
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 
 

23 вересня 2021 року                                                                                       №87 
 

Про екологічну ситуацію на території  
Музиківської сільської ради 

 
Заслухавши інформацію спеціалістів з питань землекористування та екології 

Гордовенка В.П. та Новохацької Л.О., з метою поліпшення екологічної ситуації на території 
Музиківської сільської ради і ліквідації негативного впливу на навколишнє середовище 
діяльності підприємств та фізичних осіб відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України, 
ст.12 Закону України «Про охорону земель», ст.15 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища», ст. 33 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», виконавчий комітет сільської ради  

 
В И Р І Ш И В:  
 
1. Інформацію Новохацької Л.О., Гордовенка В.П., взяти до відома.  
2. Продовжити моніторинг екологічного стану території Музиківської сільської ради  
3. Спеціалістам відділу землекористування та розвитку інфраструктури продовжити 

моніторинг екологічної ситуації на території Музиківської сільської ради. 
4. Контроль за виконанням даного рішення просити здійснювати постійну комісію з 

питань транспорту, зв’язку, благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища (голова – Колісніченко В.І.) 

 
 

Секретар сільської ради      Людмила ПОГРІБНА 
  



ПРО СТАН ВИКОНАННЯ ТА ДОТРИМАННЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ТА 
ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА,  ВИКОРИСТАННЯ ТА 

ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРИТОРІЇ МУЗИКІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ  
ГРОМАДИ 

Здійснення контролю за дотриманням земельного та 
природоохоронного законодавства, використання та охорони земель на 
території Музиківської територіальної громади забезпечується постійною 
комісією з питань земельних відносин та розвитку інфраструктури в межах 
повноважень відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні” та Закону України “Про охорону навколишнього природного 
середовища”. Проводиться робота з питань прийняття та розгляду заяв 
фізичних та юридичних осіб, які подаються на розгляд сільської ради,  щодо 
підготовки та винесення на розгляд проєктів рішень з питань безоплатної 
передачі земельних ділянок у власність громадянам та в оренду. 
Розглядаються питання щодо вирішення земельних спорів у порядку, 
встановленому законом. 

За 2021 рік проведено 11 засідань комісії з питань транспорту, зв’язку, 
благоустрою, будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього 
середовища, прийнято і розглянуто 230 заяв по земельним питанням.   

Станом на 01 вересня 2021 року на території сільської ради діють 60 
договори оренди на загальну площу 832 га.  

Проводиться інформаційна робота з населенням щодо боротьби з 
карантинними бур’янами, додержання в порядку прилеглих до домоволодінь 
територій, сплати податків та оформлення землевпорядних документів. 
Особливу увагу доводиться приділяти громадянам, які укладають договори 
оренди землі з платниками єдиного податку четвертої групи та вносять зміни 
щодо розірвання угод переоформлюють спадщину і своєчасно не інформують 
контролюючі органи, в результаті чого виникають неточності в нарахуваннях 
земельного податку. 

Про екологічну ситуацію на території Музиківської сільської ради 
Донедавна полезахисні лісосмуги в Україні відносилися до земель 

лісогосподарського призначення, проте з 1 січня 2019 року їх було переведено 
у комунальну власність.  

Станом на 01.09.2021 року загальна площа лісових насаджень на 
території громади складає 232,3975 га, із них під лісосмугами – 179,1975 га, 
під іншими захисними насадженнями – 53,2 га. Необхідно провести 
інвентаризацію лісових насаджень.  

На сьогоднішній день на території Музиківської сільської ради 
основною із важливих проблем є спалювання та знищення лісосмуг, 
випалювання стерні на сільгоспугіддях. Кожного року на сайті сільської ради, 
на сторінках соціальних мереж і в місцевій газеті розміщуються матеріали про 
пожежну безпеку у період збирання врожаю сільськогосподарських культур, 
але кількість підпалів стерні і загорання суміжних лісосмуг не зменшується. 
Власники і землекористувачі ігнорують правила пожежної безпеки і 
забувають про шкоду, нанесену навколишньому середовищу. Цього року у 



зв’язку з виникненням пожеж постраждали наші лісосмуги. Двічі доводилось 
викликати пожежну службу та поліцію.  

З початку 2021 року на території Східненського старостинського округу 
за участю державного інспектора, здійснено дві перевірки земельних ділянок, 
щодо можливих порушень вимог земельного законодавства. У зв’язку з 
виявленими порушеннями на одній із них складено протокол. 

У вересні проведено обстеження земель під водними об'єктами з метою 
визначення їх стану та придатності до використання. В результаті обстеження  
об'єкти, які в майбутньому не можливо використовувати за цільовим 
призначенням будуть переводитись в інші види угідь. 

На адресу сільської ради надійшла скарга жителів села Музиківки, щодо 
незадовільного стану якості повітря викликане діяльністю підприємства ТОВ 
ВКП “Екологія плюс”. Було створено робочу групу з вивчення обставин 
забруднення навколишнього природного середовища на території 
Музиківської територіальної громади за участю депутатів Музиківської 
сільської ради VII скликання та депутатів Херсонської обласної ради VIII 
скликання.  

Музиківська сільська рада звернулась до Державної екологічної 
інспекції Південного округу для перевірки обставин і законності діяльності і 
наявності дозвільних документів для роботи підприємства на даній території.  

Рішення робочої групи: припинити діяльність ТОВ ВКП “Екологія 
плюс”, що здійснюється на території Музиківської ОТГ з порушенням вимог 
діючого законодавства України. 

Болючим питанням залишаються несанкціоновані сміттєзвалища у 
лісосмугах уздовж польових і автомобільних доріг. Не вирішеним є питання 
складування і зберігання побутових відходів. Необхідно розробити схеми 
санітарної очистки населених пунктів, установити контейнери для роздільного 
збирання сміття на території сільської ради. Що вимагає виділення коштів з 
місцевого бюджету. Схеми санітарної очистки населених пунктів необхідно 
близько 350 тис. грн.  

Цього року, у зв’язку з більшою кількістю опадів у весняний та на 
початку літнього періоду, спостерігається тенденція до заростання 
сільгоспугідь карантинними бур’янами, що ускладнює життєві умови та 
впливає на здоров’я людей, призводячи до алергії.  
 

 
  


