
 

 

 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Сорок другої сесії сільської ради сьомого скликання 
від 05 березня 2020  року                                                              № 792 
 
Про затвердження порядку денного XLIІ сесії сільської ради 
 
Керуючись ст.26, 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія 

сільської ради 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Порядок денний XLІI сесії: 
1.Про затвердження порядку денного ХLІІ сесії сільської ради  
Лейбзон С.Н.  
2. Про внесення змін у текстову частину рішення сесії від 19.12.2019 року №742 «Про 

сільський бюджет Музиківської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 
(21510000000) 

3. 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) (залишок освітньої субвенції) 

Лебедєва А.М. 
4. Про затвердження Звіту про результати виконання антикорупційної програми у 

2019 році 
Насонова Ж.Ж. 
5. Про надання матеріальної допомоги за наслідками буревію (Майстренко П.О., 

ОСББ «ГАРТ-31») 
Колісніченко Л.Л. 
6. Про надання матеріальної допомоги (Полторак І.Є.) 
Погрібна Л.С. 
7. Про внесення змін у складі виконавчого комітету (Сальнікова Ю.В.) 
Погрібна Л.С. 
8. Про звіт про роботу Музиківського КП у січні-лютому 2020 року.  
Андруневич О.М., Грінєвіч Т.В. 
9. Про передачу Музиківському КП системи вуличного освітлення  
Погрібна Л.С., Поберезська О.М. 
10. Про презентацію комунікаційної стратегії Музиківської ОТГ  
Погрібна Л.С. 
11. Про земельні питання 
Мельниченко А.В. 

11.1.Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення меж 
земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (Дубровна С.В.) 

11.2. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 
будівель і споруд. (Касапа М.О., Асанова Л.М., Мазуряк В.П., Панейко П.О.) 



11.3. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення у власність земельних 
ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 
споруд (Артеменкова О.М., Ртіщева В.С., Антілова Т.М.) 

11.4. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок для  будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд. (Калініна Л.А., Івченко М.Г.) 

11.5. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського 
господарства. (Гуран І.В.) 

11.6. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо поділу та 
об’єднання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства та передачі 
її у власність. ( Овчарук М.Р.) 

11.7. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 
(Садова А.М.) 

11.8. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо поділу земельної 
ділянки для ведення особистого селянського господарства і передачу у власність. 
(СтаригінаА.Г., Старигін П.М.) 

11.9. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. (Радиш А.В.) 

11.10. Про надання дозволу на розробку проекту із землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства. 
(Набока В.Я.) 

11.11. Про припинення постійного користування, затвердження технічної документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі для ведення 
особистого селянського господарства та передачу її у власність. (Черниш В.В.)  

11.12. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 
об’єднання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства і передачу їх 
у власність. (Нестеренко О.С., Нестеренко І.Я., Юрович Т.В., Добринчук К.Д., Цвігун М.В.) 

11.13. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства у власність. ( Мінаков Р.В.) 

11.14. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення особистого 
селянського господарства і передачі їх у власність. (Казаніна Н.С., Кузьмук Л.В., 
Кивенко В.С.) 

11.15. Про затвердження проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок 
для ведення особистого селянського господарства у власність сформованих шляхом поділу та 
об’єднання. (Москаленко А.М., Москаленко О.А.) 

11.16. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 
власність для ведення фермерського господарства. (ф/г «Парнер» Швець О.О., Швець Т.О., 
Черепащук Д.І.) 

11.17. Про затвердження технічної документації із нормативної грошової оцінки 
земельних ділянок, наданих в оренду ПрАТ «Агрохолдинг Авангард».   

11.18. Про внесення змін до рішень сесій сільської ради. (Чихун А.О., Медведюк К.О., 
Кудокова В.Б., Ковтун В.С., Мазуренко В.П., Головка В.С.) 

11.19. Про відміну рішення сесії сільської ради. (Нероденко О.В.) 
11.20. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва (невитребуваний пай). (Ісаєв А.А.) 

11.21. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для випасу худоби в межах 
населеного пункту. (Жученко Н.М.) 

11.22. Про передачу в оренду земельної ділянки для сінокосіння і випасання худоби 
(Сорокунська С.Л.) 



11.23. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення в оренду 
для підприємницької діяльності земельної ділянки для обслуговування нежитлового 
приміщення (код цільового призначення 03.10) (Ковальчук О.Я.) 

11.24. Про внесення змін до переліку земельних ділянок про продаж прав оренди 
(Ільяш Д.В.) 

11.25. Про відмову у наданні згоди на виготовлення технічної документації щодо 
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у власність. 
(Андреєва Л.І.) 

11.26. Про реєстрацію права власності Музиківською сільською радою  на земельну 
ділянку для ведення товарного виробництва.  

12. Різне 
12.1. Про електронне декларування 
12.2. Про звіти депутатів 
 
 
Сільський голова        С.ЛЕЙБЗОН  

  


