
 
 
 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 143  

 

від 04 вересня  2019  року 

                                                                             

Про скликання XXXVI сесії сільської ради 

 

Відповідно до ст. ст. 42, 53 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

1. Скликати сесію сільської ради 20 вересня  2019 року з наступним порядком денним: 

1.1. Про затвердження порядку денного XXXVI сесії сільської ради 

1.2. Про прийняття директора КЗ «Музиківський сільський будинок культури» 

(Фесюк І.М.) 

1.3. Про затвердження статуту КЗ «Музиківський сільський будинок культури» 

1.4. Про внесення змін до штатного розпису Музиківської сільської ради 

1.5. Про створення відділу Центр надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Музиківської сільської ради 

1.6. Про затвердження у новій редакції Концепції відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого комітету Музиківської сільської ради 

1.7. Про затвердження у новій редакції Регламенту відділу Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Музиківської сільської ради 

1.8. Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ 

«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Музиківської сільської 

ради 

1.9. Про затвердження зразка та опису іменної печатки адміністратора відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Музиківської сільської ради 

1.10. Про передачу в оренду  об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

Музиківської сільської ради єдиному претенденту на право оренди (стоматологічний 

кабінет)  

1.11. Про затвердження кандидатур на Дошку пошани та нагородження до Дня села 

Музиківка  

1.12. Про зміни до програми з благоустрою території Музиківської ОТГ (даджанці 

дерев, автобусна зупинка с.Музиківка) 

1.13. Про надання матеріальної допомоги Шишак Л.К. 

1.14. Про надання матеріальної допомоги Якубовській Т.І. 

1.15. Про розгляд звернення Пилипчак В.А. та виділення коштів на Раду ветеранів 

1.16. Про затвердження звіту про виконання Стратегії та внесення змін до неї 

1.17. Про преміювання керівників ЗЗСО та ЗДО до професійних свят 

1.18. Про затвердження складу методичної служби на 2019-2020 роки  

1.19. Про внесення змін до рішень сесії згідно з рекомендаціями Державної 

регуляторної служби України 

1.20. Про затвердження Бюджетного регламенту (в новій редакції) 

1.21. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 20.12.2018 року №418 «Про 

сільський бюджет на 2019 рік» 

1.22. Про земельні питання  

 

 

Сільський голова                                                                  С.Н. Лейбзон 


