
 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Двадцять дев’ятої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 15 березня  2019  року                                                              №452 

 

Про затвердження порядку денного  

 

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

 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити Порядок денний ХХIХ сесії: 

1.1.Про затвердження порядку денного  
1.2.Про звільнення та призначення виконуючого обов’язки керівника КНП «Музиківська 

амбулаторія ЗПСМ» 
1.3.Про призначення виконуючого обов’язки директора КЗ «Музиківський сільський 

будинок культури»  
1.4.Про схвалення проекту, видатки на який здійснюватимуться за рахунок коштів субвенції 

з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних 
територіальних громад у 2019 році  

1.5.Про зміни до програм  
1.6.Про внесення змін та доповнень до рішення «Про сільський бюджет на 2019 рік» 
1.7.Про затвердження Порядку отримання та використання благодійних (добровільних) 

внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами 
освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, спорту та фізичного виховання, 
засновником яких є Музиківська сільська рада, для потреб їх фінансування 

1.8.Про передачу на баланс та оперативне управління «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
майна комунальної власності (аналізатор) 

1.9.Про внесення змін до штатного розпису КП «Струмок-2» 
1.10. Про земельні питання  

 
1.10.1. Про затвердження технічної документації щодо відновлення, встановлення меж 

1.10.2. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність  

1.10.3. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення ОСГ 

1.10.4. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для ведення ОСГта технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельних ділянок комунальної власності  

1.10.5. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності  



1.10.6. Про передачу у власність земельних ділянок для ведення ОСГ із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами населених 

пунктів на території Музиківської сільської ради  

1.10.7. Про надання згоди на передачу у власність земельних ділянок для ведення ОСГ 

(учасники бойових дій) 

1.10.8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду 

земельної ділянки 

1.10.9. Про відміну рішення сесії про надання в оренду земельної ділянки 

1.11. Різне  
- Про особливості електронного декларування 
- Про нові тарифи Музиківського КП 
 

 

 

Сільський голова                                                                            С.Н. Лейбзон 


