
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

П’ятої сесії сільської ради восьмого скликання 

 
від 26 січня 2021 року         №49 
 
Про затвердження порядку денного V сесії сільської ради 
 
Керуючись ст.26, 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія 

сільської ради 
 
ВИРІШИЛА: 
 
1. Затвердити Порядок денний V сесії: 
1.1. Про затвердження порядку денного V сесії сільської ради  
Лейбзон С.Н. 
1.2.Про затвердження звіту про фінансовий стан та діяльність КНП «Музиківська 

амбулаторія ЗПСМ» за 2020 рік 
Болюк М.М. 
1.3.Про використання залишків освітньої субвенції  
Славич В.В., Осадчук І.В. 
1.4.Про встановлення нормативу та порядку відрахування частини чистого прибутку 

(доходу) підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної 
власності Музиківської сільської ради на 2021 рік 

Лебедєва А.М. 
1.5.Про затвердження звіту про фінансовий стан та діяльність Музиківського КП за 

2020 рік 
Андруневич О.М., Гринєвич Т.В. 
1.6. Про надання дозволу Музиківському КП на початок процедури зміни тарифу 

водопостачання  
Андруневич О.М., Гринєвич Т.В. 
1.7.Про передачу в безоплатне користування за договором позички нежитлового 

приміщення Музиківського КП 
Погрібна Л.С. 
1.8.Про передачу в безоплатне користування за договором позички нежитлового 

приміщення КП «Струмок-2» 
Погрібна Л.С. 
1.9. Про затвердження звіту про фінансовий стан та діяльність КП «Струмок-2» за 

2020 рік  
Шкурупій С.О., Посунько А.С. 
1.10. Про затвердження штатного розпису КП «Струмок-2»  
Шкурупій С.О. 
1.11. Про затвердження тарифів КП «Струмок-2» 
Шкурупій С.О., Посунько А.С. 
1.12. Про виконання Плану соціально-економічного розвитку та цільових програм у 

2020 році.  



Шнирук І.В., Колісніченко Л.Л., Сальнікова Ю.В. 
1.13. Про затвердження реєстру комунального майна  
Погрібна Л.С. 
1.14.Про надання матеріальної допомоги (Крута Л.А.) 
Погрібна Л.С. 
1.15. Про надання матеріальної допомоги (Дерен Н.І.) 
Погрібна Л.С. 
1.16. Про внесення змін в рішення 36 сесії сільської ради від 20.09.2019 року «Про 

затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр 
надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Музиківської сільської ради 

Шнирук І.В. 
1.17. Про недопущення підняття тарифів на тепло- та енергоносії (звернення 

депутата Лукічова С.М.) 
Лукічов С.М. 
 
1.18.Про земельні питання  
Мельниченко А.В., Кулик І.В. 

1.18.1. Про затвердження технічних документацій та проєктів землеустрою і 
передачу земельних ділянок у власність (Кухта В.І., Бойко В.Я., Худенко О.А., Баран О.В., 
Гуцол А.В., Ткачук Н.І., Чехун В.О., Ільяш Є.В., .Шнирук Ю.О., Ладченко В.І., Шутак А.М., 
Ковтун П.В., Ковтун В.С., Базовка Т.Ю., Корчменко М.С., Капушенко Н.І., Горощенко Л.О., 
Горощенко Л.О., Новікова Н.О., Сабадаш-Запускалова І.С., Мазуряк В.П., Броннікова Л.М., 
Асанова Л.М.) 

1.18.2. Про реєстрацію права комунальної власності на земельні ділянки 
Мельниченко А.В.) 

1.18.3. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Новохацька Л.О., с. Загорянівка, вул. Степова, 13а) 

1.18.4. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Биков О.С., 0,25 га, с. Музиківка, вул. Польова, 8а) 

1.18.5. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Марчук Р.В., 0,15 га, с. Висунці, вул. І Північна, 16. 

1.18.6. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Левченко Д.А., 0,15 га, с. Висунці, вул. Набережна, 21) 

1.18.7. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків 
господарських будівель і споруд (Задніпряний О.В., 0,15 га, с. Музиківка, вул. Ангарна, 9а) 

1.18.8. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Посунько С.М., 1,0001 га) 

1.18.9. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Ковшик О.В., 2,0 га, учасник АТО) 

1.18.10. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (Гладченко 
С.С., 2,0 га, учасник АТО) 

1.18.11. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Любчик Д.В., 1,0 га) 



1.18.12. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (Ільяш Д.В., 
0,25 га) 

1.18.13. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Ртіщева В.С.)  

1.18.14. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Боровська Л.М.)  

1.18.15. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 
(Козорєз В.О.)  

1.18.16. Про внесення змін до рішення сесій сільської ради Борисов А.В., Ковшик О.В.) 
1.18.17. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо передачі 

земельної ділянки в оренду з правом викупу (Деніженко Н.В., 0,06 га, с. Східне, 
вул. ім. Т.Г. Шевченка, 21а) 

1.18.18. Про внесення змін до договору оренди (ф/г «Сапфір-Агро») 
1.18.19. Про передачу земельних ділянок у постійне користування (АТ КБ «Приват 

Банк», с. Музиківка, вул. Лісова, 19, 0,3034 га та 0,0036 га) 
1.18.20. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою (технічної  

документації із землеустрою) земельної ділянки сільськогосподарського призначення (13 га, 
за заявою Херсонський відділ національної поліції ГУ НП) 

 
 
Сільський голова        С.Н. ЛЕЙБЗОН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


