
 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять четвертої  сесії сільської ради сьомого скликання 
від 18 червня   2019  року                                                              №517 

 

Про затвердження порядку денного ХХХІV сесії сільської ради  

 

Керуючись ст.26, 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія 
сільської ради 

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Порядок денний ХХХІV сесії: 
1.1. Про затвердження порядку денного ХХХІV сесії сільської ради  
1.2. Про встановлення  єдиного податку на 2020 рік 
1.3. Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки на 2020 рік 
1.4. Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік 
1.5. Про встановлення транспортного податку на 2020 рік 
1.6. Про встановлення  туристичного збору на 2020 рік 
1.7. Про передачу в безоплатне користування за договором позички нежитлового 

приміщення КП «Струмок-2» 
1.8. Про передачу в оренду об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

Музиківської сільської ради єдиному претенденту на право оренди  (Аптека) 
1.9. Про передачу в оренду нерухомого майна КНП «Музиківська амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» (ФАП) 
1.10. Про компенсацію (відшкодування) вартості оренди житлового приміщення лікарю 
1.11. Про намір передачі в оренду частини  будівлі КНП «Музиківська амбулаторія 

загальної практики сімейної медицини» (кабінет стоматолога) 
1.12. Про зміни до штатного розпису Музиківської сільської ради 
1.13. Про виплату компенсації за невикористані відпустки та надання матеріальної 

допомоги сільському голові 
1.14. Про затвердження Звіту про результати виконання  антикорупційної програми у 

2018 році та  І кварталі 2019 року  
1.15. Про внесення змін у складі виконавчого комітету 
1.16. Про затвердження кошторисних документацій (бібліотека, майданчик)  
1.17. Про Почесну грамоту, Грамоту та Подяку Музиківської сільської ради  
1.18. Про реорганізацію шляхом перетворення КЗ «Музиківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області» 
на КЗ «Музиківський ліцей» Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області 

1.19. Про внесення змін до програми оздоровлення та відпочинку дітей пільгових 
категорій та дітей з інших регіонів на 2019 рік   

1.20. Про передачу медичної субвенції  



1.21. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 20.12.2018 року №418 «Про 
сільський бюджет на 2019 рік»  

1.22. Про земельні питання 
1.22.1. Про надання  дозволів розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність(Гелета Є.І., Політанський А.В.) 

1.22.2. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність (Жмаєва Т.І., Трибушна Т.В.) 

1.22.3. Про передачу у власність земельних ділянок   для будівництва  та 

обслуговування  жилих будинків господарських будівель і споруд комунальної власності в межах  

населених пунктів (Адамкович Р.Г.) 

1.22.4. Про затвердження  проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення особистого селянського господарства (Єленич В.І.) 

1.22.5. Про надання  дозволів розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (Базовка М.П., 

Бунчук О.Ю., Бунчук М.Ю., Бунчук О., Бунчук К.В., Цвігун М.В., Добринчук К.Д.) 

1.22.6. Про передачу у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського 

господарства із земель сільськогосподарського призначення комунальної власності за межами 

населених пунктів (Чихун К.С., Неннов В.С., Іваненко А.А., Карп В.Ф., Ковш Ю.В.) 

1.22.7. Про припинення  постійного користування земельними ділянками для ведення 

особистого селянського господарства 

1.22.8. Про дозвіл  на виготовлення технічної документацій щодо встановлення  

(відновлення) меж земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства 

(Броннікова Л.М., Димченко К.В.) 

1.22.9. Надати дозвіл  на виготовлення  технічної документації землеустрою щодо 

поділу раніше сформованих  земельних ділянок (Анцибор М.В., Каменева І.А., Коваль Т.В., Чихун 

Г.І., Коіваль Н.В., Кивенко В.С.) 

1.22.10. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із  землеустрою щодо 

об'єднання  раніше сформованих  земельних ділянок(Ковш К.В.) 

1.22.11. Про затвердження технічної документації із  землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність для ведення  товарного сільськогосподарського виробництва 

(Івах В.А.) 

1.22.12. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на 

місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (в оренду) 

(Сорокунська С.Л.) 

1.22.13. Про виділення в натурі  земельної частки (паю) (Рожук К.С.) 

1.22.14. Про надання в оренду земельної ділянки Шевченко Світлані Петрівні. 

1.22.15. Про внесення змін у рішення сесії  сільської ради № 405 від 29 листопада 2018 

року  

1.22.16. Про виділення земельної ділянки для посадки багаторічних насаджень 

(Сабадаш Д.С.) 

1.22.17. Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо 

інвентаризації земель під об’єктами комунальної власності (артсвердловини) 

 

Сільський голова         С.Н. Лейбзон 

  


