
 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 193  
від 24 листопада  2020  року 

 
Про скликання ІІІ та IV сесії сільської ради  
 
1. Відповідно до ст. ст. 42, 53 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати ІІІ сесію 

сільської ради 10 грудня 2020 року о 13.00 з наступним порядком денним: 
1.1.Про затвердження порядку денного ІІІ сесії сільської ради 
Лейбзон С.Н. 
1.2.Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 19.12.2019 року №742 «Про сільський 

бюджет Музиківської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 21510000000» 
Лебедєва А.М. 
1.4. Про зміни у штатному розписі Музиківської сільської ради  
Насонова Ж.Ж.  
1.5. Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 

2021 рік 
Погрібна Л.С. 
1.6. Про затвердження кошторисної частини документації за робочим проектом «Будівництво 

комплексного спортивного майданчика зі штучним покриттям за адресою: с.Музиківка Білозерського 
району Херсонської області вул. 40 років Перемоги, 12» (коригування) 

Колісніченко Л.Л.  
1.7. Про земельні питання 
Гордовенко В.П., Кулик І.В. 
1.8.Різне. 
1.8.1. Про попередній розгляд бюджету на 2021 рік (Лебедєва А.М.) 
2. Відповідно до ст. ст. 42, 53 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», скликати IV сесію 

сільської ради 22 грудня 2020 року о 13.00 з наступним порядком денним: 
2.1.Про затвердження порядку денного IV сесії сільської ради 
Лейбзон С.Н. 
2.2.Про встановлення вартості та розміру батьківської плати за харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти Музиківської ОТГ  
Сальнікова Ю.В. 
2.3.Про встановлення вартості харчування дітей у закладах загальної середньої освіти 

Музиківської ОТГ  
Сальнікова Ю.В. 
2.4.Про затвердження фінансового плану КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» на 

2021 рік  
Болюк М.М. 
2.5.Про затвердження фінансових планів комунальних підприємств на 2021 рік  
Шкурупій С.О., Андрунєвич О.М. 
2.6.Про затвердження Плану соціальноекономічного розвитку та цільових програм на 

2021 рік  
Колісніченко Л.Л., Сальнікова Ю.В., Шнирук І.В. 
2.7.Про затвердження бюджету на 2021 рік 
Лебедєва А.М. 
2.8.Про затвердження Плану роботи Музиківської сільської ради на 2021 рік 
Погрібна Л.С. 



 
3.Секретарю сільської ради Погрібній Л.С. організувати засідання постійних депутатських 

комісій та обговорення проектів рішень. 
4.Загальному відділу опублікувати розпорядження та оголошення про заплановані зустрічі на 

офіційному сайті сільської ради. 
 
 
 
 
 

Сільський голова     С.Н.ЛЕЙБЗОН 
 


