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Депутати присутні на засіданні П’ЯТОЇ сесії Музиківської сільської ради восьмого 
скликання від 26.01.2021 року 
 
№ ПІП Округ   
 Лейбзон Савелій Нолєвич  Присутній  
1 Бунчук Ольга Володимирівна  №8 -  
2 Возбранна Тетяна Віталіївна  №5 Присутня  
3 Воробйова Альона Вікторівна  №7 Присутня 
4 Ісаєва Ганна Володимирівна  №8 - 
5 Карп Віктор Федорович  №4 Присутній 
6 Компаніченко Наталя Михайлівна  №5 Присутня  
7 Крута Людмила Анатоліївна  №2 Присутня  
8 Кулик Інна Вікторівна  №3 Присутня  
9 Лукічов Станіслав Миколайович  №4 Присутній 
10 Маркова Вікторія Василівна  №2 Присутня  
11 Міщенко Наталія Іванівна  №1 Присутня  
12 Осадчук Ірина Віталіївна  №7 Присутня  
13 Петрова Наталя Миколаївна  №3 Присутня  
14 Пилипчак Валентина Андріївна  №1 Присутня  

15 Пилипчук Геннадій Михайлович  №4 Присутній 
16 Погрібна Людмила Сергіївна  №2 Присутня 
17 Свинарчук Віктор Іванович  №7 Присутній  
18 Славич Василь Васильович  №5 Присутній 
19 Трофимчук Галина Олександрівна  №6 Присутня 
20 Шкурупій Тетяна Анатоліївна  №6 Присутня 
21 Шнирук Ірина Василівна  №3 Присутня 
22 Шулєжко Світлана Володимирівна  №1 - 

 
  



 
 
Присутні на засіданні П’ЯТОЇ сесії Музиківської сільської ради восьмого скликання 
від 26.01.2021 року 
 
№ ПІП Посада  Підпис  
1 Андруневич О.М. Директор Музиківського КП  Присутній  
2 Грінєвич Т.В. Бухгалтер Музиківського КП Присутня 
3 Шкурупій С.О.  Керівник КП «Струмок-2» Присутній  
4 Посунько А.С.  Бухгалтер КП «Струмок-2» Присутня 
5 Болюк М.М. Керівник КНП «Музиківська ЗПСМ» Присутня 
6 Лебедєва А.М. Начальник фінансового відділу Присутня 
7 Сальнікова Ю.В. Начальник відділу освіти та 

гуманітарного розвитку  
Присутня 

8 Колісніченко Л.Л. Інспектор з питань розвитку 
інфраструктури, енергоефективності та 
ЖКГ 

Присутня 

9 Мельниченко А.В.  Начальник відділу земельних відносин та 
розвитку інфраструктури  

- 

10 Вова Т.О. Староста Східненського старостинського 
округу  

Присутня 

11 Трибушна Т.В. Спеціаліст з діловодства, звернень 
громадян та доступу до публічної 
інформації  

Присутня 

12 Лігінович Н.С.  Юристконсульт  Присутня 
13 Чихун О.М.  Житель села Музиківка. Присутній 
14 Нестеренко О.С. Житель села Музиківка. Присутній 

15 Шинкарюк М.М. Помічник-консультант  Присутній 
16 Сорокунський с.М.  Депутат обласної ради Присутній 
17 Риженко К.О. Міжнародна федерація журналістів Присутній 
18 Іваненко І.П. Журналіст  присутня 
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
34    



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
П Р О Т О К О Л 

П’ятої сесії сільської ради восьмого скликання 
 

від 26.01.2021 року  
Початок о 14.00  
Зала засідань сільської ради 
с. Музиківка 
 
Загальний склад ради – 22 депутатів, 
Присутні на засіданні – 19 депутатів (список додається); 
Присутні 17 (список додається) 
 
Сільський голова Лейбзон Савелій Нолєвич відкриває п’яту сесію сільської ради восьмого 
скликання. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! На п’ятій сесії сільської ради із загальної 
кількості депутатів наразі  присутні 17 депутатів.  
Згідно пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія 
сільської ради є правомочною. Вноситься пропозиція відкрити п’яту сесію сільської ради. 
Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати! П’ята сесія сільської ради восьмого 
скликання оголошується відкритою. 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! Для того, щоб розпочати роботу сесії потрібно 
обрати лічильну комісію. Пропоную, доручити вести підрахунок голосів  
- Шнирук І.В.  
- Шкурупій Т.А. 
- Воробйова А.В.  
Інші пропозиції є? Немає. Хто за те щоб доручити вести підрахунок голосів підчас сесії 
Музиківської сільської ради та заповнити протокол поіменного голосування цим 
депутатам? Голосуємо піднятою рукою. Хто за?  Хто проти? Немає. Утримався? Немає. 
Одноголосно. 
Шановні депутати, протокол поіменного голосування має підписати кожен присутній 
депутат. Дякую.  
Протокол поіменного голосування є невідємною частиною про 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Пропонується слідуючий регламент роботи сесії. 
Доповіді з питань до 7 хвилин. 
Для виступів у обговоренні питань порядку денного до 5 хвилин. 
Роботу сесії закінчити без перерви. 
Першочерговість виступу мають депутати Музиківської сільської ради. 
У кого з депутатів будуть інші пропозиції? Немає. Пропоную затвердити даний регламент 
роботи п’ятої сесії сільської ради. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати підняттям 
руки. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
 

1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до затвердження порядку денного п’ятої сесії. 
Проєкт рішення у всіх на руках? Пропоную його прийняти за основу і вцілому. 
 

ШНИРУК І.В. Сьогодні розглядатимуться питання, які стосуються моїх близьких осіб, а 
саме питання «Про затвердження технічних документацій та проєктів землеустрою і 
передачу земельних ділянок у власність» повідомляю, що вбачаю ознаки конфлікту 



інтересів у своїй участі при вирішенні даного питання. Тому брати участь в обговоренні та 
голосувати з даного питання не буду. Заяву написала. 
КУЛИК І.В. В мене теж конфлікт інтересів, бо розглядатимуться питання, які стосуються 
моїх близьких осіб, а саме в земельних питаннях пункт 1.18.1. Повідомляю, що вбачаю 
ознаки конфлікту інтересів у своїй участі при вирішенні даного питання. Тому брати участь 
в обговоренні та голосувати з даного питання не буду. Заяву написала. 
В залу засідань прибула депутат ВОЗБРАННА Т.В. 
КРУТА Л.А. В мене теж конфлікт інтересів під час розгляду питання «Про надання 
матеріальної допомоги». Повідомляю, що вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі 
при вирішенні даного питання. Тому брати участь в обговоренні та голосувати з даного 
питання не буду. Заяву написала. 
СЛАВИЧ В.В. Теж конфлікт інтересів  під час звітування «Про використання залишків 
освітньої субвенції». Повідомляю, що вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі при 
вирішенні даного питання. Тому брати участь в обговоренні та голосувати з даного питання 
не буду. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Сьогодні розглядатимуться питання, які стосуються діяльності моєї 
близької особи, а саме питання пов’язані з діяльністю комунального підприємства 
«Струмок-2»» повідомляю, що вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі при 
вирішенні даного питання. Тому брати участь в обговоренні та голосувати з даного питання 
не буду. Заяву написала. 
ТРОФИМЧУК Г.О. І в мене конфлік інтересів, бо я працюю в КП «Струмок-2» повідомляю, 
що вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі при вирішенні даного питання. Тому 
брати участь в обговоренні та голосувати з даного питання не буду. 
ОСАДЧУК І.В. Теж конфлікт інтересів  під час звітування «Про використання залишків 
освітньої субвенції». Повідомляю, що вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі при 
вирішенні даного питання. Тому брати участь в обговоренні та голосувати з даного питання 
не буду. 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Є у депутатів доповнення, заперечення до порядку денного? Немає. 
Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний сесії? 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ З даного питання голосуємо поіменно, прошу лічильну 
комісію організувати голосування. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №49) 
 
ШИНКАРЮК М.М. Савелій Нолєвич, хочу дати певну інформацію. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. В порядку денному вашої інформації немає. Це треба вирішувати до сесії. 
До зали засідань прибув депутат Лукічов С.М. 
 

2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про затвердження звіту про 
фінансовий стан та діяльність КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» за 2020 рік».  

Доповідає Болюк М.М., в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
БОЛЮК М.М. Виносить на розгляд сесії доповідь з даного питання, примірник 

описового та фінансового звіту закладу. 
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Питання можна? Мар’яна Михайлівна, яка у Вас зарплата? 
БОЛЮК М.М. Яка в мене зарплата? Посадовий оклад 7500 грн плюс нарахування за 

декларації.  



СОРОКУНСЬКИЙ С.М. У вас багато питань у амбулаторії, Вам , напевно, треба 
склад, треба гараж для «скорої помощі», бо водії зверталися до мене, що штукатурка падає 
на нову машину. 

БОЛЮК М.М. В нашій амбулаторії основна проблема це є приміщення. Ми 
виконуємо дуже багато чого, в нас є лабораторія, денний стаціонар. Основна наша 
проблема це приміщення. Ну, не може бути лабораторія біля виходу. В нас немає 
приміщення для забору біоматеріалів,  

 СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 
до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення 
сорок сьомої сесії сільської ради сьомого скликання. Фізіотерапевтичних процедур все 
більше і більше. 

СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Треба зробить лабораторію, гараж. Запланувати кошти 
треба. 

ЛЕЙБЗОН С.Н. Сергій Миколайович, можна я Вам на це питання відповім? 
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Я заперечую. До вас будуть питання потім. 
ТРОФИМЧУК Г.О. Я член депутатської комісії по охороні здоров'я, то в мене 

питання – Що по Східному? Люди питають коли буде працювати ФАП. У вас тут все 
хорошо, але нам до вас добраться дуже важко. Будь ласка. 

БОЛЮК М.М. Ми плануємо отримати гуманітарну допомогу. 
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Скільки коштів не хватило на ліки? 
БОЛЮК М.М. Скільки коштів не хватило на ліки? На які? В нас не виконання плану 

по інсулінодіагностикі – ціна питання 47 тисяч. Щоб закупити туберкулін. Це треба 
зробити, бо діти без проб манту. Ми бачимо статистичне зростання плюс два випадки 
туберкульозу, але добре, що тільки в дорослого населення. В дитячого населення була 
підозра, але вона була знята. 

СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Значить можна звернення до депутатів робить, щоб вони 
розглянули це питання. І друге, що я хотів вас попросить, це щоб було дві або три «скорі 
помощі» тут у нас. Що нельза щоб машина на Східне була, бо вони як отрізані від 
Музиківки. Єсть же машина можна виділять 

БОЛЮК М.М. За «швидку допомогу»… Вона обслуговує населення ОТГ в 
незалежності це Східне чи Музиківка. 

СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Ну, хотя б поки там немає ФАПу…Ну, щоб лікар там 
якийсь… 

ПОГРІБНА Л.С. Мар'яна Михайлівна не є керівниом «Швидкої» допомоги! 
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Людмило Сергіївно, ну, я ж з Мар'яною Михайлівною 

говорю, задам Вам питання будете Ви відповідать 
БОЛЮК М.М. Ну, я приблизно зрозуміла про що Ви говорите про «швидку». Ну, 

відкриється ФАП і навіть до ремонту ми виїжджали один раз, у нас був виїзд в 
Загорянівку. Я, що хочу сказати, ще не було у нас випадків, що людина звернулася, це хіба 
що щось таке було, що не можна було. Ми завжди виїжджаємо на виклики. Але лише за 
зверненням. 

ЛЕЙБОН С.Н. Ще запитання до Мар'яни Михайлівни!    
ПОГРІБНА Л.С. Запропонувала затвердити звіт згідно з проєктом рішення. 
 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №50) 

 



3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про використання залишків освітньої 
субвенції» 

Доповідають Славич В.В., директор КЗ «Музиківський ліцей» 
Осадчук І.В., директор КЗ «Східненська школа» 
СЛАВИЧ В.В. Виносить на розгляд сесії доповідь з даного питання, презентацію 

фото матеріалів та звіт про використання коштів. 
ТРОФИМЧУК Г.О. Я просто хочу спитать, оце аби не об’єднання оцього всього б у 

нас не було? Не було б залишку освітньої субвенції? 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Це державна субвенція, але зараз її розприділяємо ми з вами, а не 

район, тому в певній мірі - так. Аби не об’єднання ні Музиківська ні Східненська школа 
цих коштів би не побачила. 

ОСАДЧУК І.В. Виносить на розгляд сесії доповідь з даного питання, презентацію 
відео матеріалів та звіт про використання коштів. 

ШКУРУПІЙ Т.А. А як розприділяються кошти залишків освітньої субвенції? Я так 
розумію сума одна йде на громаду.  

ОСАДЧУК І.В. По кількості дітей за складною формулою виділяються кошти на 
місцевий бюджет, а місцевий бюджет вже за своїм баченням розділяє кошти між школами. 

ШКУРУПІЙ Т.А. Пропорційно дітям? 
ПОГРІБНА Л.С. В основному пропорційно кількості дітей, але в минулому році 

основною логікою розпреділення залишків освітньої субвенції було завершити два 
напрямки . Це безпека пожежна та безпека харчування і вже віднявши кошти на ці два 
напрямки ділили кошти пропорційно. Також в минулому році з обласного бюджету було 
отримано 450 тисяч з залишків освітньої субвенції на харчоблок Музиківського ліцею. 
Відповідно там розподіл був трошки іншим. На цей рік у нас незавершене питання по 
харчоблоку в Східненській школі. І на наступній сесії коли будемо затверджувати 
фінансовий звіт за минулий рік та говорити про розподіл залишків освітньої субвенції 
2020 року, то знову ж, є пропозиція, яку ми проговорювали виконавчим апаратом щодо 
розділення коштів. Пропонуємо від загальної суми відняти кошти на завершення їдальні та 
харчоблоку в Східненській школі, а залишок вже ділимо пропорційно кількості дітей. Але 
коли вже від директорів отримаємо повні списки-пропозиції по школам тоді ми знову вже з 
депутатами повернемося до цього питання. 

ЛЕЙБЗОН С.Н. Затверджується розподіл рішенням сесії. Дякую Вам за роботу. 
ПОГРІБНА Л.С. Запропонувала затвердити звіти згідно з проєктом рішення. 
 

ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 2 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №51) 

 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про встановлення нормативу та порядку 

відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємствами, установами та 
організаціями, що належать до комунальної власності Музиківської сільської ради на 2021 
рік» 

Доповідає Лебедєва А.М., начальник фінансового відділу Музиківської сільської ради  
ЛЕБЕДЄВА А.В. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 

до проєкту рішення? Немає.  
ПОГРІБНА Л.С. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 

сільської ради. 



 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 19 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №52) 

 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про затвердження звіту про 

фінансовий стан та діяльність Музиківського КП за 2020 рік» 
Доповідають Андруневич О.М., директор Музиківського КП 
Гринєвич Т.В., головний бухгалтер Музиківського КП 
ГРІНЄВИЧ Т.В. Виносить на розгляд сесії фінансовий звіт про роботу підприємства, 

описовий звіт про роботу та доповідь з даного питання. 
ТРОФИМЧУК Г.О. Ви піднімаєте багато води – в 4 рази більше ніж Східненське КП. 

Відповідно чим більше води тим більше коштів. І тут я бачу 100 тисяч Вам виділялося на 
заробітні плати 

ГРІНЄВИЧ Т.В. ЦЕ була заборгованість з 2019 року, ми тоді три місяці всі не 
отримували заробітну плату. Тоді було велике недоотримання коштів. 

ПОГРІБНА Л.С. Минулим скликанням, коли депутати виділяли кошти на заробітні 
плати, то теж дуже болісно реагували. Ми дивилися на діяльність і до того як виділили 
кошти і після цього, щомісячно заслуховували інформацію щодо діяльності КП. 

ЛЕЙБЗОН С.Н. Ще питання. 
ПОГРІБНА Л.С. Ми Вам рішенням сесії передавали огорожу, що залишилася від 

Музиківського ясла-садку чи зможете Ви її використати для огорожі свердловин? 
АНДРУНЕВИЧ О.М. Не підходить. Вже зв’язувався з хлопцями , які встановлюють 

подібні огорожі, то вони сказали – Ні, таких стовбиків зараз немає. 
ЛУКІЧОВ С.М. У Вас є залишок збору на кладовище, але є скарги від людей, що 

сміття не вивозиться. Як часто вивозиться сміття? 
ГРІНЄВИЧ Т.В. Ми вивозимо сміття перед Поминальними днями і після них. 

Реально це виходить раз в рік. 
ЛУКІЧОВ С.М. Викосом трави хто займається? 
ГРІНВИЧ Т.В. Ми наймали людину і вона викосила нам в цьому році весь периметр.  
ЛЕЙБЗОН С.Н. Хто сплачує цвинтарний збір? Бо в фейсбуці задають питання – 

Чому одні сплачують, а інші сміються? Цей збір встановлений рішенням сходки, реально 
його адмініструвати не може ні сільська рада, ні комунальне підприємство. 

ГРІНЄВИЧ Т.В. Сплачує десь 250 дворів. Дуже багато не сплачує.  
ЛЕЙБЗОН С.Н. Вимагати Ви не можете лише роз’яснювати. 
(Обговорення без виступів) 
ПОГРІБНА Л.С. Запропонувала затвердити звіти згідно з проєктом рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 

зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 19 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №53) 

 



6. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про надання дозволу Музиківському 
КП на початок процедури зміни тарифу водопостачання» 

Доповідають Андруневич О.М., директор Музиківського КП 
Гринєвич Т.В., головний бухгалтер Музиківського КП 
ПОГРІБНА Л.С. Презентувала звернення Музиківського КП та винесла на розгляд 

сесії  проєкт рішення. 
ГРІНЄВИЧ Т.В. Зачитала пропоновані норми витрат. 
ЛУКІЧОВ С.М. Де Ви берете норми? Там норми зі «Струмком» не співпадають. 
ГРІНЄВИЧ Т.В. Є спеціальна інструкція для розрахунків. Далі наші розрахунки 

будуть розглядать депутатська комісія та сесія. 
(Обговорення без виступу щодо норми витрат та її вплив на розрахунок тарифу) 
ПОГРІБНА Л.С. КП «Струмок-2» дав нам на розгляд свої розрахунки у спеціальній 

таблиці, відповідно ми бачили собівартість води. Будемо просити щоб і Музиківське КП 
підготувало нам такий документ. Щоб ми могли поєднати теорію і практику. 

ПОГРІБНА Л.С. Зачитала проєкт рішення. 
СВИНАРЧУК В.І. Чому Музиківське КП лише починає цю процедуру, а Східненське 

уже тариф затверджується? 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Це питання до керівників КП. 
ПОГРІБНА Л.С. Східненське КП підняло це питання ще з вересня минулого року, 

скільки буде тривати процес з Музиківським КП ніхто не знає. 
(Обговорення без виступів про логіку розподілу коштів, про формування тарифу КП 

«Струмок», про виділення коштів на заробітні плати комунальним підприємствам) 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 

зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 1 
Не голосувало – 1 (Пилипчак В.А. Відсутні в залі засідань на момент голосування) 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №54) 

 
7. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про передачу в безоплатне 

користування за договором позички нежитлового приміщення Музиківського КП» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення, звернення КП  та 

примірник договору. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 

зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 1 (Пилипчак В.А. Відсутні в залі засідань на момент голосування) 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №55) 

 
8. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про передачу в безоплатне 

користування за договором позички нежитлового приміщення КП «Струмок-2»» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 



ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення, звернення КП  та 
примірник договору. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 2 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №56) 

 
9. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про затвердження звіту про 

фінансовий стан та діяльність КП «Струмок-2» за 2020 рік»  
Доповідають Шкурупій С.О., керівник КП «Струмок-2» 
Посунько А.С., головний бухгалтер КП «Струмок-2» 
ШКУРУПІЙ С.О. Виносить на розгляд сесії фінансовий звіт про роботу 

підприємства, описовий звіт про роботу та доповідь з даного питання. 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Я вважаю, що у цьому році Ви подасте набагато більше води 

ніж у минулому році.  
ШКУРУПІЙ С.О. Не подамо. І на тариф це не вплине, нове обладнання 

енергозатратне. І ми і далі будемо подавати воду почасово. Шкуринівка і частина 
Загорянівки з поганим водопроводом – воно буде рвати. Східне матиме воду 24 години, 
Загорянівка – 12, Шкуринівка – 6 годин. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало – 2 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №57) 

 
10. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про затвердження штатного розпису 

КП «Струмок-2»  
Доповідають Шкурупій С.О., керівник КП «Струмок-2» 
Посунько А.С., головний бухгалтер КП «Струмок-2» 
ШКУРУПІЙ С.О. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення щодо затвердження 

штатного розвитку. 
ВОРОБЙОВА А.В, В нас комунальне підприємство не займається цвинтаром, 

вивозом сміття, благоустроєм та інше, але хоче такі самі посадові оклади. В нас будуть 
колись займатися кладовищем чи вивезенням сміття? Мені це кладовище болить! 

ШКУРУПІЙ С.О. Так будемо. 
СЛАВИЧ В.В. Якщо у вас не вистачає коштів чи можна поєднати виконання 

функціональних обов’язків? 
ШКУРУПІЙ С.О. По техніці безпеки в КП має бути два слюсари, в нас половина, в 

КП має бути інженер, відділ кадрів… 
(Обговорення без конкретних виступів щодо неможливості поєднання посад, 

збільшення мінімальної заробітної плати) 



СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало – 2 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №58) 

 
11. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про затвердження тарифів КП 

«Струмок-2» 
Доповідають Шкурупій С.О., керівник КП «Струмок-2» 
Посунько А.С., головний бухгалтер КП «Струмок-2» 
ШКУРУПІЙ С.О. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення та розрахунок нового 

тарифу. 
КАРП В.Ф. Ви кажете що хто має арт свердловину чи колодязь мають знижку?  
ПОГІБНА Л.С, Це лише для тих в кого лічильники не встановлені їх 6 людей. І така 

сама норма є і у нас. 
СЛАВІЧ В.В, Підключення тисяча гривень. Навіть інтернет робить знижки на 

підключення щоб більше людей користувалося послугою. 
ШКУРУПІЙ С.О. Було 850 гривень, збільшили до 1000 грн. 
ВОРОБЙОВА А.В, Люди не винні, що ремонт водомережі і з кожного брали ще 

додаткові кошти за підключення. 
ШКУРУПІЙ С.О. Такого не було. 
ПОГРІБНА Л.С. Можливо це були абоненти, які користувалися послугою  без 

договору. 
ШКУРУПІЙ С.О. Це може бути нові абоненти. 
Лукічов С.М. Ми на першій сесії створили робочу групу з числа депутатів 

Східненського старостинського округу. Чи збиралися Ви і чи є пропозиція щодо тарифу? 
ПРЕДСТАВНИК ГРУПИ (Зачитує пропозицію розроблену робочою групою з 

пропозицією зменшити тариф до 13.00 грн за водокористування по лічильнику.) 
Звертаючи увагу на тяжке матеріальне становище населення, що  спричинене 

пандемією, скороченням робочих місць на місцевому підприємстві ПАТ «Агрохолдинг 
Авангард» та затратами на опалення у зимовий період, в процесі обговорення теми щодо 
підняття тарифів з населенням, вислухавши обурення таким рішенням та прохання 
громадян до депутатів сільської ради запобігти недопущення підняття тарифу, прийшли до 
висновків.  

Робочою групою депутатів  сільської ради і представників КП «Струмок-2» 
проведено калькуляцію тарифів. Сума витрат КП за 2020 рік становить 678 864,20 грн. З цієї 
суми економічно обґрунтований тариф становить 15,50 грн.  

Щоб зменшити напругу та підвищити довіру до влади пропонуємо наступні 
пропозиції: 

- Поділити різницю в тарифі (5 грн) навпіл 50% на 50% між абонентами та 
місцевим бюджетом. Таким чином, затвердити суму тарифу у розмірі 13,00 грн. 
за 1 куб. 

- Розробити програму по фінансовій підтримці КП «Струмок-2» 
- За потреби поступове підвищення тарифу з урахуванням подальших тарифів на 

електроенергію. 



ПОГРІБНА Л.С. Попрошу робочу групу і керівника КП підготувати пропозицію 
щодо виділення коштів для компенсації витрат. І Ви озвучили про поступове підвищення 
тариф, то коли ми знову повертаємося до питання тарифу? 

ЛЕЙБЗОН С.Н. Кожного року. 
СВИНАРЧУК В.І. Зараз поставили таке обладнання дороге і з такою ціною, то люди 

почнуть економити. Цю проблему ми не вирішимо. 
СЛАВИЧ В.В. Ми не знаємо з точки зору бюджету місцевого чи є такі кошти. 
ПРЕДСТАВНИК ГРУПИ Я не фінансист, але навіть приблизно збільшення на 5 

гривень на рік тарифу для КП «Струмок-2» це 300 тис.грн, відповідно з бюджету це 
близько 150 ,0 тис.грн. 

ШИНКАРЮК М.М. – Звернувся до депутатів щодо захисту прав людей і непідняття 
тарифів та пообіцяв зачитати звернення депутатів обласної ради до Президента, Кабінету 
Міністрів та Верховної ради щодо недопущення підвищення тарифів на електроенергії. 

ЛЕЙБЗОН С.Н. Давайте голосувать. 
ПОГРІБНА Л.С. Пропоную проголосувати за озвучену правку просто піднятою 

рукою щоб зрозуміти чи всі згодні. Прошу голосувати хто за. Я бачу руки всіх музичан, 
але мене цікавить чи згодні депутати зі ССО. Альона Вікторівна? 

ВОРОБЙОВА А.В. Я за 12.50. 
ПОГРІБНА Л.С. Але ваш представник озвучив 13,00 грн і всі музичани підтримують 

пропозицію не затверджувати 15,50 грн. Просто знову ми зараз вийдемо з зали засідання і 
знову буде винна Музиківка. 

СЛАВІЧ В.В. Це пропозиція східнянська. Правильно? 
(Обговорення без виступів щодо роботи групи, щодо термінів вступу тарифу в дію) 
ПОГРІБНА Л.С. В нас відрізняється проєкт рішення і те що маємо зараз враховуючи 

всі поправки. Я зачитаю.  
«Розглянувши пропозицію та надані розрахунки, враховуючи зауваження депутатської 

робочої групи створеної на І сесії VІІІ скликання, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 01червня 2011 року №869 «Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-комунальні послуги», з метою створення ефективного 
ринкового механізму функціонування системи водопостачання КП «Струмок-2», 
зменшення витрат і втрат, забезпечення прозорості встановлення тарифів на ці послуги, 
стимулювання встановлення населенням засобів обліку води, з метою забезпечення 
стовідсоткового розрахунку, податкових зобов’язань та виплати заробітної плати, 
відповідно до ст. 26, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 
сільської ради  

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити тарифи на послуги з централізованого водопостачання КП «Струмок-2» 
1.1.За водокористування по лічильнику  
-для населення – 13,00 грн. за 1куб.м.води. 
-для бюджетних організацій – 13.00 грн. за 1куб.м.води. 
-для інших організацій – 18,60 грн.за 1 куб.м.води. 
1.2.За водокористування без лічильника: 
- з однієї людини в місяць – 90,67 грн. 
- з однієї голови ВРХ – 38,13 грн. 
- з однієї голови молодняка – 13,95 грн. 
- з однієї голови свині – 6,97грн. 
- за легковий автомобіль – 18,90 грн.  
- за полив 0,01 га зелених насаджень земельної ділянки – 186,00 грн 
- для абонентів, які користуються централізованим водопостачанням без лічильника і 

мають колодязі або артсвердловини, установити плату за полив – половину присадибного 
городу по тарифу – 186,00 грн 

1.3.За дозвіл на нове підключення до водопроводу – 1000,00 грн. 



1.4.За несанкціонований відбір води (самовільне та додаткове підключення до 
водопроводу, відбір води насосами, самовільне зняття лічильника, пошкодження пломби) – 
штраф 4100,00грн. 

2. Рішення сесії вступає в дію з 01 березня 2021 року.  
3. З моменту вступу рішення в дію визнати таким, що втратило чинність, рішення сесії 

Музиківської сільської ради №487 від 25 квітня 2019 року «Про затвердження тарифів 
КП «Струмок-2»  

4. Комунальному підприємству «Струмок-2»:  
4.1. Забезпечувати споживачів цілодобово питною водою належної якості, 

дотримуючись Державних стандартів.  
4.2. Готувати двічі на рік звіти для розгляду сесією сільської ради про рівень витрат, 

показники ефективності діяльності, напрями використання прибутку та капітальні 
інвестиції.  

4.3. Інформувати населення відповідно до законодавства щодо відповідності якості 
житлово-комунальних послуг чинним нормативам, стандартам та правилам.» 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення з озвученими 
змінами в цілому як рішення сесії сільської ради. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 13 
Проти – 1 
Утримався – 3 
Не голосувало - 2 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №59) 

 
12. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про виконання Плану соціально-

економічного розвитку та цільових програм у 2020 році» 
Доповідають Шнирук І.В., Колісніченко Л.Л., Сальнікова Ю.В., Погрібна Л.С. 
ШНИРУК І.В. Виносить на розгляд сесії  звіти щодо виконання соціальних програм.  
САЛЬНІКОВА Ю.В. Виносить на розгляд сесії звіти щодо виконання програм у 

сфері культури та освіти.  
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету звіти щодо виконання 

програм у сфері ЖКГ, капітальних видатків та проєкт рішення щодо затвердження звітів 
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Треба для місцевого розвитку потрібн палки не вставлять 

підприємцям і землю під ферму нарешті дать. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Під громадські пасовища земля виділена. 
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Я не про пасовища, я про землю під ферму. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Звертайтесь. 
(Обговорення без виступів про ферми, землі, корів, приватизацію хоздворів та 

розвиток твариництва) 
Депутат Карп В.Ф. Покинув залу засідань. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 

зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення з озвученими 
змінами в цілому як рішення сесії сільської ради. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №60) 

 



13. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про затвердження реєстру 
комунального майна» 

Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
ШИНКАРЮК М.М. Лісосмуги є в реєстрі. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Вони нам ще не передані. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 

зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 1 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №61) 

 
14. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про надання матеріальної допомоги 

(Крута Л.А.)» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення та протокол постійної 

депутатської комісії. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 

зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 1 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №62) 

 
 
15. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про надання матеріальної допомоги 

(Дерен Н.І.)» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення та протокол постійної 

депутатської комісії. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 

зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 17 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало – 1 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №63) 

 
15. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про внесення змін в рішення 36 сесії 

сільської ради від 20.09.2019 року «Про затвердження переліку адміністративних послуг, 



які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 
комітету Музиківської сільської ради» 

Доповідає Шнирук І.В., начальник відділу ЦНАП ВК 
ШНИРУК І.В. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення з додатками. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 

зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 16 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало – 2 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №64) 

 
16. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про недопущення підняття тарифів 

на тепло- та енергоносії (звернення депутата Лукічова С.М.)» виконавчого комітету 
Музиківської сільської ради» 

Доповідає Лукічов С.М. 
ЛУКІЧОВ С.М. Виносить на розгляд сесії проєкт рішення. 
ШИНКАРЮК М.М. – Зачитує звернення депутатів обласної ради до Президента, 

Кабінету Міністрів та Верховної ради щодо недопущення підвищення тарифів на 
електроенергії. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №65) 

 
18. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Наступне питання «Про земельні питання» 
Доповідає  Кулик І.В. 
18.1. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про затвердження технічних документацій та проєктів землеустрою і 
передачу земельних ділянок у власність (Кухта В.І., Бойко В.Я., Худенко О.А., Баран О.В., 
Гуцол А.В., Ткачук Н.І., Чехун В.О., Ільяш Є.В., .Шнирук Ю.О., Ладченко В.І., Шутак А.М., 
Ковтун П.В., Ковтун В.С., Базовка Т.Ю., Корчменко М.С., Капушенко Н.І., Горощенко Л.О., 
Горощенко Л.О., Новікова Н.О., Сабадаш-Запускалова І.С., Мазуряк В.П., Броннікова Л.М., 
Асанова Л.М.)» 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 16 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 2 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 



Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №66) 
 

18.2. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 
проєкт рішення «Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки 
(Мельниченко А.В.)» 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №67) 
 

18.3. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 
проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Новохацька Л.О., с. Загорянівка, вул. Степова, 13а)» 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №68) 

 
18.4. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Биков О.С., 0,25 га, с. Музиківка, вул. Польова, 8а)» 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №69) 

 
18.5. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Марчук Р.В., 0,15 га, с. Висунці, вул. І Північна, 16.» 



СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №70) 

 
18.6. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Левченко Д.А., 0,15 га, с. Висунці, вул. Набережна, 21) 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №71) 

 
18.7. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Задніпряний О.В., 0,15 га, с. Музиківка, вул. Ангарна, 9а) 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №72) 

 
18.8. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Посунько С.М., 1,0001 га) 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  



Не голосувало - 0  
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №73) 

 
18.9. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Ковшик О.В., 2,0 га, учасник АТО) 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ВОРОБЙОВА А.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №74) 

 
18.10. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (Гладченко 
С.С., 2,0 га, учасник АТО) 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №75) 

 
18.11. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Любчик Д.В., 1,0 га) 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №76) 

 
18.12. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (Ільяш Д.В., 
0,25 га) 



СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни 
до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення 
сесії сільської ради. 
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №77) 

 
18.13. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Ртіщева В.С.)  

ПОГРІБНА Л.С. Я особисто проти виділення земельної ділянки у цьому випадку. Ми 
відмовили або перенесли розгляд заяв Сахно І.Б. та Бойко Н.В., вони теж працівники 
сільської ради. Давайте або переглядати критерії за якими ми виділяємо земельні ділянки, 
або дивитися на ефективність використання ділянок.  

ШНИРУК І.В. В мене навіть інше питання  ми щойно виділили її чоловіку земельну 
ділянку, якщо буде ефективне використання, то виділимо.  

ПОГРІБНА Л.С. Або давайте доведемо до розуму чергу на виділення земельних 
ділянок. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або зміни 
до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як рішення сесії 
сільської ради. 
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 3 
Проти – 0  
Утримався – 13 
Не голосувало - 2 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «Проти». 
Рішення не прийнято. 

 
18.14. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення « Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Боровська Л.М.)  

ВОРОБЙОВА А.В. Чи сплачувала людина земельний податок? 
ЛІГІНОВИЧ Н.С. Давайте перевірило чи сплачувала людина земельний податок і чи 

ефективно використовувала? 
(Обговорення без виступів) 
Погрібна Л.С. Пропоную перенести голосування на наступну сесію після того як 

зберемо додаткрорву інформацію. Прошу голосувати піднятою рукою. Хто за? 18 Проти? 
Немає. Утримався? Немає. Одноголосно. Розгляд заяви переносимо на наступну сесію. 

 
18.15. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Козорєз В.О.)  



СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 0 
Проти – 13 
Утримався – 5 
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «Утримався». 
Рішення не прийнято 

 
18.16. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про внесення змін до рішення сесій сільської ради Борисов А.В., 
Ковшик О.В.) 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №78) 

 
18.17. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо передачі 
земельної ділянки в оренду з правом викупу (Деніженко Н.В., 0,06 га, с. Східне, 
вул. ім. Т.Г. Шевченка, 21а) 

ВОРОБЙОВА А.В. Чи залишать вони проїзд для людей біля свого будинку? 
ЛІГІНОВИЧ Н.С, Давайте доручимо це питання землевпорядникам. 
ПОГРІБНА Л.С. Давайте додамо в проєкт рішення контролю за збереженням проєкту. 

Всі згодні? Одноголосно.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 

зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення з поправкою  в 
цілому як рішення сесії сільської ради. 
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №79) 

 
18.18. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про внесення змін до договору оренди (ф/г «Сапфір-Агро») 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 

зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  



Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №80) 

 
18.19. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про передачу земельних ділянок у постійне користування (АТ КБ «Приват 
Банк», с. Музиківка, вул. Лісова, 19, 0,3034 га та 0,0036 га) 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 18 
Проти – 0  
Утримався – 0  
Не голосувало - 0  
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №81) 

 
18.20. КУЛИК І.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської комісії та 

проєкт рішення «Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою (технічної  
документації із землеустрою) земельної ділянки сільськогосподарського призначення (13 га, 
за заявою Херсонський відділ національної поліції ГУ НП) 

(Обговорення без виступів з ініціативи Сорокунського С.М. щодо того чи зможе 
нацполіція забрати у власність вищевказану земельну ділянку) 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 
зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную прийняти проєкт рішення в цілому як 
рішення сесії сільської ради. 
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно.  
За – 15 
Проти – 0  
Утримався – 3 
Не голосувало - 0  
Даний проєкт рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії №82) 
 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного сесії сільської ради восьмого 
скликання розглянуто. Чи є депутатів зауваження, пропозиції до роботи сесії? Немає. 
Дозвольте оголосити п'яту сесію сільської ради восьмого скликання закритою. Всім дякую 
за плідну роботу!  

 
Сільський голова         С.Н.Лейбзон 
 
Секретар сільської ради        Л.С. Погрібна 

 
  



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

П’ятої сесії сільської ради восьмого скликання 

 
від 26 січня 2021 року         №49 
 
Про затвердження порядку денного V сесії сільської ради 
 
Керуючись ст.26, 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія 

сільської ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити Порядок денний V сесії: 
1.1. Про затвердження порядку денного V сесії сільської ради  
Лейбзон С.Н. 
1.2.Про затвердження звіту про фінансовий стан та діяльність КНП «Музиківська 

амбулаторія ЗПСМ» за 2020 рік 
Болюк М.М. 
1.3.Про використання залишків освітньої субвенції  
Славич В.В., Осадчук І.В. 
1.4.Про встановлення нормативу та порядку відрахування частини чистого прибутку 

(доходу) підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної 
власності Музиківської сільської ради на 2021 рік 

Лебедєва А.М. 
1.5.Про затвердження звіту про фінансовий стан та діяльність Музиківського КП за 

2020 рік 
Андруневич О.М., Гринєвич Т.В. 
1.6. Про надання дозволу Музиківському КП на початок процедури зміни тарифу 

водопостачання  
Андруневич О.М., Гринєвич Т.В. 
1.7.Про передачу в безоплатне користування за договором позички нежитлового 

приміщення Музиківського КП 
Погрібна Л.С. 
1.8.Про передачу в безоплатне користування за договором позички нежитлового 

приміщення КП «Струмок-2» 
Погрібна Л.С. 
1.9. Про затвердження звіту про фінансовий стан та діяльність КП «Струмок-2» за 

2020 рік  
Шкурупій С.О., Посунько А.С. 
1.10. Про затвердження штатного розпису КП «Струмок-2»  
Шкурупій С.О. 
1.11. Про затвердження тарифів КП «Струмок-2» 
Шкурупій С.О., Посунько А.С. 
1.12. Про виконання Плану соціально-економічного розвитку та цільових програм у 

2020 році.  



Шнирук І.В., Колісніченко Л.Л., Сальнікова Ю.В. 
1.13. Про затвердження реєстру комунального майна  
Погрібна Л.С. 
1.14.Про надання матеріальної допомоги (Крута Л.А.) 
Погрібна Л.С. 
1.15. Про надання матеріальної допомоги (Дерен Н.І.) 
Погрібна Л.С. 
1.16. Про внесення змін в рішення 36 сесії сільської ради від 20.09.2019 року «Про 

затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр 
надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Музиківської сільської ради 

Шнирук І.В. 
1.17. Про недопущення підняття тарифів на тепло- та енергоносії (звернення 

депутата Лукічова С.М.) 
Лукічов С.М. 
 
1.18.Про земельні питання  
Мельниченко А.В., Кулик І.В. 

1.18.1. Про затвердження технічних документацій та проєктів землеустрою і 
передачу земельних ділянок у власність (Кухта В.І., Бойко В.Я., Худенко О.А., Баран О.В., 
Гуцол А.В., Ткачук Н.І., Чехун В.О., Ільяш Є.В., .Шнирук Ю.О., Ладченко В.І., Шутак А.М., 
Ковтун П.В., Ковтун В.С., Базовка Т.Ю., Корчменко М.С., Капушенко Н.І., Горощенко Л.О., 
Горощенко Л.О., Новікова Н.О., Сабадаш-Запускалова І.С., Мазуряк В.П., Броннікова Л.М., 
Асанова Л.М.) 

1.18.2. Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки 
(Мельниченко А.В.) 

1.18.3. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Новохацька Л.О., с. Загорянівка, вул. Степова, 13а) 

1.18.4. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Биков О.С., 0,25 га, с. Музиківка, вул. Польова, 8а) 

1.18.5. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Марчук Р.В., 0,15 га, с. Висунці, вул. І Північна, 16. 

1.18.6. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Левченко Д.А., 0,15 га, с. Висунці, вул. Набережна, 21) 

1.18.7. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Задніпряний О.В., 0,15 га, с. Музиківка, вул. Ангарна, 9а) 

1.18.8. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Посунько С.М., 1,0001 га) 

1.18.9. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Ковшик О.В., 2,0 га, учасник АТО) 

1.18.10. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (Гладченко 
С.С., 2,0 га, учасник АТО) 

1.18.11. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Любчик Д.В., 1,0 га) 



1.18.12. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (Ільяш Д.В., 
0,25 га) 

1.18.13. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Ртіщева В.С.)  

1.18.14. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Боровська Л.М.)  

1.18.15. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Козорєз В.О.)  

1.18.16. Про внесення змін до рішення сесій сільської ради Борисов А.В., Ковшик О.В.) 
1.18.17. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо передачі 

земельної ділянки в оренду з правом викупу (Деніженко Н.В., 0,06 га, с. Східне, 
вул. ім. Т.Г. Шевченка, 21а) 

1.18.18. Про внесення змін до договору оренди (ф/г «Сапфір-Агро») 
1.18.19. Про передачу земельних ділянок у постійне користування (АТ КБ «Приват 

Банк», с. Музиківка, вул. Лісова, 19, 0,3034 га та 0,0036 га) 
1.18.20. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою (технічної  

документації із землеустрою) земельної ділянки сільськогосподарського призначення (13 га, 
за заявою Херсонський відділ національної поліції ГУ НП) 

 
 
Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 

 
  


