
 

 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Сорок четвертої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

 
від 30 квітня 2020 року         №847 
 
Про затвердження порядку денного XLIV сесії сільської ради 
 
Керуючись ст.26, 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія 

сільської ради 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Порядок денний XLІV сесії: 
 
1.Про затвердження порядку денного ХLІV сесії сільської ради 
Лейбзон С.Н. 
2. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу загальної середньої освіти Музиківської сільської ради 
Насонова Ж.Ж. 
3.Про затвердження Угоди соціального партнерства з ПСП «Агрофірма «Роднічок» на 

2020 рік. 
Лейбзон С.Н. 
4.Про передачу комунального майна на баланс та в оперативне управління 

КП «Струмок-2» (артсвердловини) 
Погрібна Л.С., Вова Т.О. 
5. Про затвердження Програми «Забезпечення медикаментами громадян, постраждалих  

внаслідок Чорнобильської катастрофи по Музиківській ОТГ на 2020 рік» 
Шнирук І.В. 
6. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 19.12.2019 року №742 «Про 

бюджет Музиківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік » (21510000000) 
Лебедєва А.М. 
7. Про передачу продуктів харчування, що не можуть бути використані у зв’язку із 

запровадженням карантину 
Погрібна Л.С. 
 
8.Про земельні питання 
Мельниченко А.В. 
8.1. Про припинити права постійного користування земельними ділянками для ведення 

особистого селянського господарства  і передачу їх у власність (Деніженко В.В., Радчук О.В., 
Садова А.А.) 

8.2.  Про надання згоди на передачу у власність земельних ділянок державної власності  
які знаходяться у постійному користуванні громадян (Баранник В.П.)  

8.3. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків господарських 
будівель і споруд (Кирилов М.М.) 



8.4. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків господарських 
будівель і споруд (Марков К.В.)  

8.5.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків господарських 
будівель і споруд  (Попель О.Г.)  

8.6.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків господарських 
будівель і споруд (Баран О.В.)  

8.7.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків господарських 
будівель і споруд (Василенко Е.Г.)  

8.8.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків господарських 
будівель і споруд (Мамедов  Т.А.)  

8.9.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків господарських 
будівель і споруд  (Мамедова Т.П.)  

8.10.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Мамедов А.Л.) 

8.11.Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Колісніченко В.І.)    

8.12. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 
споруд ; технічних документацій щодо встановлення (відновлення) меж  земельних ділянок і 
передати у власність (Черниш З.П.,  Селіджи А.О.) 

8.13. Про надання згоди на розробку проекту  землеустрою щодо відведення в оренду 
земельної ділянки в оренду для ведення городництва (Ісаєв А.А.) 

8.14.Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення фермерського господарства (ФГ «Мамрак»: Чуприна О.О., 
Корота Т.В., Мамрак О.В., Гевко А.І., Гевко А.І., Смірнова К.Д.) 

8.15.Про внесення змін до рішень сесії сільської ради (Посунько А.С.) 
8.16. Про  заміну місця розташування земельної ділянки  у зв’язку  з помилками в геодезії 

(Іванова С.В.) 
8.17.  Про  передачу у власність земельної ділянки для  будівництва та обслуговування 

жилого будинку ,господарських будівель і споруд (Шилін С.М., Шевченко І.Г.) 
8.18. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Леусов А.В.) 

8.19. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Огневський В.В.) 

8.20. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Князютенкова Н.М.) 

8.21. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Процик І.М.)  

8.22. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Квалишин П.Є.) 



8.23. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для  особистого селянського господарства  (Славич Н.І.) 

8.24. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для особистого селянського господарства  (Процик І.М.) 

8.25. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для  особистого селянського господарства  (Славич О.В.) 

8.26. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для  особистого селянського господарства  (Ковалішин М.П.)  

8.27. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для  особистого селянського господарства  (Ковалішина Ю.О.) 

8.28. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для  особистого селянського господарства  (Рак Л.І.) 

8.29. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства учаснику 
бойових дій (Ртіщев К.С.) 

8.30. Про  надання дозволу Музиківській сільській раді на розробку технічних 
документацій щодо об’єднання та поділу земельних ділянок ( подання Новохацької Л.О.) 

 
9. Різне 
9.1. Про використання благодійної допомоги КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ»  
Погрібна Л.С. 
 

Сільський голова                                                 С.ЛЕЙБЗОН 

 
  


