
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Т О К О Л  № 7 
 
 

ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
МУЗИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 

29 серпня   2019 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

село Музиківка 
  



П Е Р Е Л І К 
 

рішень, вміщених у протокол № 7 засідання виконавчого комітету  
Музиківської сільської ради 

 

                                                                                       від  29 серпня 2019 року 
№ 
пп 

Назва рішення Дата, індекс 

1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №7 

           Доповідає: Лейбзон С.Н. 

№50 
29.08.2019 

2. Про підготовку соціально-культурних закладів до роботи в 
осінньо-зимовий період 2019-2020 рр. 

Доповідає: Колісніченко Л.Л., Семенюк В.І. 

№51 
29.08.2019 

3. Про екологічну ситуацію на території Східненського 
територіального округу 

Доповідає: Вова Т.О., Чірков А.О., Савчак Р.І. 

№52 
29.08.2019 

4. Про використання екологічного податку  
Доповідає: Колісніченко Л.Л. 

№53 
29.08.2019 

5 Про сплату місцевих податків та зборів 
Доповідає: Лебедєва А.М. 

№54 
29.08.2019 

6 Про звіт про виконання Стратегії та внесення змін до неї  
Доповідає: Трибушна Т.В. 

№55 
29.08.2019 

7 Про визначення уповноважених осіб АТ «Херсонгаз»  
Доповідає: Шабельніков С.Г. 

№56 
29.08.2019 

8 Про зміни графіку роботи КЗ «Музиківський сільський будинок 
культури»  

Доповідає: Насонова Ж.Ж. 

№57 
29.08.2019 

9 Про взяття на квартирний облік   
Доповідає: Колісніченко Л.Л. 

№58 
29.08.2019 

10 Про затвердження мережі класів та груп з поглибленим 
вивченням предметів  

Доповідає: Семенюк В.І. 

№59 
29.08.2019 

11 Про Дошку пошани та нагородження до Дня села 
Доповідає: Погрібна Л.С. 

№60 
29.08.2019 

12 Про затвердження планів заходів щодо складання проекту 
сільського бюджету на 2020 рік, прогнозу сільського бюджету на 
2021-2022 

Доповідає: Лебедєва А.М. 

№61 
29.08.2019 

13 Про затвердження планів заходів щодо підготовки річної 
звітності про виконання сільського бюджету за 2019 рік та 
організації виконання сільського бюджету у 2020 році 

Доповідає: Лебедєва А.М. 

№62 
29.08.2019 

14 Про присвоєння адрес 
Доповідає: Колісніченко Л.Л. 

№63 
29.08.2019 

  



 
 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

75023 село Музиківка вул.40 років Перемоги, 35 
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання виконавчого комітету 
 

від 29 серпня   2019 року 

На засіданні присутні члени виконкому:  

 

- 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; 
- Колісніченко Людмила Леонтіївна – інспектор з питань розвитку інфраструктури, житлово-
комунального господарства та енергоефективності; 
- Семенюк Вікторія Іванівна – завідувач сектору освіти та гуманітарного розвитку; 
- Савчак Романа Ігорівна – директора біогазового заводу; 
- Чірков Андрій Олександрович - директор філії ПАТ «Чорнобаївське» Агрохолдинг 
«Авангард»; 
- Болюк Мар’яна Михайлівна – в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ»; 
- Педченко Микола Семенович - начальник ЕТР КП «Херсонміськсвітло»; 
На засіданні відсутні члени виконкому: 

- Рибак Олексій Володимирович - директора молокопереробного заводу; 
- Ісаєв Анатолій Анатолійович – приватний підприємець. 
- Івасенко Олександр Вікторович - директора заводу легкої металевої упаковки; 
Запрошені: 

Гордовенко В.П. 
Трибушна Т.В. 
Новохацька Л.О. 
Лігінович Н.С. 
Насонова Ж.Ж. 
Шабельніков С.Г. 
Ламаш Б.В. 

1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   На розгляд 7 засідання виконавчого комітету пропонується винести такі 
питання: 

1.1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №7 

           Доповідає: Лейбзон С.Н. 

1.2. Про підготовку соціально-культурних закладів до роботи в осінньо-зимовий 
період 2019-2020 рр. 

Доповідає: Колісніченко Л.Л., Семенюк В.І. 

1.3. Про екологічну ситуацію на території Східненського територіального округу 
Доповідає: Вова Т.О., Чірков А.О., Савчак Р.І. 

1.4. Про використання екологічного податку  
Доповідає: Колісніченко Л.Л. 

1.5 Про сплату місцевих податків та зборів 
Доповідає: Лебедєва А.М. 



1.6 Про звіт про виконання Стратегії та внесення змін до неї  
Доповідає: Трибушна Т.В. 

1.7 Про визначення уповноважених осіб АТ «Херсонгаз»  
Доповідає: Шабельніков С.Г. 

1.8 Про зміни графіку роботи КЗ «Музиківський сільський будинок культури»  
Доповідає: Насонова Ж.Ж. 

1.9 Про взяття на квартирний облік   
Доповідає: Колісніченко Л.Л. 

1.10 Про затвердження мережі класів та груп з поглибленим вивченням предметів 
Доповідає: Семенюк В.І. 

1.11 Про Дошку пошани та нагородження до Дня села 
Доповідає: Погрібна Л.С. 

1.12 Про затвердження планів заходів щодо складання проекту сільського бюджету на 
2020 рік, прогнозу сільського бюджету на 2021-2022 

Доповідає: Лебедєва А.М. 

1.13 Про затвердження планів заходів щодо підготовки річної звітності про виконання 
сільського бюджету за 2019 рік та організації виконання сільського бюджету у 
2020 році 

Доповідає: Лебедєва А.М. 
1.14 Про присвоєння адрес 

Доповідає: Колісніченко Л.Л. 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого будуть зауваження та пропозиції? Немає. Пропоную затвердити 
даний порядок денний. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 50 додається) 
 
2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Приступаємо до роботи. Наступне питання порядку денного «Про 
підготовку соціально-культурних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 рр.» 
   Доповідає Колісніченко Л.Л., інспектор з розвитку інфраструктури, ЖКГ та 

енергоефективності;  

    Семенюк В.І., начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку 

КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного питання.  
СЕМЕНЮК В.І. Розповіла про необхідний температурний режим в закладах освіти, процедури 
для початку опалювального сезону та альтернативи види опалення в закладах культури.  
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 51 додається) 
 
3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про екологічну ситуацію на 
території Східненського територіального округу» 
   Доповідає Вова Т.О., в.о. старости Східненського територіального округу;  

Савчак Р.І., директор ТОВ «Комерцбудпласт», 
Чірков А.О.,   директор Філії «Чорнобаївське» ПАТ «Агрохолдінг Авангард»  

ВОВА Т.О. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь щодо проведеної роботи та акт 
обстеження території створеною комісією.  
САВЧАК Р.І. Надала письмову інформацію за період з квітня по серпень 2019 року щодо 
виконання на підприємстві ТОВ «КОМЕРЦБУДПЛАСТ», направлених на покращення 
екологічної ситуації. 
ЧІРКОВ А.О. Презентував план заходів з охорони навколишнього природного середовища та 
раціональному використанню природних ресурсів Філії «Чорнобаївське» ПАТ «Агрохолдінг 



Авангард», пропозиції щодо зниження концентрації зловонних запахів стічних вод, копію 
договору на виготовлення нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин у 
водні об’єкти, з урахуванням лабораторних досліджень складу стічних вод,  копію договору на 
надання послуг з поводження з відходами, копію договору на збирання безпечних відходів, копію 
договору на придбання розсадницької продукції (200 шт), копію договору на вивезення відходів, 
копію протоколу дослідження повітря населених місць від 23.05.2019 року. 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 52 додається) 
 
4. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про використання екологічного 
податку» 
   Доповідає Колісніченко Л.Л., інспектор з розвитку інфраструктури, ЖКГ та 

енергоефективності;  

КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного питання та  
проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 53 додається) 
 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про сплату місцевих податків та 
зборів» 
   Доповідає Лебедєва А.М., спеціаліст - фінансист бухгалтерсько-фінансового відділу;  

ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного питання та  
проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 54 додається) 
 
6. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про звіт про виконання Стратегії 
та внесення змін до неї » 
   Доповідає Трибушна Т.В., спеціаліст з муніципальних ініціатив та інвестицій;  

ТРИБУШНА Т.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного питання та  
проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 55 додається) 
 
7. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про визначення уповноважених 
осіб АТ «Херсонгаз» 
   Доповідає Шабельніков С.Г., інспектор з громадської безпеки, громадський помічник 

дільничного інспектора;  

ШАБЕЛЬНІКОВ С.Г. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 56 додається) 



 
8.  СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про зміни графіку роботи КЗ 
«Музиківський сільський будинок культури»  
   Доповідає Насонова Ж.Ж., начальник загального відділу;  

НАСОНОВА Ж.Ж. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 57 додається) 
 
9. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про взяття на позачерговий 
квартирний облік» 
   Доповідає Колісніченко Л.Л., інспектор з розвитку інфраструктури, ЖКГ та 

енергоефективності; секретар житлової комісії; 

КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд виконавчого комітету заяву Шпилєвого О.С. з 
додатками, протокол засідання житлової комісії,акт обстеження житлово-побутових умов 
проживання заявника та  проект рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 58 додається) 
 
10. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про затвердження мережі класів 
та груп з поглибленим вивченням предметів» 
   Доповідає  
Семенюк В.І., начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку 

СЕМЕНЮК В.І. Виносить на розгляд виконавчого комітету  проект рішення з додатками.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 59 додається) 
 
11. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про Дошку пошани та 
нагородження до Дня села» 
   Доповідає Погрібна Л.С., секретар сільської ради; 

ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету зібрані пропозиції та  проект 
рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 60 додається) 
 
12. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про затвердження планів 
заходів щодо складання проекту сільського бюджету на 2020 рік, прогнозу сільського бюджету 
на 2021-2022» 
   Доповідає Лебедєва А.М., спеціаліст - фінансист бухгалтерсько-фінансового відділу;  

ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення з додатками.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 61 додається) 
 



13. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про затвердження планів 
заходів щодо підготовки річної звітності про виконання сільського бюджету за 2019 рік та 
організації виконання сільського бюджету у 2020 році» 
   Доповідає Лебедєва А.М., спеціаліст - фінансист бухгалтерсько-фінансового відділу;  

ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення з додатками.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 62 додається) 
 
14. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   Наступне питання порядку денного «Про присвоєння адрес» 
   Доповідає Колісніченко Л.Л., інспектор з розвитку інфраструктури, ЖКГ та 

енергоефективності;  

КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд виконавчого комітету заяви громадян та  проект 
рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, доповнення 
або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення прийняти в цілому як 
рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. 
Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 63 додається) 
 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного 7 засідання виконавчого комітету 
розглянуто. Всім дякую за плідну роботу!  
 
Сільський голова                                                                С.Н. Лейбзон 
 
Секретар сільської ради        Л.С. Погрібна  
 
  


