
 

 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Сорок сьомої сесії сільської ради сьомого скликання 

 
від 10 липня 2020 року        №910 
 
Про затвердження порядку денного XLVІІ сесії сільської ради 
 
Керуючись ст.26, 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія 

сільської ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити Порядок денний XLVІІ сесії: 
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.. 
1.5. Про виконання фінансового плану КП «Струмок-2» за І півріччя 2020року  
Шкурупій С.О. 
 1.6. Про виконання фінансового плану Музиківського КП за І півріччя 2020року  
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.  
1.8. Про співфінансування проекту «Світло об’єднує села»  
Погрібна Л.С. 
1.9. Про надання матеріальної допомоги (Максимова Н.І.) 
Погрібна Л.С. 
1.10. Про надання матеріальної допомоги (Григорів Я.С.) 
Погрібна Л.С. 
1.11. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за І півріччя 

2020року  
Лебедєва А.М.  
1.12. 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. 
1.13. Про затвердження переліку об'єктів малої приватизації, що підлягають 

приватизації у 2020 році.  



Погрібна Л.С. 
1.14. Про затвердження Положення про порядок приватизації (відчуження) 

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

Погрібна Л.С. 
1.15. 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).  

Погрібна Л.С. 
1.16. 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.  

Погрібна Л.С. 
1.17. Про земельні питання  
Мельниченко А.В., Колісніченко В.І. 
 

1.17.1. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних 
ділянок у власність для  будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 
будівель і споруд (Іванічев О.Ф.,  Мірошніченко В.В., Мельниченко Л.П., Головко В.С., 
Бабенко В.Л., Сабадаш  Д.С., Сабадаш-Запускаловій В.В., Лісовий В.Б.) 

1.17.2. Про затвердження технічних документацій щодо встановлення 
(відновлення) меж  земельних ділянок  і їх передачу у власність (Деніженко Н.В., Деніженко 
В.В., Деніженко О.В., Ковш К.В., Микитась С.І., Сагеєва Г.Є.)  

1.17.3. Про передачу у власність земельної ділянки для будівництва та 
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (Заремба М.С.) 

1.17.4. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Сабадаш-Запускаловій І.С.) 

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

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

1.17.7. Про передачу в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд (Головко В.С.)  

1.17.8. Про передачу в оренду земельних ділянок для будівництва та обслуговування 
житлових будинків, господарських будівель і споруд. (Грамотова Н.Ф.) 

1.17.9. Про затвердження проектів землеустрою   щодо відведення земельних 
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства (Карп В.Ф., Іваненко 
А.А., Новохацька Л.О.) 

1.17.10. Про припинення  права постійного користування земельними ділянками для 
ведення особистого селянського господарства  і передачу у власність (Парафілова Г.А., 
Гюмюшлю П.М.) 

1.17.11. Про затвердження технічних документацій і передачу у власність 
земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства (Чихун А.О., 
Чихун Г.І., Ковш К.В.) 

1.17.12. Про внесення змін у рішення сесії сільської ради (Татарінов О.І, 
Татарінова О.А.) 



1.17.13. Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Кравець Д.В.) 

1.17.14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Асоцький А.О.) 

1.17.15. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Шахман М.М.) 

1.17.16. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Чуприна М.Ф.) 

1.17.17. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Риндюка М.Ф.) 

1.17.18. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Подлубної М.О.) 

1.17.19. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Левчук О.В.) 

1.17.20. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Василенко Є.Л.) 

1.17.21. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Жунько А.Л.)  

1.17.22. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Асоцька О.С.) 

1.17.23. Про доповнення  переліку земельних ділянок про продаж прав оренди 
(Попович Г.М). 

1.17.24. Про доповнення  переліку земельних ділянок про продаж прав оренди  
(голова ф/г «Сапфір-Агро» Сорокунська С.Л.). 

1.17.25. Про надання згоди на передачу у власність земельних ділянок державної 
власності (Ляусова Л.А., Ляусов К.В.). 

 
 

Сільський голова                                                                             С.Н. ЛЕЙБЗОН 
 

  


