
 

 

 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

П’ятдесятої  сесії сільської ради сьомого скликання 

 
від 24 вересня 2020 року        №976 
 
Про затвердження порядку денного L сесії сільської ради 

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

сільської ради 
 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Порядок денний L сесії: 
1.1.Про затвердження порядку денного L 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 
1.3.Про затвердження Порядку використання шкільного автобусу, закріпленого  за 
закладом освіти Музиківської об’єднаної територіальної громади 
Сальнікова Ю.В. 
1.4. Про затвердження штатного розпису КП «Струмок-2» 
Погрібна Л.С., Посунько А.С. 
1.5.Про дозвіл на початок процедури зміни тарифів водопостачання КП «Струмок-2» 
Погрібна Л.С., Посунько А.С. 
1.6. Про затвердження відкоригованої проектно-кошторисної документації за 

робочим проектом «Реконструкція дитячого садка (з доведенням до 180 місць), за адресою: 
с. Музиківка Білозерського району Херсонської області по вул. 40 років Перемоги, 35-а» 

Колісніченко Л.Л. 
1.7. Про затвердження проектної документації на будівництво за робочим проектом  

«Реконструкція покрівлі і утеплення фасадів будівлі (термосонація) Музиківської ЗОШ І-
ІІІ ступенів Білозерського району Херсонської області за адресою: Херсонська область, 
Білозерський район, с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 12» 

Колісніченко Л.Л. 
1.8.Про підписання договору з гміною Громадка (Республіка Польща) 
Лейбзон С.Н. 
1.9.Про земельні питання 
Колісніченко В.І. 
1.9.1. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель 
і споруд( 1.Кирилов М.М., Пасько О.В., Семенюк В.І.,  Шутак В.В.) 

1.9.2. Про затвердження технічних документацій щодо встановлення (відновлення) 
меж  земельних ділянок  і їх передачу у власність (Лавровська В.І., Кривченко П.А., 
Захожа Л.А.) 



1.9.3. Про передачу у власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
житлового будинку, господарських будівель і споруд (Кисера М.В., Ільяш Ю.М., 
Штуца О.П.) 

1.9.4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Шутак А.М.) 

1.9.5. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Любезна І.М.) 

1.9.6. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Соловей М.Г.) 

1.9.7. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Ткачук Н.І.) 

1.9.8. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Гелета І.В. 0,06 га за адресою: с. Східне, 
вул. ім. Т.Г. Шевченка, 21) 

1.9.9. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлових 
будинків господарських будівель і споруд (Могильний С.І.) 

1.9.10. Про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки для розміщення торгівельних закладів (Чорнобаївське 
ССТ (сільського споживчого товариства)  

1.9.11. Про припинення постійного користування земельної ділянки для ведення 
особистого селянського господарства (Броннікова Л.І.) 

1.9.12. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у власність 
земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. (Соболевський В.І.) 

1.9.13. Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого 
селянського господарства (Демяник Т.Ю.) 

1.9.14. Про надання згоди на передачу у власність земельної ділянки державної 
власності для ведення особистого селянського господарства(учасник АТО Докієнко О.А.). 

1.9.15. Про припинення договору оренди на земельну ділянку для сінокосіння та 
випасання худоби (Трендель Я.С.) 

1.9.16. Про надання в оренду земельної ділянки для сінокосіння та випасання худоби 
(Мачуліна Н.В.) 

1.9.17. Про надання дозволу на розробку детального плану території (Гуцол Л.М.) 
1.9.18. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність шляхом поділу та зміни цільового призначення. (с. Музиківка, вул. 40 років 
Перемоги, 12) 

1.9.19. Про реєстрацію права комунальної власності на земельну ділянку (Іванова В.К) 
 
1.10.Різне 
1.10.1.Про внесення Коваленка Григорія Михайловича, 1910 р.н. на братську могилу 

(територія монастиря) 
1.10.2. Про Бюджет для громадян Музиківської ОТГ  
 

Сільський голова                                                                   С.Н. ЛЕЙБЗОН 
  


