
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 60 
 

        від 22 квітня  2021 року 
 
   Про створення робочої групи 
       для перевірки наявності волоконно-оптичних мереж 
       у с. Загорянівка Музиківської СТГ 
 
 
       З метою отримання субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих 
на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету закладів соціальної 
інфраструктури, що розташовані у с. Загорянівка на території Музиківської СТГ, у яких 
відсутнє покриття волоконно-оптичними мережами, створення робочої групи для перевірки 
наявності волоконно-оптичних мереж, на виконання розпорядженням голови обласної 
державної адміністрації №5162/0-21/01-01-57/330.3-4690 від 22.04.2021 «Щодо створення 
робочих груп для перевірки наявності оптичних мереж», листа Міністерства цифрової 
трансформації України від 20.04.2021 року №1/06-4-4439 щодо створення робочих груп для 
перевірки наявності оптичних мереж для реалізації проекту постанови «Деякі питання 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до інтернету в сільській 
місцевості»: 
 

1. Створити робочу групу для перевірки наявності волоконно-оптичних мереж у 
населених пунктах Музиківськї СТГ у складі: 

- В. Й. Князя - спеціаліста з системного адміністрування загального відділу 
Музиківської сільської ради; 

- Л.О. Новохацької - спеціаліста І категорії із землекористування та екології відділу 
земельних відносин та розвитку інфраструктури Музиківської сільської ради; 

- К. Заваринської – керівника КЗ "Загорянівська сільська бібліотека Білозерського 
району Херсонської області"; 

- Л. Л. Колісніченко - інспектора з розвитку інфраструктури, житлово-комунального 
господарства  та енергоефективності відділу земельних відносин та розвитку інфраструктури 
Музиківської сільської ради; 

- І. М. Щербини – головного спеціаліста відділу містобудування та архітектури ЖКГ 
управління інфраструктури, містобудування та архітектури Білозерської районної 
державної адміністрації. 
 

2. Здійснити фізичний виїзд до населеного пункту, переглянути електроопори на 
території населеного пункту щодо наявності або відсутності оптичних мереж, зробити 
підтверджуючі фотознімки електроопор на всіх в’їздах/виїздах населеного пункту, біля 
об’єктів соціальної інфраструктури, які можуть свідчити про наявність/відсутність оптичних 
мереж. 



3. Скласти акт обстеження щодо наявності або відсутності оптичних мереж на території 
населеного пункту, підписати акт обстеження членами комісії та направити до Херсонської 
обласної державної адміністрації на Управління інформаційних технологій.  
 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 

           
Сільський голова                          С. ЛЕЙБЗОН 
 

 
 
 
 
 
 


