
 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Двадцять другої  сесії сільської ради сьомого скликання 

 

від 09 серпня  2018  року                                                              №325 

 

Про затвердження порядку денного  

 

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

сільської ради 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок денний ХХІІ сесії: 

1.1.Про затвердження порядку денного 

Доповідає Лейбзон С.Н. 

1.2.Про встановлення надбавки за керівництво методичною роботою  

Доповідає Семенюк В.І. 

1.3.Про надання матеріальної допомоги Місюрі А.М. 

Доповідає Шнирук І.В. 

1.4.Про створення комунального некомерційного підприємства «Музиківська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Музиківської сільської ради 

шляхом реорганізації (перетворення) комунального закладу «Музиківська 

амбулаторія загальної практики сімейної медицини» Музиківської сільської ради 

Доповідає Шнирук І.В. 

1.5.Про передачу в оренду об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

Музиківської сільської ради єдиному претенденту на право оренди 

Доповідає Погрібна Л.С. 

1.6.Про розгляд листа управління захисту економіки 

Доповідає Лігінович Н.С. 

1.7.Про передачу системи вуличного освітлення  

Доповідає Погрібна Л.С. 

1.8.Про зміни до штатного розпису  Музиківської сільської ради  

Доповідає Погрібна Л.С. 

1.9.Про зміни до програми  

Доповідає Погрібна Л.С. 

1.10. Про затвердження Програми забезпечення житлом медичних працівників 

Музиківської амбулаторії ЗПСМ  на 2018-2021 роки   

Доповідає Шнирук І.В. 

1.11. Про звіт про виконання сільського бюджету за І півріччя 2018 року  

Доповідає Зіновік Є.І. 

1.12. Про внесення змін та доповнень до рішень сесії від 18.05.2018 року №277 та від 

06.03.2018 року №242 «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 

22.12.2017 року №215 «Про сільський бюджет на 2018 рік»» 

Доповідає Зіновік Є.І. 



1.13. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 22.12.2017 року №215 

«Про сільський бюджет на 2018 рік» 

Доповідає Зіновік Є.І. 

1.14. Про земельні питання 

Доповідає Колісніченко В.І. 

1.14.1. Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою 

1.14.2. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність 

1.14.3.Про затвердження технічної документації 

1.14.4.Про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для ведення ОСГ 

1.14.5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

1.14.6. Про надання земельної ділянки у постійне користування. 

1.14.7. Про вилучення земельної ділянки  

1.14.8. Про внесення змін до договору оренди 

 

Сільський голова                                                                               С.Н.Лейбзон 
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