
 

 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 104  
від 17 червня  2020  року 
 

Про скликання ХLVІІ сесії сільської ради 
 
Відповідно до ст. ст. 42, 53 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»  
1. Скликати ХLVІІ сесію сільської ради 10 липня 2020 року о 13.00 з наступним 

порядком денним: 
1.1.Про затвердження порядку денного ХLVІІ сесії сільської ради 
Лейбзон С.Н. 
1.2.Про внесення змін до штатного розпису Музиківської сільської ради (згідно з 

постановою КМУ №441) 
Насонова Ж.Ж.  
1.3. Про затвердження Звіту про результати виконання антикорупційної програми 
Насонова Ж.Ж.  
1.4. Про виконання фінансового плану КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» за І 

півріччя  2020року 
Болюк М.М., Мазуренко Н.Д. 
1.5. Про виконання фінансового плану КП «Струмок-2» за І півріччя  2020року 
Шкурупій С.О., Посунько А.С. 
1.6. Про виконання фінансового плану Музиківського КП за І півріччя  2020року 
Андруневич О.М., Грінєвич Т.В. 
1.7. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку та цільових програм за 

І півріччя 2020 року 
Шнирук І.В., Колісніченко Л.Л., Сальнікова Ю.В., Погрібна Л.С. 
1.8. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за І півріччя  2020року 
Лебедєва А.М. 
1.9. 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» 
Лебедєва А.М. 
1.10. Про внесення змін та доповнень до рішень сесії про встановлення 

місцевих податків та зборів на 2021 рік згідно з рекомендаціями Державної регуляторної 
служби України 

Лебедєва А.М. 
1.11.     Про затвердження переліку об'єктів малої приватизації, що підлягають 

приватизації у 2020 році. 
1.12.     Про затвердження Положення про порядок приватизації (відчуження) 

комунального майна (малої  приватизації) Музиківської сільської  ради 
об’єднаної  територіальної  громади 

1.13.     Про утворення аукціонної комісії з продажу об’єктів комунальної власності 
(малої  приватизації) Музиківської сільської  ради об’єднаної  територіальної  громади та 
затвердження Положення про діяльність аукціонної комісії з продажу об'єктів малої 
комунальної власності (малої  приватизації). 



1.14.     Про визнання безхазяйним майном об’єкта нерухомого майна – житлового 
будинку, розташованого на території Музиківської сільської ради за адресою: Херсонська 
обл., Білозерський район, с. Музиківка, вул. Херсонська, буд. 1.  

1.15.Про земельні питання  
Мельниченко А.В. 
2. Секретарю сільської ради Погрібній Л.С. організувати засідання постійних 

депутатських комісій та обговорення проектів рішень. 
3. Загальному відділу опублікувати розпорядження та оголошення про заплановані 

зустрічі на офіційному сайті сільської ради. 
 
Сільський голова                                                                  С. ЛЕЙБЗОН 


