
 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять другої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 25 квітня  2019  року                                                              №485 

 

Про затвердження порядку денного ХХХІІ сесії сільської ради  

 

Керуючись ст.26, 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія 
сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Порядок денний ХХХІІ сесії: 
1.1. Про затвердження порядку денного ХХХІІ сесії сільської ради  
Доповідає Лейбзон С.Н. 
1.2. Про зміни до штатного розпису Музиківської сільської ради 
Доповідає Насонова Ж.Ж. 

1.3. Про затвердження тарифів КП «Струмок-2» 
Доповідає Шкурупій С.О. 

1.4. Про наміри передачі в оренду частини будівлі для розміщення аптеки 
Доповідає Погрібна Л.С. 

1.5. Про передачу в оренду нерухомого майна ПАТ «Укрпошта» 
Доповідає Погрібна Л.С. 

1.6. Про передачу на баланс та оперативне управління «Музиківська амбулаторія 
ЗПСМ» майна комунальної власності (електрокардіограф, біохімічний аналізатор) 

Доповідає Погрібна Л.С. 

1.7. Про затвердження Положення про відкритий творчий конкурс на визначення 
логотипу Музиківської об’єднаної громади 

Доповідає Погрібна Л.С. 

1.8. Про затвердження Програми запобігання виникнення та ліквідації спалахів 
особливо небезпечних інфекційних хвороб тварин на території Музиківської ОТГ  на 2019-
2020 роки 
Доповідає Погрібна Л.С. 

1.9. Про затвердження програми «Програми боротьби з онкологічними 
захворюваннями на 2019-2023 рр.» 
Доповідає Шнирук І.В. 

1.10. Про використання залишків освітньої субвенції 2018 року  
Доповідає Славич В.В., Семенюк В.І. 

1.11. Про затвердження кошторисної  та проектної документації  
Доповідає Колісніченко Л.Л. 

1.12. Про виконання сільського бюджету за І квартал 2019 року 
Доповідає Зіновік Є.І. 

1.13.  Про зміни та доповнення до рішення «Про сільський бюджет на 2019 рік» 
Доповідає Зіновік Є.І. 

1.14. Про земельні питання 
Доповідає Гордовенко В.П., Колісніченко В.І. 

1.14.1. Про надання  дозволів розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність 



1.14.2. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для  будівництва  та  обслуговування  жилих  будинків, господарських  
будівель  і  споруд   

1.14.3. Про затвердження технічних документацій щодо відновлення, встановлення меж 
земельної ділянки 

1.14.4. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення  особистого селянського господарства 

1.14.5. Про надання  дозволів розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства 

1.14.6. Про передачу у власність земельних ділянок   для ведення особистого 
селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення 
комунальної власності за межами населених пунктів  

1.14.7. Про дозвіл  на виготовлення технічної документацій щодо встановлення  
(відновлення )меж земельних ділянок для ведення особистого селянського 
господарства 

1.14.8. Про затвердження  детального плану території (Шевченка  І.Г.) 
1.14.9. Про надання згоди на передачу  у власність земельної для ведення   особистого 

селянського господарства із земель комунальної  власності 
сільськогосподарського призначення 

1.14.10. Про дозвіл на проведення інвентаризації земель  колективної власності 
1.14.11. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо відновлення, 

встановлення меж  для ведення особистого селянського господарства. 
1.14.12. Про розірвання договору оренди земельної ділянки з фізичною особою  

Гевко А.І. 
1.14.13. Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки (Краснов В.В.) 
1.14.14. Про продовження договору оренди землі (Другов О.В.) 
1.14.15. Про внесення змін до договору оренди землі з Мамраком В.В. 
1.14.16. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення сільськогосподарського товарного 
виробництва 

1.15. Різне 
- Про встановлення ставок орендної плати за землю 

Доповідає Гордовенко В.П. 

-Про схвалення проектів рішень щодо встановлення місцевих податків та зборів 
Доповідає Погрібна Л.С., Гордовенко В.П. 

- Про обговорення детального плану території та проведення громадських слухань 
Доповідає Гордовенко В.П. 

 
Сільський голова                                                                            С.Н. Лейбзон 


