
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Шостої сесії сільської ради восьмого скликання 
 

 
від 18 лютого 2021 року         №87 
 
Про внесення змін у складі виконавчого комітету  
 
 Заслухавши пропозицію Музиківського сільського голови Лейбзона С.Н., щодо 

утворення виконавчого комітету Музиківської сільської ради, затвердження його чисельності 
та персонального складу, відповідно до підпункту 3 пункту 1 статті 26, підпункту 5 пункту 4 
статті 42, пункту 2 статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 
України «Про об’єднання територіальних громад», сесія сільської ради 

 
В И Р І Ш И Л А: 
 
1.Внести зміни до кількісного та персонального складу виконавчого комітету 

Музиківської сільської ради VІІІ скликання, затвердженного рішенням сесії сільської ради 
від 17.11.2020 року №9 «Про утворення виконавчого комітету Музиківської сільської  ради», 
а саме: 

1.1. Змінити кількісний склад виконавчого комітету до 13 осіб з 11 осіб. 
1.2.Вивести зі складу виконавчого комітету: 
- Вову Тетяну Олександрівну; 
1.3. Ввести до складу виконавчого комітету:\ 
- Плотніка Миколу Петровича; 
-Шнирука Олександра Петровича; 
- Позняк Світлану Вікторівну. 
2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету Музиківської сільської ради 

VІІІ скликання у кількості 13 осіб: 
2.1. Лейбзон Савелій Нолєвич – голова виконавчого комітету, Музиківський сільський 

голова;  
2.2.Погрібна Людмила Сергіївна – секретар виконавчого комітету, секретар сільської 

ради;  
Члени виконкому:  
2.3. Шнирук Олександр Петрович – приватний підприємець;  
2.4. Лебедєва Альона Миколаївна – головний спеціаліст, фінансист бухгалтерсько-

фінансового відділу;  
2.5.Педченко Микола Семенович – заступник директора з виробництва 

КП «Херсонміськсвітло»;  
2.6.Колісніченко Людмила Леонтіївна – інспектор з питань розвитку інфраструктури, 

житлово-комунального господарства та енергоефективності;  
2.7.Рибак Олексій Володимирович - директор молокопереробного заводу;  
2.8.Савчак Романа Ігорівна – директор біогазового заводу;  
2.9.Сальнікова Юлія Валеріївна – начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку;  
2.10.Чірков Андрій Олександрович - директор філії ПАТ «Чорнобаївське» Агрохолдинг 

«Авангард»;  



2.11. Болюк Мар’яна Михайлівна – в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія 
ЗПСМ»; 

2.12. Плотнік Микола Петрович – військовослужбовець; 
2.13. Позняк Світлана Вікторівна – директор КЗ «Східненський сільський будинок 

культури»  
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на Музиківського сільського голову 

Лейбзона С.Н. 
 
Сільський голова       С.Н. ЛЕЙБЗОН  


