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Депутати присутні на засіданні четвертої  сесії Музиківської сільської ради восьмого 
скликання від 22.12.2020 року 
 
№ ПІП Округ   
 Лейбзон Савелій Нолєвич  Відсутній  
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 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 Присутня  
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 

Четвертої  сесії сільської ради восьмого скликання 
 

 
від 22.12.2020  року  
Початок о 14.00  
Зала засідань сільської ради 
с. Музиківка 
 
Загальний склад ради –  22 депутатів, 
Присутні на засіданні – 21 депутатів (список додається); 
Присутні: 
Лебедєва А.М. 
Трибушна Т.В. 
Колісніченко Л.Л.  
Носонова Ж.Ж. 
Сальнікова Ю.В. 
Вова Т.О. 
Сорокунський С.М. 
Шинкарюк М.М. 
Риженко К.О. 
(інші особи) 
 
Секретар сільської ради Погрібна Людмила Сергіївна  відкриває четверту сесію сільської ради 
восьмого скликання. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ: Шановні депутати! Доброго дня! Сьогодні у зв’язку з відсутністю 
сільського голови через хворобу згідно ст 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування» головувати на 
сесії буду я  - секретар сільської ради Погрібна Людмила. На четвертій сесії сільської ради із 
загальної кількості депутатів  присутні 21. 
Згідно пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» четверта сесія 
сільської ради є правомочною. Вноситься пропозиція відкрити четверту сесію сільської ради. Інші 
пропозиції є? Немає. Прошу проголосувати піднятою рукою! Хто за? Проти? Утримався? 
Приймається одноголосно. Четверта сесія сільської ради восьмого скликання оголошується 
відкритою. 
До початку активної депутатської роботи пропоную заслухати присутнього депутата Херсонської 
обласної ради Сорокунського Сергія Миколайовича. Від нього надійшло прохання щодо виступу. 
Чи є заперечення? Немає. Запрошую до слова, Сергіє Миколайовичу! 
 
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Я хочу щоб депутати знали, що приймають, за що голосують, щоб брали 
до уваги думки людей, прислуховувалися до старших. 
От, 8 мільйонів гривень уходе куди? Ніхто не знає. Що означає на апарат? В обласній раді 
проголосували: у голови – така заробітна плата, у заступника – така. Як у школі прийняли 
тихенько…  
Я коли був у школі Лейбзон С.Н. казав – «Ви тут пишіть, а я зараз підійду». Він жодного уроку 
не провів. Ми були раді, коли в нього два уроки підряд було – можна було йти додому. 



Щоб питання вирішувалися на пользу громади, а не отдельних осіб. Щоб відносилися з повагою 
до людей за віком і за статусом. 
Чому клуб не освіщається? Ніхто не знає. Чому на Східне виділено 1,5 млн грн, а на Музиківку ні 
одної копійки? Скільки, Валентино Андріївно (Пилипчак), виділено коштів з бюджету для ваших 
пенсіонерів? Жодної копійки. Скільки виділено для ансамбля? Нельзя співати, бо тут сільська 
рада. А ансамбль має їздить на фестивалі та представлять нашу громаду. Будівля дарувалася для 
клуба, для людей…А зробили ще одну сільську раду. 
У нас заробітна плата 2-3 мільйона для трактористів, які обробляють землю.  
Бюджет зменшився, а я не понімаю чого. Чому церква безкоштовно передалась ніхто не знає. 
Подковьорні ігри. На любе питання виборцям своїм треба надавать чіткі відповіді. Ніде не правда.  
Чому на ферму возять навоз? Зі Східного. Ви знаєте? Щоб не я приходив та говорив про гараж 
«скорой помощи» і чого навоз сипеться… По селу асфальт не ремонтується… 
Армія депутатів, яка должна служить для народа! 
ПОГРІБНА Л.С. Ми обговорювали ситуацію з курячим послідом на минулій сесії. Зараз послід 
завозять на приватну територію, але ми вивчимо дане питання і більш фахово надамо депутатам 
інформацію на наступну сесію. Також прошу завершувати свій виступ, бо в нас дуже багато інших 
питань в порядку денному. 
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Я вчора на вашому місці б попросив би пробачення. Бо по-перше, я 
мужчина, по-друге я член громади, платник податків. Треба враховувати статус… 
ПОГРІБНА Л.С. Прошу вибачення, дійсно вчора надто емоційно себе повела.  
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Ви чиновник і це ваша робота ставитися до всіх людей з повагою. Я так 
думаю, що я тут перший раз, але не останній. Всі люди заслужити поваги і за них віддали голоси. 
Можна депутатам і мені особисто надати інформацію щодо штатного розпису сільської ради. 
Скільки людей працює?  
ПОГРІБНА Л.С. Зміни до штатного розпису ми розглядали на першій сесії і на третій сесії. Але 
ваше питання врахуємо і додатково депутатам презентуємо штатний розпис сільської ради. 
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Ви обговорювали і не можуть депутати відповісти, який штатний розпис 
і не знають вони скільки в сільській раді заробляють.  
ПОГРІБНА Л.С. Чи є у депутатів запитання, зауваження, пропозиції? 
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Які можуть бути пропозиції чи рекомендації? Люди не знають куди гроші 
йдуть. Які заробітні плати у апарату? 
ПОГРІБНА Л.С. Щодо вашого питання по заробітним платам, пропоную, сьогодні ваше запитання 
внести в протокол та врахувати як усне звернення. Ми надамо вам відповідь у встановленому 
законом порядку та докладно відповімо на нього. Пропоную переходити до порядку денного. 
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Ще два слова. Коли почався карантин, то обслуговуючий персонал 
сидить вдома і отримує повну заробітну плату.  
ПОГРІБНА Л.С. Сільська рада працює в карантин за звичним графіком. Лише заклади освіти 
йшли на дистанційну роботу. 
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Наскільки я знаю, то люди сидять вдома, а заробітна плата платиться.  
САЛЬНІКОВА Ю.В. Питання виплати заробітних план не є виключною компетенцією сільської 
ради, а певні соціальні гарантії, які закріплюються законами та гарантуються державою. 
Працівники  шкіл і садочків виходили по кілька годин, але це довго пояснювати. Якщо треба, то 
можу додатково роз’яснити.  
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Маю приклад. Мене попросили купити 10 м’ячів, то до кінця дня 
залишилося два м’ячі.  
СЛАВИЧ В.В. Запрошую Вас до ліцею і я Вам розкажу про те, що було зроблено руками наших 
працівників під час карантину та що ми вже встигли змінити. 
 



СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Дякую за виступ. Продовжуємо працювати. Шановні депутати! 
Для того, щоб розпочати роботу на пленарному засіданні сесії сільської ради 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 четвертої сесії 
Музиківської сільської ради та заповнити протокол поіменного голосування цим депутатам? 
Прошу голосувати піднятою рукою. Хто за? Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Одноголосно. 
Нагадую, протокол поіменного голосування має підписати кожен присутній депутат. Дякую.  
 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 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 
четвертої сесії сільської ради. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Голосуємо піднятою 
рукою. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
 
 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Переходимо до затвердження порядку денного четвертої сесії. 
Пропоную на розгляд сесії винести наступні  питання. У кожного депутата Музиківської сільської 
ради є роздатковий матеріал з порядком денним та частиною проектів рішень. Але з вашого 
дозволу я зачитаю: 

1.1.Про затвердження порядку денного IV сесії сільської ради 
1.2. 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» 
1.3. Про передачу комунального майна фінансовому відділу Музиківської сільської ради 
1.4.Про встановлення вартості та розміру батьківської плати за харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти Музиківської сільської територіальної громади  
1.5.Про встановлення вартості харчування дітей у закладах загальної середньої освіти 

Музиківської сільської територіальної громади 
1.6.Про затвердження фінансового плану КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» на 

2021 рік  
1.7.Про затвердження фінансового плану Музиківського комунального підприємства  на 

2021 рік  
1.8. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Струмок-2»  

на 2021 рік  
1.9.Про затвердження Плану соціально-економічного розвитку та цільових програм 

на 2021 рік  
1.10. Про сільський бюджет Музиківської територіальної громади на 2021 рік 21510000000 
1.11.Про затвердження Плану роботи Музиківської сільської ради на 2021 рік 
1.12. Про надання дозволу на проведення інвентаризації земель колективної власності 

колишніх колективних сільгоськогосподарських підприємств КСП “Маяк” та  ВАТ “Східний” 
 
ШКУРУПІЙ Т.А. Сьогодні розглядатимуться питання, яке стосується діяльності моєї близької 
особи, а саме питання «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства 
«Струмок-2»  на 2021 рік» 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. 
 
ТРОФИМЧУК Г.О. Сьогодні розглядатимуться питання, яке стосується мене особисто, а саме 
питання «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Струмок-2»  
на 2021 рік» 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. 
 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 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?                –   21 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №37) 
 
2. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 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. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення четвертої  сесії 
сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   21 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №38) 
Протокол поіменного голосування додається. 
 
3. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне питання порядку денного «Про передачу 
комунального майна фінансовому відділу Музиківської сільської ради» 
Доповідає Лебедєва А.М., головний спеціаліст-фінансист бухгалтерсько-фінансового відділу  
Погрібна Л.С., секретар сільської ради  
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проект рішення та доповідь з даного питання. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення четвертої  сесії 
сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   21 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №39) 
Протокол поіменного голосування додається. 



4. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне  питання порядку денного «Про встановлення вартості 
та розміру батьківської плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти Музиківської 
сільської територіальної громади» 
Доповідає Сальнікова Ю.В., начальник відділу освіти Музиківської сільської ради. 
САЛЬНІКОВА Ю.В. Виносить на розгляд сесії проект рішення та доповідь з даного питання. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення четвертої  сесії 
сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   21 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №40) 
Протокол поіменного голосування додається. 
 
5. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне  питання порядку денного «Про встановлення вартості 
харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Музиківської сільської територіальної 
громади» 
Доповідає Сальнікова Ю.В., начальник відділу освіти Музиківської сільської ради. 
САЛЬНІКОВА Ю.В. Виносить на розгляд сесії проект рішення та доповідь з даного питання. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ До початку засідання була пропозиція у Славіча В.В., щодо змін 
у проекті рішення. Запрошую до слова. 
СЛАВИЧ В.В. В мене пропозиція змінити в тексті з «20 гривень» на «до 25 гривень». В нас буває 
різна вартість і інколи нам треба більша сума. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Це батьківські кошти? Чи проговорювали ви з батьками 
збільшення цієї суми і чи були заперечення? 
СЛАВИЧ В.В. Попередньо проговорювали, але на практиці середня вартість харчування 
практично не зміниться. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Чи будуть заперечення у директора Східненської школи? 
ОСАДЧУК І.В. Ні, не буде. Підтримую пропозицію Василя Васильовича.  
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У кого з депутатів будуть додаткові зауваження, доповнення або 
зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення з озвученими змінами в 
цілому як рішення четвертої  сесії сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   21 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №41) 
Протокол поіменного голосування додається. 

 
6. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне  питання порядку денного «Про затвердження 

фінансового плану КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» на 2021 рік » 
Доповідає Болюк М.М., в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ». 
БОЛЮК М.М.. Виносить на розгляд сесії проект фінансового плану та зачитує його. 
Додатково розповідає про плани щодо діяльності Східненського ФАПу після ремонту, відносини 
з НСЗУ та ін. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Презентує проект рішення. 



СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення четвертої  сесії 
сільської ради та затвердити фінансовий план.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   21 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №42) 
Протокол поіменного голосування додається. 
До зали засідання прибули Шкурупій С.О. та Грінєвич Т.В, 

 
7. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне  питання порядку денного «Про затвердження 

фінансового плану Музиківського комунального підприємства  на 2021 рік» 
Доповідає Грінєвич Т.В., головний бухгалтер Музиківського КП 
ГРІНЄВИЧ Т.В. Виносить на розгляд сесії проект фінансового плану та зачитує його. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Чи плануєте ви піднімати тариф і на яку суму? 
ГРІНЄВИЧ Т.В. Ще не знаємо. Не розраховували. Спочатку будемо брати дозвіл на підняття 
тарифу у депутатів. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Презентує проект рішення. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення четвертої  сесії 
сільської ради та затвердити фінансовий план.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   21 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №43) 
Протокол поіменного голосування додається. 
 

8. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне  питання порядку денного «Про затвердження 
фінансового плану комунального підприємства «Струмок-2»  на 2021 рік» 
Доповідає Шкурупій С.О., керівник КП «Струмок-2» 
ШКУРУПІЙ С.О. Виносить на розгляд сесії проект фінансового плану та зачитує його. 
КАРП В.Ф. В с.Східне є вулиця Східна і на ній жодної адресної таблички чи вказівника.  
ВОРОБЙОВА А.В. Сільською радою було зроблено оголошення з цього приводу, що треба 
встановлювати таблички. Але КП не може оплачувати таблички. 
КАРП В.Ф. Що робе особа по благоустрою? За що їй заробітну плату платять? 
ТРОФИМЧУК Г.О. Я розкажу, що я роблю – крашу пам’ятники, кошу, прошу щоб косили, говорю 
з людьми. 
ПОГРІБНА Л.С. Пропоную всі ці питання проговорити в робочому порядку. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Презентує проект рішення. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення четвертої  сесії 
сільської ради та затвердити фінансовий план.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   17 
Хто проти?  –   0 



Утримався? –    2 
Не голосувало -  2 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №44) 
Протокол поіменного голосування додається. 
 
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Прошу пробачення. Я хочу кожному подякувати за теплу зустріч. До 
побачення.  
Залу засідання покинули Шкурупій С.О., Грінєвич Т.В., Сорокунський С.М., Риженко К.О. та ін.  
 
9. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне  питання порядку денного «Про затвердження Плану 
соціально-економічного розвитку та цільових програм на 2021 рік» 
Доповідає Погрібна Л.С., Колісніченко Л.Л., Сальнікова Ю.В., Шнирук І.В., Гордовенко В.П.  
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проект рішення з додатками.  
САЛЬНІКОВА Ю.В. Презентує розпроблені Програми в сфері розвитку освіти, культури, спорту 
та гуманітарного розвитку 
 КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Презентує розроблені Програми в сфері благоустрою та розвитку житлово-
комунального господарства.  
ШНИРУК І.В. Презентує розроблені програми у сфері розвитку соціального захисту та медичного 
обслуговування населення. 
ГОРДОВЕНКО В.П. Презентує програму з охорони земель. 
СЛАВИЧ В.В. Питання по матеріальним допомогам. Чи може «соціальна» комісія виділити 
більшу суму ніж прописано в програмі. 
ЛУКІЧОВ С.М. Лише через рішення сесії. 
ТРОФИМЧУК Г.О. Пропоную збільшити суму для виділення матеріальних допомог. 
ПОГРІБНА Л.С. Я проти, бо при необхідності ми надаємо більші суми. Чи є заперечення? Немає. 
КАРП В.Ф. Ми вже зараз планує\мо кошти на поточний ремонт мережі вуличного освітлення? В 
нас фонарі мають бути на гарантії. 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Ліхтарі на гарантії, а лампи – ні. Бувають збої в електричній мережі, різні 
проблеми, всеодно вуличне освітлення потребує догляду і уваги. 
КАРП В.Ф. Якщо ці кошти в цьому році не використаються? 
ПОГРІБНА Л.С. Тоді розглянемо на сесії питання перерозподілу цих коштів.  
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення четвертої  сесії 
сільської ради та затвердити фінансовий план.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   21 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №45) 
Протокол поіменного голосування додається. 
 
10. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне  питання порядку денного «Про сільський бюджет 
Музиківської територіальної громади на 2021 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: 
В проект бюджету було заплановано надходження субвенцій, а саме: 
- додаткова дотація - 650,0тис.грн.; 



- субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охзорони здо-
ров"я (відшкодування інсуліну) - 121,1 тис. грн. 
- інша субвенція (відшкодування лікарських засобів особам постраждалим від Чорнобильської 
катастрофи) - 6,0тис. грн. 
Після розподілу субвенцій з департаменту фінансів надано розподіл субвенцій, а саме:  
- додаткова дотація - 0,0тис.грн.; 
- субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами - 115,2 
тис. грн. 
- субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охзорони здо-
ров"я (відшкодування інсуліну) - 148,1 тис. грн. 
- інша субвенція (відшкодування лікарських засобів особам постраждалим від Чорнобильської 
катастрофи) - 7,7тис. грн. 
Тобто ми збільшили доходи та видатки по субвенціям на інклюзивну освіту,  на відшкодування 
ліків для Чорнобильців та на відшкодування інсуліну,  і зменшили доходи на суму додаткової 
дотації. Так як додаткова дотація була запланована на оплату комунальних послуг закладів 
освіти, а не опалювати школи ми не можемо, ми скоротили видатки по всім КПК. 
Також в проекті бюджету було заплановано надання іншої субвенції у розмірі 48,3тис. грн. на 
підтримку трудового архіву Білозерського району. У звязку із невизначеною ситуацією з при-
воду взяття на баланс закладу і не зрозумілості до якого бюджету потрібно передавати субвен-
цію, видатки були скорочені і перерозподілені.  
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення четвертої  сесії 
сільської ради.  
Воробйова А.В. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   21 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №46) 
Протокол поіменного голосування додається. 

 
11. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне  питання порядку денного «Про затвердження Плану 
роботи Музиківської сільської ради на 2021 рік» 
Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради  
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проект рішення з додатком. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення четвертої  сесії 
сільської ради.  
Воробйова А.В.  Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   21 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №47) 
Протокол поіменного голосування додається. 

 
 

12. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наступне питання порядку денного «Про передачу 
комунального майна фінансовому відділу Музиківської сільської ради» 



Доповідає Гордовенко В.П., спеціаліст з землекористування та екології 
ГОРДОВЕНКО В.П. Виносить на розгляд сесії проект рішення, примірник протоколу постійної 
депутатської комісії та доповідь з даного питання. 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення четвертої  сесії 
сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   21 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №48) 
Протокол поіменного голосування додається. 

 
СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Всі питання порядку денного четвертої сесії сільської ради 
восьмого скликання розглянуто. Я вас вітаю з прийнятим бюджетом. Так, він не ідеальний. В нас 
попереду дуже багато роботи.  Чи є депутатів  зауваження, пропозиції до роботи сесії? Немає. 
Дозвольте оголосити четверту сесію сільської ради восьмого скликання закритою.  
Всім дякую за плідну роботу! 
Вітаю присутню Ісаєву Анну Володимирівну з іменинами.  
Ще раз дякую! 
 
До побачення! 
 
 
Секретар сільської ради       Л.С. Погрібна 
 
  
 
  


