
 

 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Сорок другої сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 05 березня 2020  року                                                              № 798 
 
Про внесення змін у складі виконавчого 

комітету 
 
 Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26 та статті 51 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради  
 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Внести зміни до персонального складу виконавчого комітету Музиківської сільської 

ради VІІ скликання, затвердженого рішенням сільської ради від 16.12.2016 року № 12 «Про 
утворення виконавчого комітету Музиківської сільської ради» з внесеними змінами та 
доповненнями рішеннями №22 від 29.12.2016 року, №99 28.04.2017 року, №230 від 13.02.2018 
року, №303 від 01.06.2018 року, №531 від 18.06.2019 року  

1.1 Вивести зі складу виконавчого комітету:  
- Семенюк Вікторію Іванівну. 
1.2. Ввести до складу виконавчого комітету:  
- Сальнікову Юлію Валеріївну.  
2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету Музиківської сільської ради VІІ 

скликання у кількості 13 осіб згідно з додатком 1.  
3. Секретарю сільської ради Погрібній Л.С. врахувати внесені зміни в подальшій роботі 

та опублікувати оновлений список членів виконавчого комітету на офіційному сайті громади.  
 
 
Сільський голова         С. ЛЕЙБЗОН 
  
 
 
 

  



 
Додаток  

до рішення сесії  
від 05.03.2020  №798  

 
Персональний склад виконавчого комітету Музиківської сільської ради VІІ 

скликання 
- Лейбзон Савелій Нолєвич – Музиківський сільський голова;  
- Погрібна Людмила Сергіївна – секретар сільської ради;  
 
Члени виконкому:  
- Вова Тетяна Олександрівна - в.о старости Східненьського територіального округу;  
- Лебедєва Альона Миколаївна – головний спеціаліст, фінансист бухгалтерсько-

фінансового відділу;  
- Педченко Микола Семенович - начальник ЕТР КП «Херсонміськсвітло»;  
- Колісніченко Людмила Леонтіївна – інспектор з питань розвитку інфраструктури, 

житловокомунального господарства та енергоефективності;  
- Рибак Олексій Володимирович - директора молокопереробного заводу;  
- Савчак Романа Ігорівна – директора біогазового заводу;  
- Сальнікова Юлія Валеріївна – начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку;  
- Чірков Андрій Олександрович - директор філії ПАТ «Чорнобаївське» Агрохолдинг 

«Авангард»;  
- Болюк Мар’яна Михайлівна – в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ»;  
- Івасенко Олександр Вікторович - директора заводу легкої металевої упаковки;  
- Ісаєв Анатолій Анатолійович – приватний підприємець. 

  


