
Музиківської сільської ради  

3.2. Колісніченко Людмила Леонтіївна – інспектор з розвитку інфраструктури, 
житлово-комунального господарства та енергоефективності Музиківської сільської ради 

3.3. Шабельніков Сергій Григорович – інспектор з громадської безпеки,  громадський 
помічник дільничного інспектора Музиківської сільської ради 

3.4. Боган Роман Петрович - оператор птахофабрик та механізованих ферм Філії 
«Чорнобаївське» ПАТ «Агрохолдінг Авангард» 

3.5. Чихун Анна Сергіївна – колишній працівник КЗ «Музиківський ясла-садок», 
загалом пропрацювала 38 років у закладі. 

4. Відзначити шляхом нагородження Грамотою за багаторічну працю та вагомий особистий 
внесок у розвиток Музиківської об’єднаної територіальної громади  наступних громадян: 
4.1.Іванов Валерій Костянтинович – приватний підприємець; 
4.2.Пилипчук Геннадій Михайлович – приватний підприємець; 
4.3.Скиба Надія Вікторівна – учитель біології КЗ «Східненська ЗОШ»; 

5. Відзначити шляхом нагородження Почесною грамотою за активну громадську позицію, 
професійну діяльність, вміння працювати з людьми та для людей та вагомий особистий 
внесок у розвиток Музиківської об’єднаної територіальної громади наступних громадян: 
5.1.Болюк Мар’яна Михайлівна – в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ»; 
5.2.Зощук Катерина Петрівна – лаборант КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ»; 
5.3.Михайлова Валентина Сергіївна -  вихователь КЗ «Музиківський ясла-садок»; 
5.4.Славич Василь Васильович – директор КЗ «Музиківський ліцей». 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову С.Н. Лейбзона. 
 
 
Сільський голова        Лейбзон С.Н. 

  



 

 

Додаток  
         до рішення сесії 
№614 від 20.09.2019 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Дошку пошани 

 
1. Положення про Дошку пошани визначає порядок занесення і затвердження кандидатур 
на Дошку пошани. 
        2. Занесення на Дошку пошани є найвищою відзнакою і заохоченням працівників установ і 
організацій громади всіх форм власності, депутатів сільської ради, ветеранів, які своєю працею 
зробили вагомий внесок в економічний, соціальний та культурний розвиток громади, активну 
громадську, благодійну діяльність тощо. 
3. Відзначення кращих людей занесенням на Дошку пошани здійснюється щороку до Дня 
села Музиківка рішенням сільської ради, відповідно до рішення виконавчого комітету сільської 
ради. 
4. Висунення кандидатур здійснюється гласно, як правило, у трудовому колективі, де працює 
особа, через електронну форму  або в інший спосіб (далі – суб’єкти висування). 
5.  Суб’єкти висування вносять до загального відділу подання про відзначення кращих 
працівників з занесенням на Дошку Пошани, які підписуються керівником суб’єкта висування та 
представником трудового колективу, якщо він є суб’єктом висування та завіряється печаткою 
суб’єкта висування у строки визначені розпорядженням сільського голови. 
6.  Подання має містити дані про конкретні досягнення в роботі претендента, дату 
народження, адресу  місця проживання. Суб’єкти висування здійснюють подачу зазначених 
документів відповідно до Закону Україну «Про захист персональних даних». 
7.  Завданням виконавчого комітету є розгляд подань про відзначення кращих працівників  
занесенням на Дошку пошани, які надійшли від суб’єктів висування. При здійсненні відбору 
серед претендентів виконком, за принципом справедливості, добивається повноти представлення 
на Дошці пошани галузей економіки та соціальної сфери громади пропорційно до кількості 
працюючих у цих галузях, щорічно проводить ротацію претендентів на занесення на Дошку 
Пошани, надає перевагу рядовим працівникам перед адміністративно-управлінським персоналом 
тощо.  
8. За рахунок коштів місцевого  бюджету, передбачених на організацію та проведення 
сільських заходів і урочистих подій, відзначення пам’ятних дат та державних свят утримується 
Дошка пошани, виготовляються фотоматеріали. 
9. Загальний відділ здійснює організацію роботи щодо занесення на Дошку пошани. 
10. Загальний відділ забезпечує широке висвітлення у засобах масової інформації про кращих 
працівників, депутатів місцевих рад, удостоєних на занесення на Дошку пошани. 
 
  


