
 

 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 121  
 
від 04 серпня  2020  року 
                                                                             
Про скликання виконавчого комітету №09 
та ХLVIІІ сесії сільської ради 

 
Відповідно до ст. ст. 42, 53 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»  
 
1. Скликати виконавчий комітет №9 20 серпня 2020 року на 13.00 з наступним 

порядком денним: 
1.1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №09 
Лейбзон С.Н. 
1.2.Про підготовку соціально-культурних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 

2020-2021 рр 
Колісніченко Л.Л., Вова Т.О., Сальнікова  Ю.В. 
1.3.Про стан підготовки закладів освіти до навчального року 2020-2021  
Сальнікова  Ю.В. 
1.4. Про сплату місцевих податків та зборів  
Лебедєва А.М. 
1.5. Про схвалення проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії 

від 19.12.2019 року №742 «Про сільський бюджет Музиківської об’єднаної територіальної 
громади на 2020 рік 21510000000» 

Лебедєва А.М 
1.6. Про попередній розгляд прогнозу бюджету на 2021-2023 роки 
Лебедєва А.М 
1.7. Про внесення змін до рішень виконавчого комітету №86 , №87, №88 від 26.12.2019 

року 
Погрібна Л.С. 
1.8. Про присвоєння адрес  
Колісніченко Л.Л. 
 
2. Скликати 48 сесію сільської ради 20 серпня 2020 року о 14.00 з наступним порядком 

денним: 
2.1.Про затвердження порядку денного ХLVIІІ сесії сільської ради 
Лейбзон С.Н. 
2.2. Про скасування рішення сесії №568 від 25.07.2019 року «Про затвердження 

Порядку виявлення та набуття у комунальну власність Музиківською ОТГ неріхомого майна, 
визнаного судом відумерлою спадщиною» 

Погрібна Л.С. 
2.3. Про внесення житлового будинку до переліку об'єктів малої приватизації, що 

підлягають приватизації у 2020 році. 
 



2.4.Про передачу КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій у Херсонській області у 2020 році  

Лебедєва А.М. 
2.5Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 19.12.2019 року №742 «Про 

сільський бюджет Музиківської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 21510000000 
Лебедєва А.М. 
2.6. Про попередній розгляд прогнозу бюджету на 2021-2023 роки  
Лебедєва А.М. 
2.7.Про земельні питання 
Колісніченко В.І. 
3.Секретарю сільської ради Погрібній Л.С. організувати засідання постійних 

депутатських комісій та обговорення проектів рішень. 
4.Загальному відділу опублікувати розпорядження та оголошення про заплановані 

зустрічі на офіційному сайті сільської ради. 
 

 
Секретар сільської ради, т.в.о. сільського голови     Л.ПОГРІБНА 


