
 

 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Шістнадцятої  сесії сільської ради восьмого скликання 

26 жовтня 2021 року          №299 
 
Про затвердження порядку денного ХVІ сесії сільської ради 
 
Керуючись ст.26, 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія 

сільської ради 
 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Порядок денний ХVІ сесії: 
1.1.Про затвердження порядку денного ХVІ сесії сільської ради  
Лейбзон С.Н.  
1.2. Про затвердження звіту про використання сільського бюджету за січень - 

вересень 2021р. 
Лебедєва А.М.  
1.3.Про внесення змін до програм  
Лебедєва А.М.  
1.4.Про внесення змін до рішення сесії «Про бюджет Музиківської сільської 

територіальної громади на 2021 рік » (21510000000)»  
Лебедєва А.М.  
1.5. Про зміни до штатного розпису (перейменування посади головного спеціаліста з 

муніципальних ініціатив та інвестицій на головного спеціаліста з енергоменеджменту, 
муніципальних ініціатив та інвестицій) 

Погрібна Л.С., Насонова Ж.Ж. 
1.6. Про затвердження Програми проведення інфекційного контролю та дотримання 

заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги на території 
Музиківської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки 

Погрібна Л.С., Болюк М.М. 
1.7.Про надання матеріальних допомог (Висоцька Н.О., Будніков О.П.) 
Погрібна Л.С., Лукічов С.М. 
1.8. Про затвердження статуту комунального закладу «Загорянівська сільська 

бібліотека» в новій редакції 
Погрібна Л.С., Сальнікова Ю.В. 
1.9.Про затвердження  у новій редакції Регламенту відділу Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету   Музиківської сільської ради 
Шнирук І.В. 
1.10.Про затвердження  у новій редакції Положення про відділ Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету   Музиківської сільської ради 
Шнирук І.В. 
1.11.Про затвердження у новій редакції  Переліку адміністративних послуг, які 

передбачено надавати через відділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого 



комітету Музиківської сільської ради 
Шнирук І.В. 
1.12. Про земельні питання  
Мельниченко А.В., Кулик І.В. 
 
1.12.1. Про затвердження технічних документацій та проектів землеустрою  і 

передачу земельних ділянок у власність (Темна В.О., Дьяченко М.В., Чепура П.П., 
Спіціальна Т.С., Поплавська К.О.,  Дьяченко Н.Л.,  Єрмаков Я.О., Миколаєнко Ю.Ю., Білий 
В.І., Бурцева Г.В., КП «Струмок – 2»,  АТ «Херсонобленерго» - оренда, ПАТ «КИЇВСТАР» -
оренда) 

1.12.2. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду АТ «Херсонобленерго»  для реконструкції ПЛ-0,4кВ від КТП-845 
«Білозерка» 

1.12.3. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду АТ «Херсонобленерго» (49 років, 0,0024 га, вул. 8 Березня с. 
Музиківка) 

1.12.4. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (Латин 
О.С., 1,800 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0662)-1.12.5. Про відмову у наданні 
дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 
для ведення особистого селянського господарства (Коробов О.О., 2,0000 га) 

1.12.6. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою, що забезпечує 
еколого-економічне обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь (ф/г «СЕЛЕНА» 
Мацегора В.В., площею 6,80 га кадастровий номер 6520383500:02:001:0240, 
6520383500:02:001:0239, 6520383500:02:001:0238, державний акт на право постійного 
користування землею серії ІІІ-ХС № 006544) 

1.12.7. Про внесення змін до рішення сесії сільської ради (Штуца В.В., (учасник АТО) 
змінити адресу із вулиці Богдана Хмельницького, 31 на вулицю Богдана Хмельницького, 35) 

1.12.8. Про доповнення переліку земельних ділянок на продаж прав оренди шляхом 
проведення електронних торгів (Трибушна Л.С., площею 2,9690 га, кадастровий номер 
6520386700:02:001:0345, у полі-контурі 25 на території ССО) 

1.12.9. Про передачу в оренду земельної ділянки (Распутній О.А., площею 3,2972 га, 
кадастровий номер 6520386700:02:001:0047, у полі-контурі №68 на території ССО) 
комісія не дійшла згоди  

1.12.10. Про надання дозволу на проведення інвентаризації земельних ділянок для 
обслуговування багатоквартирних будинків, належних до них будівель, споруд та 
прибудинкових територій ( с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, будинок 24/26, 31, 14, 
с. Східне, вул. ім. Т.Г.Шевченка, будинок 12) 

  
 

Сільський голова                                              С.Н.ЛЕЙБЗОН  
 

  


