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Депутати присутні на засіданні третьої сесії Музиківської сільської ради восьмого 
скликання від 10.12.2020 року 
 
№ ПІП Округ   
 Лейбзон Савелій Нолєвич  Присутній 
1 Бунчук Ольга Володимирівна  №8 Присутня 
2 Возбранна Тетяна Віталіївна  №5 Відсутня  
3 Воробйова Альона Вікторівна   №7 Присутня 
4 Ісаєва Ганна Володимирівна  №8 Присутня 
5 Карп Віктор Федорович  №4 Відсутній  
6 Компаніченко Наталя Михайлівна  №5 Присутня 
7 Крута Людмила Анатоліївна  №2 Присутня 
8 Кулик Інна Вікторівна  №3 Відсутня 
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 Присутня 

 



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУЗИКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
П Р О Т О К О Л 

Третьої  сесії сільської ради восьмого скликання 
 

 
від 10.12.2020  року  
Початок о 13.00  
Зала засідань сільської ради 
с. Музиківка 
 
Загальний склад ради –  22 депутатів, 
Присутні на засіданні – 18 депутатів (список додається); 
Присутні: 
Лебедєва А.М. 
Трибушна Т.В. 
Колісніченко Л.Л.  
Мельниченко А.В. 
Вова Т.О. 
Насонова Ж.Ж. 
 
Сільський голова Лейбзон Савелій Нолєвич відкриває третю сесію сільської ради восьмого 
скликання. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! На третій сесії сільської ради із загальної 
кількості депутатів  присутні 19. 
Згідно пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» третя 
сесія сільської ради є правомочною. Вноситься пропозиція відкрити третю сесію сільської 
ради. Інші пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати! Третя сесія сільської ради восьмого 
скликання оголошується відкритою. 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Перше слово хочу надати Людмилі Сергіївні! 
 
ПОГРІБНА Л.С. Це й тиждень у нас святковий. 7 грудня ми відзначили День місцевого 
самоврядування! Це нове професійне свят для новообраних депутатів. І в нас є почесна місія 
вручити подяки та грамоти до цього свята від голови Херсонської обласної державної 
адміністрації. Запрошуємо Насонову Жанну Жуматаєвну, начальника загального відділу 
Музиківської сільської ради для вручення подяки за багаторічну сумлінну працю, високий 
професіоналізм, активну життєву позицію, вагомий особистий внесок у становлення і 
розвиток громади та з нагоди Дня місцевого самоврядування.  
Сільський голова вручає подяку. 
ПОГРІБНА Л.С. Запрошуємо Шнирук Ірину Василівну, начальника відділу ЦНАП та 
депутата Музиківської сільської ради сьомого та восьмого скликання для вручення подяки 
за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію, 
вагомий особистий внесок у становлення і розвиток громади та з нагоди Дня місцевого 
самоврядування.  
Сільський голова вручає подяку. 
ПОГРІБНА Л.С. Також з подання відділу децентралізації Херсонської обласної державної 
адміністрації почесною грамотою нагороджується сільський голова Лейбзон С.Н. 
Секретар сільської ради вручає почесну грамоту. 
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 третьої 
сесії Музиківської сільської ради та заповнити протокол поіменного голосування цим 
депутатам? Хто за? За – 19. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Одноголосно. 
Шановні  депутати, протокол поіменного голосування має підписати кожен присутній 
депутат. Дякую.  
 
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. 
У кого з депутатів будуть інші пропозиції? Немає. Пропоную затвердити даний регламент 
роботи третьої сесії сільської ради. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто 
проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до затвердження порядку денного третьої сесії. 
Пропоную на розгляд сесії винести такі питання: 

1.1.Про затвердження порядку денного ІІІ сесії сільської ради 
Лейбзон С.Н. 
1.2. Про зміни у штатному розписі Музиківської сільської ради  
Насонова Ж.Ж.  
1.3. Про умови оплати праці сільського голови  
Насонова Ж.Ж. 
1.4.Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2021 рік 
Погрібна Л.С. 
1.5. Про затвердження кошторисної частини документації за робочим проектом 

«Будівництво комплексного спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: 
с.Музиківка Білозерського району Херсонської області вул. 40 років Перемоги, 12» 
(коригування) 

Колісніченко Л.Л  
1.6. Про розгляд електронної петиції "Ремонт центральної частини вулиць с. Східне" 
Колісніченко Л.Л., Вова Т.О. 
1.7. Про надання матеріальних допомог (Сіденко Т.А., Артеменкова О.М., 

Шабельніков С.Г., Шкрабак Г.А., Сипко Г.В.) 
Погрібна Л.С., Лукічов С.М. 
1.8.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. 
1.9.Про земельні питання 
Мельниченко А.В. 
 
1.9.1. Про затвердження технічних документацій та проектів землеустрою і 

передачу земельних ділянок у власність (Романець Л.В., Тєрьохіна К.С., Гажур М.Г., 
Гаврилюк О.О., Попель О.Г., Колісніченко В.І., Журавльова О.В.) 

1.9.2. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання 
двох земельних ділянок в одну для виділення її і передачу її у приватну власність. Звернулася 
начальник відділу земельних відносин та розвитку інфраструктури Мельниченко А.В.  



1.9.3. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Посунько Р.В., вул. Богдана Хмельницького, 31) 

1.9.4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Ільяш І.В., вул. 40 років Перемоги, 64а) 

1.9.5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Гергель А.О., вул. ІІ Пролетарська, 20) 

1.9.6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Інюков О.С.) 

1.9.7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Нікітюк С.Ф.) 

1.9.8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Рак В.В.) 

1.9.9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (Ільяш 
Ю.М. 2,0 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0663) 

1.9.10. Про внесення змін до рішення сесій сільської ради (Цоцко І.М., Докієнко О.С. 
ОСГ, Татарінова О.А., Татарінов О.І., Перерва Е.О. Сурхаєв А.Г.)  

1.9.11. Про передачу земельних ділянок у власність (Мацюта Е.А. вул. І Північна, 3; 
Неннова Р.В. ОСГ 2,0 га) 

1.9.12. Про припинення права постійного користування і передачу у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства (Іванова В.К., ІІІ-
ХС№006548, 2,0 га)  

1.9.13. Розгляд інших заяв та звернень 
1.9.13.1. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Зубенко Л.А. під будівництво гаража за адресою: 
с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 24) 

1.9.13.2. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Жицький М.В.) 

1.9.13.3. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Мазур Н.В.) 

1.9.13.4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Демуцький І.Ю) 

1.9.13.5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Бойко Н.В.) 

1.9.13.6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Фесюк І.М.) 

1.9.13.7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Демуцький Ю.І.) 



1.9.13.8. Про надання згоди на подовження терміну виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (Зайнулін Н.Р.) 

1.9.13.9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду із земель колективної власності колишнього ВАТ «Східний» 
(ТОВ «ВКП Екологія Плюс») 

1.10.Різне. 
1.10.1. Про попередній розгляд бюджету на 2021 рік (Лебедєва А.М.) 

 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Сьогодні розглядатимуться питання, яке стосується мене особисто, а саме 
питання «Про умови оплати праці сільського голови» 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 щодо конфлікту інтересів прошу 
додати до протоколу сесії сільської ради. 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Є у депутатів доповнення, заперечення до порядку денного? 
Немає. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний сесії?  
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   18 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №19) 
Протокол поіменного голосування додається. 
 
До зали засідання прибула депутат Шулєжко С.В. 
 
2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Перше питання порядку денного «Про зміни у штатному розписі 
Музиківської сільської ради» 
Доповідає Насонова Ж.Ж., начальник загального відділу  
НАСОНОВА Ж.Ж.  Виносить на розгляд сесії проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА. Запитання будуть? 
СЛАВИЧ В.В. Це ви нову людину шукаєте? 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Ні, плануємо обійтися внутрішніми силами 
ВОВА Т.О. У мене питання. Ми повинні створити або юридичну особу «Служба у справах 
дітей», або відділ або сектор у відділі у кількості трьох чоловік, але розглядаємо питання 
про введення одного спеціаліста, але ця людина повинна бути або головним спеціалістом, 
або провідним… 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Тетяно Олександрівно, ви на сесії з правом дорадчого голосу. 
ВОВА Т.О. Я не маю права на виступ?  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Зараз вам начальник відділу все пояснить. 
НАСОНОВА Ж.Ж. Дійсно від тепер громади мають взяти на себе функції служби у справах 
дітей. На скільки я знаю, дійсно треба створити відділ, але це і фінансово, і організаційно і 
кадрово – дуже складно. Бо відділ як окрема юридична особа це і начальник, і бухгалтер , і 
спеціаліст. 
ШНИРУК І.В. По нормативам до 1 тисячі дітей достатньо одного спеціаліста.  У нас 650 
дітей. Потрібна одна одиниця.  Не 5 і не 4. Тому ми і пропонуємо ввести лише одну 
одиницю. 
ВОРОБЙОВА А.В. Я консультувалася з Нацдержслужбою можна конкурс не оголошувати, 
якщо планується на цю посаду людина з сільської ради. Постанова 84 від 1993 року «Про 
стажування…». Тобто людину, яка можливо піде на цю посаду відправляють на стажування 



за розпорядженням сільського голови, потім після проходження стажування людина йде на 
посаду вищу…Ну, це може бути спеціаліст І категорії або головним спеціалістом. 
НАСОНОВА Ж.Ж. Це один з можливих варіантів, але щоб провести стажування в нас в 
апараті має бути людина, яка розуміється в даному питання. Я не знаю до кого поставити 
на стажування цю особу. В нас зараз немає в апараті такої людини, яка розуміється на цих 
питаннях досконально. 
СЛАВИЧ В.В. А кандидатура? 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Кандидатура є. Питання по категорії будемо вирішувати в робочому 
порядку. 
ВОРОБЙОВА А.В. Отже, людині додається роботи, але посадовий оклад залишається той 
самий. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Ще раз – все це буде враховано! Один фахівець на тисячу дітей.  
ВОПРОБЙОВА А.В. А як потім будуть зміни до штатного розпису вноситися? 
ПОГРІБНА Л.С. В мене є пропозиція щодо внесення змін проекту рішення. Давайте 
введемо спеціаліста з питань «Служби у справах дітей» до штатного розпису, але без 
скорочення на даний момент зайнятих посад. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Давайте! У кого з депутатів будуть додаткові зауваження, 
доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення зі 
зміною запропонованою ПОГРІБНОЮ Л.С. в цілому як рішення третьої сесії сільської 
ради.  
БУНЧУК О.В. Але так і не озвучили людину яка це буде. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Це ж штатний розпис.  
ПОГРІБНА Л.С. Давайте ще раз. Проект рішення ми вводимо посаду спеціаліста …. 
НАСОНОВА Ж.Ж. Вводимо посаду спеціаліста ІІ категорії з питань служби у справах дітей 
та захисту прав дітей і не скорочуємо посаду спеціаліста ІІ категорії з питань діловодства, 
звернень громадян та військового обліку. 
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   18 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    1 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №20) 
Протокол поіменного голосування додається. 
 
3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про умови оплати праці 
сільського голови» 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Нагадую, що вбачаю конфлікт інтересів та не беру участь у 
голосуванні.   
Доповідає Насонова Ж.Ж., начальник загального відділу  
НАСОНОВА Ж.Ж.  Виносить на розгляд сесії проект рішення та заяви сільського голови. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   13 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    6 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №21) 
Протокол поіменного голосування додається. 



Насонова Ж.Ж. покинула залу засідань.  
 
4. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне  питання порядку денного «Про затвердження Плану 
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік» 
Доповідає Погрібна Л.С. Секретар сільської ради.  
ПОГРІБНА Л.С.  Виносить на розгляд сесії проект рішення та доповідь з даного питання. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   19 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №22) 
 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне  питання порядку денного «Про затвердження 
кошторисної частини документації за робочим проектом «Будівництво комплексного 
спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: с.Музиківка Білозерського 
району Херсонської області вул. 40 років Перемоги, 12» (коригування)» 
Доповідає Колісніченко Л.Л., інспектор з розвитку інфраструктури, житлово-комунального 
господарства та енергоефективності 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд сесії проект рішення та доповідь з даного 
питання. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   18 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    1 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №23) 
 
6. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне питання порядку денного «Про розгляд 
електронної петиції "Ремонт центральної частини вулиць с. Східне"». Перед доповіддю з 
даного питання хочу нагадати, що положення про електронні петиції затвердженно ще 
сьомим скликанням сесії сільської ради. Також до нашого сайту підключений додаток 
Петиції і кожен житель села може подати петиції і коли вона збере 50 підписів її в 
обов’язковому порядку буде  розглянуто на сесії сільської ради. Запрошую до слова 
Колісніченко Л.Л., інспектор з розвитку інфраструктури, житлово-комунального 
господарства та енергоефективності 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Петиція про ремонт вулиць Шевченка, Південна, Східна. 
ВОВА Т.О. І Шкільна. 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Зібрано багато підписів. Разом зі старостою ми перевірили об’єми та 
порахували скільки це буде коштувати.Отже, вул. ім. Т.Г.Шевченка протяжністю 854 
пм*4пм(ширина)=3416 кв.м. Потребує поточного ремонту місцями асфальтовим покриттям 
15%, що становить 512 кв.м.*500 грн=256,0 тис.грн. Віл. Південна протяжністю 726 пм*4 
+2904 кв.м. Потребує поточного ремонту місцями асфальтовим покриттям 30%, що 
становить 871,20 кв.м. *500=435,6 тис.грн. 



Вулицю Східну ми з Тетяною Олександрівною передивилися, то вона потребує 
асфальтового покриття повністю. Це капітальний ремонт, це експертиза, це проектні 
роботи. Це буде коштувати 800,0 тис.грн. Ми з Тетяною Олександрівною її навіть не 
розглядали. Ми пропонуємо на наступний рік вулицю ім.Т.Г.Шевченка. 
Також було звернення у письмовій форму щодо ремонту вулиць Шкільна і Чорновола. 
Після проведення водопровідних робіт вулиця Шкільна потребує капітального ремонту. Це 
треба і проект робити і експертизу. Необхідно 1012 кв.м асфальтованого покриття, це 506,0 
тис.грн. Це теж необхіддно робити. Але головне питання в коштах. 
Вулиця. Чорновола протяжністю 254 пм *4 =1016 кв.м. необхідно провести капітальний 
ремонт дорожнього полотна щебеневим покриттям. Кошторисна вартість щебеневого 
покриття складає 330 грн. Кошторисна вартість об’єкту становить 335,280 тис.грн. 
ПОГРІБНА Л.С. На даний момент в програмі благоустрій в проекті бюджету  
Скільки заплановано коштів. 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. 680 тис. грн. 
ЛЕБЕДЄВА А.М. Але це з врахуванням вуличного освітлення. 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. на вуличне освітлення с. Східне, Загорянівка, Шкуринівка ми 
віддаємо 276 ,0 тис.грн. На дороги залишається 382 тис.грн. З них 90 на вулиці В.Карла та 
Тваринників. Те що залишається йде на ремонт вулиць в с.Східне. 
ТРОФИМЧУК Г.О. Після ремонту водопроводу вулиця в жахливому стані.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Вулиці Шкільну і Чорновола треба робити в першу чергу. 
ТРОФИМЧУК Г.О. І Шевченка!  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Виберіть! Три ями на Шевченка чи вулицю де ходять діти. 
СВИНАРЧУК В.І. Вулиці Шкільну і Чорновола треба робити в першу чергу. 
ЛУКІЧОВ С.М. Я писав два роки тому звернення щодо ремонту вулиць на своєму окрузі. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Зараз ми розглядаємо петицію по Східному. 
ШКУРУПІЙ Т.О. Якщо ви заїдете на «швидкій» на Чорновола, то можете і не виїхать. 
(Обговорення без виступів) 
ПОГРІБНА Л.С. Зачитує проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Позабюджетні кошти це звичайно добре…. Ми сьогодні отримали 
обнадійливого листа щодо ремонту дороги, але після цього відразу подзвонили щодо 
співфінансування з місцевого бюджету. 
ШКУРУПІЙ Т.О. Яку дорогу? 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Східне Загорянівка до М-14. 
ВОРОБЙОВА А.В. Нашого бюджету на таке не вистачить.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Але за цей проект ми маємо триматися, бо якщо ми «вилитимо» в 
цьому році, то далі буде ще складніше. Рахуйте, що якщо буде ділянка на 50-55 млн грн і 
співфінансування 10%, то ми маємо винайти 5 мільйонів. Голосуємо! 
ШНИРУК І.В. Давайте з цього списку оберемо найпріоритетніші дороги.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Пріоритетні це Шкільна і Чорновола.  
  СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення з уточненням в цілому як 
рішення третьої  сесії сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   18 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    1 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №24) 
 
7. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне  питання порядку денного «Про надання матеріальних 
допомог (Сіденко Т.А., Артеменкова О.М., Шабельніков С.Г., Шкрабак Г.А., Сипко Г.В.) 



Доповідає Погрібна Л.С. Секретар сільської ради.  
ПОГРІБНА Л.С.  Виносить на розгляд сесії проект рішення, протокол комісії та заяви 
громадян. 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   19 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №25) 
 
8. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне  питання порядку денного «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» 
Доповідає Лебедєва А.М., головний спеціаліст-фінансист бухгалтерсько-фінансового 
відділу  
ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд сесії проект рішення та доповідь з даного питання. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   19 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №26) 
 
9. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання  порядку денного «Про земельні питання» 
Доповідає Мельниченко А.В., начальник відділу земельних відносин та розвитку 
інфраструктури. 

9.1 МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 
комісії та проект рішення  Про передачу земельних ділянок у власність (Романець Л.В., 
Тєрьохіна К.С., Гажур М.Г., Гаврилюк О.О., Попель О.Г., Колісніченко В.І., Журавльова 
О.В.) 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   19 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 

Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №27) 
9.2. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 

комісії та проект рішення Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
об’єднання двох земельних ділянок в одну для виділення її і передачу її у приватну власність. 



Звернулася начальник відділу земельних відносин та розвитку інфраструктури 
Мельниченко А.В.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   19 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 

Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №28) 
 
9.3. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 

комісії та проект рішення Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових 
будинків господарських будівель і споруд (Посунько Р.В., вул. Богдана Хмельницького, 31) 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   19 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 

Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №29) 
 
9.4. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 

комісії та проект рішення Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових 
будинків господарських будівель і споруд (Ільяш І.В., вул. 40 років Перемоги, 64а) 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   19 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 

Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №30) 
 
9.5. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 

комісії та проект рішення Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових 
будинків господарських будівель і споруд (Гергель А.О., вул. ІІ Пролетарська, 20) 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   19 



Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 

Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №31) 
 
9.6. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 

комісії та проект рішення Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових 
будинків господарських будівель і споруд (Інюков О.С.) 

МІЩЕНКО Н.І. Хочу звернути увагу присутніх, що Олександр Інюков не доглядає за 
тими ділянками, які є у нього у власності.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   0 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    19 
Не голосувало -  0 
Сільський голова утримався від голосування  

Рішення не прийнято. 
 
1.9.7. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної 

депутатської комісії та проект рішення Про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та 
обслуговування житлових будинків господарських будівель і споруд (Нікітюк С.Ф.) 

ЛІГІНОВИЧ Н.С. Так як до заяви не прикладено повний пакет документів варто 
відкласти розгляд даної заяви. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Підтримую. Пропоную проголосувати хто за те щоб відкласти 
розгляд? Одноголосно.  

 
9.8. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 

комісії та проект рішення  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових 
будинків господарських будівель і споруд (Рак В.В.) 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   19 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 

Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №32) 
 
9.9. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної депутатської 

комісії та проект рішення Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Ільяш Ю.М. 2,0 га, кадастровий номер 6520386700:02:001:0663) 



СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   19 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 

Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №33) 
 
9.10. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної 

депутатської комісії та проект рішення Про внесення змін до рішення сесій сільської ради 
(Цоцко І.М., Докієнко О.С., Татарінова О.А., Татарінов О.І., Перерва Е.О.; Сурхаєв А.Г)  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   19 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 

Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №34) 
 
9.11. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної 

депутатської комісії та проект рішення Про передачу земельних ділянок у власність 
(Мацюта Е.А. вул. І Північна, 3; Неннова Р.В. ОСГ 2,0 га) 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   19 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 

Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №35) 
 
9.12. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд сесії протокол постійної 

депутатської комісії та проект рішення Про припинення права постійного користування і 
передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 
(Іванова В.К., ІІІ-ХС№006548, 2,0 га)  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення третьої  
сесії сільської ради.  
ШНИРУК І.В. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   19 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 



Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №36) 
 

9.13. МЕЛЬНИЧЕНКО А.В.  Далі я зачитаю ще ряд заяв та звернень громадян на які 
відповідь буде надано спеціалістами нашого відділу без ухвалення рішення сесії. Дані заяви 
були розглянуті на засіданні «земельної» комісії. 

9.13.1. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Зубенко Л.А. під будівництво гаража за адресою: 
с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 24) 

9.13.2. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Жицький М.В.) 

9.13.3. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Мазур Н.В.) 

9.13.4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Демуцький І.Ю) 

9.13.5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Бойко Н.В.) 

9.13.6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Фесюк І.М.) 

9.13.7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Демуцький Ю.І.) 

9.13.8. Про надання згоди на подовження терміну виготовлення проєкту 
землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (Зайнулін Н.Р.) 

9.13.9. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки в оренду із земель колективної власності колишнього ВАТ «Східний» 
(ТОВ «ВКП Екологія Плюс») 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Дякуємо за інформування. Чи є питання у депутатів до Альони 
Вікторівни? Немає. Наступне питання пункту Різне нашого порядку денного - Про 
попередній розгляд бюджету на 2021 рік. Запрошую до слова Лебедєву Альону Миколаївну. 
ЛЕБЕДЄВА А.М. Презентує проект рішення «Про сільський бюджет на 2021 рік» 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Чи є запитання? 
ТРОФИМЧУК Г.О. Чому знову Музиківка? 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА В якому саме пункті? Співфінансування ДФРР? Ми обирали 
найбільший проект, який зможе принести найбільшу економію коштів – це саме утеплення 
Музиківської школи. 
ІСАЄВА Г.В. Коли почнемо ремонтувати Східненський ясла-садок. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Плануємо його подавати на ДФРР на 22 рік. 
ШКУРУПІЙ Т.О. Але нам потрібно як мінімум вже ремонтувати електричну проводку. 
Вона іскрить.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Це в робочому порядку мав вирішити керівник закладу.  
ТРОФИМЧУК Г.О. Нащо навозили землі коло школи Східненської, а майданчик не 
будується і не планується? 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Виходить ділянку біля школи не треба було вирівнювати? Зараз 
ДФРР не розглядає маленькі спортивні проекти. 



КРУТА Л.А. Всі люди запитують за зміну постачальника газу. Що нам робити. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА поки хоч якоїсь інформації більшої ніж ми всі бачимо в офіційних 
джерелах не знаємо. Питання проблемне, але це вибір кожної людини.  
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного третьої сесії сільської ради восьмого 
скликання розглянуто. У кого з депутатів є зауваження, пропозиції до роботи сесії? Немає. 
Дозвольте оголосити третю сесію сільської ради восьмого скликання закритою.  
Всім дякую за плідну роботу! 
 
До побачення! 
 
Сільський голова                                                                             С.Н. Лейбзон 
 
Секретар сільської ради       Л.С. Погрібна 
 
  
  


