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ЗАСІДАННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
МУЗИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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село Музиківка 
 

  



Присутні на 01 засіданні виконавчого комітету від 27.01.2022 року  

  

1 Лейбзон Савелій Нолєвич  

2 Погрібна Людмила Сергіївна    

3 Позняк Світлана Вікторівна  

4 Лебедєва Альона Миколаївна  

5 Педченко Микола Семенович  

6 Колісніченко Людмила Леонтіївна  

7 Рибак Олексій Володимирович  

8 Савчак Романа Ігорівна  

9 Сальнікова Юлія Валеріївна   

10 Чірков Андрій Олександрович  

11 Болюк Мар’яна Михайлівна  

12 Плотнік Микола Петрович  

13 Шнирук Олександр Петрович  

14 Борисенко  Микола Анатолійович  

15 Новохацька Людмила Олександрівна   



Присутні на 01 засіданні виконавчого комітету від 27.01.2022 року  

  

1 Бунчук К.В.  

2 Мазуренко Н.Д.  

3 Казаніна Н.С.  

4 Кобря Л.В.  

5 Трибушна Т.В.  

6 Грінєвич Т.В,  

7 Андруневич О.М.  

8 Шабельніков С.Г.  

9 Білецький О.М.  

10 Воробйова А.В.  

   

   

   

   

   



 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
75023 село Музиківка вул.40 років Перемоги, 35 

ПРОТОКОЛ № 01 
засідання виконавчого комітету 

 
від 27 січня 2022 року 
 
На засіданні присутні члени виконкому: 
- Лейбзон Савелій Нолєвич – Музиківський сільський голова; 
- Погрібна Людмила Сергіївна  – секретар сільської ради; 
- Позняк Світлана Вікторівна – директор КЗ «Східненський будинок культури»; 
- Колісніченко Людмила Леонтіївна – інспектор з питань розвитку інфраструктури, 

житлово-комунального господарства та енергоефективності; 
- Борисенко  Микола Анатолійович - директор заводу легких металевих виробів ПП 

«ТІН СЕРВІС» 
- Новохацька Людмила Олександрівна - Спеціаліст І категорії із землекористування та 

екології відділу земельних відносин та розвитку інфраструктури 
- Шнирук Олександр Петрович – приватний підприємець.  
- Плотнік Микола Петрович – військовослужбовець; 
- Педченко Микола Семенович – заступник директора з виробництва 

КП «Херсонміськсвітло»; 
- Рибак Олексій Володимирович - директор молокопереробного заводу; 
На засіданні відсутні члени виконкому: 
- Лебедєва Альона Миколаївна – головний спеціаліст, фінансист бухгалтерсько-

фінансового відділу; 
- Сальнікова Юлія Валеріївна – начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку  
- Болюк Мар’яна Михайлівна – в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ»;  
- Савчак Романа Ігорівна – директор біогазового заводу; 
- Чірков Андрій Олександрович - директор філії ПАТ «Чорнобаївське» Агрохолдинг 

«Авангард»; 
 
Запрошені: 
Воробйова А.В. 
Трибушна Т.В. 
Мазуренко Н.Д. 
Казаніна Н.С. 
Грінєвич Т.В.  
Шабельніков С.Г. 
Бунчук К.В. 
Білецький О.М. 
Кобря Л.В. 
Андруневич О.М. 
 
1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  На розгляд виконавчого комітету №01 пропонується винести 

наступний порядок денний. Проєкт рішення у всіх на руках. У кого будуть зауваження та 
пропозиції? Немає. Пропоную затвердити даний порядок денний. Хто за цю пропозицію, 



прошу проголосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
(Рішення №01 додається) 

 
2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про розгляд звіту про 

роботу КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ»» 
Доповідає  Мазуренко Н.Д., Кобря Л.В. 
МАЗУРЕНКО Н.Д. Виносить на розгляд виконавчого комітету Фінансовий звіт  

КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
КОБРЯ Л.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету описовий звіт  

КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную даний проєкт рішення прийняти 
в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? 
Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення №02 додається) 

 
3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про розгляд звітів про 

роботу Музиківського КП та КП «Струмок-2» у 2021 році» 
Доповідає Грінєвич Т.В., Казаніна Н.С. 
КАЗАНІНА Н.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету Фінансовий план 

КП «Струмок-2» 
ПЛОТНІК М.П. Давайте заслухаємо два звіти і будемо аналізувати всю інформацію. В 

мене є питання по кількості використаної електроенергії на піднятий куб води. 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Такий показник через частотні перетворювачі та плавні пуски, 

вони не ефективні при нашох об’ємах. 
ГРІНЄВИЧ Т.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету Фінансовий план 

Музиківського КП 
ШНИРУК О.П. Я не розумію, що означає втрати? 
ГРІНЄВИЧ Т.В. В нас 11 кілометрів аварійного водопроводу. Це не лише про пориви, 

а й про маленькі дефектри труб – вода просто капельно втрачається. Плюс крадіжки і 17 
поривів. 

КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Коли почнемо возити сміття? 
АНДРУНЕВИЧ О.М. Коли відремонтуємо трактор. 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Розповіла про роботу з залучення додаткових коштів для 

виконання робіт з заміни водопроводу. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Ми ще обов’язково в лютому повернемося до питання ефективності 

роботи КП. 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную даний проєкт рішення прийняти 
в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. Хто проти? 
Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення №03 додається) 

 
4. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про організацію роботи 

зі зверненнями громадян та здійснення контролю за виконанням розпорядчих документів за  2021 рік» 
Доповідає Трибушна Т.В., головний спеціаліст з діловодства, звернень громадян та 

публічної інформації 



ТРИБУШНА Т.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення та звіт з 
даного питання.  

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 
доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную даний проєкт рішення з 
озвученими змінами прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, 
прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
(Рішення №04 додається) 

 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про ефективність роботи 

в Загорянівській сільській бібліотеці та затвердження плану роботи на 2022 рік» 
Доповідає Бунчук К.В., завідувач КЗ «Загорянівська сільська бібліотека» 
БУНЧУК К.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету звіт про діяльність закладу 

та план роботи. 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную даний проєкт рішення з 
озвученими змінами прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, 
прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
(Рішення №05 додається) 

 
6. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про ефективність роботи 

в Східненському сільському будинку культури та затвердження плану роботи на 2022 рік» 
Доповідає Позняк С.В., завідувач КЗ «Східненський сільський будинок культури» 
ПОЗНЯК С.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету звіт про діяльність закладу 

та план роботи. 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную даний проєкт рішення з 
озвученими змінами прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, 
прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
(Рішення №06 додається) 

 
7. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про розгляд звіту про 

роботу громадського пункту охорони порядку та заходи щодо скоординованих дій по боротьбі зі 
злочинністю» 

Доповідає Шабельніков С.Г., інспектор з питань безпеки 
ШАБЕЛЬНІКОВ С.Г. Виносить на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення з 

додатками. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную даний проєкт рішення з 
озвученими змінами прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, 
прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
(Рішення №07 додається) 

 
8. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про виконання 

порушниками громадських робіт у вигляді адміністративного стягнення» 
Доповідає Шабельніков С.Г., інспектор з питань безпеки 
ШАБЕЛЬНІКОВ С.Г. Виносить на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення з 

додатками. 



СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 
доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную даний проєкт рішення з 
озвученими змінами прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, 
прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
(Рішення №08 додається) 

 
9. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про виконання 

засудженими особами громадських робіт у вигляді покарання» 
Доповідає Шабельніков С.Г., інспектор з питань безпеки 
ШАБЕЛЬНІКОВ С.Г. Виносить на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення з 

додатками. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную даний проєкт рішення з 
озвученими змінами прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, 
прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
(Рішення №09 додається) 

 
10. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про затвердження 

переліку об’єктів та видів робіт для порушників підданим адміністративному стягненню у вигляді 
суспільно-корисних робіт» 

Доповідає Шабельніков С.Г., інспектор з питань безпеки 
ШАБЕЛЬНІКОВ С.Г. Виносить на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення з 

додатками. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную даний проєкт рішення з 
озвученими змінами прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, 
прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
(Рішення №10 додається) 

 
11. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про надання дозволу 

укладення договору дарування 1/2(одну другу)частку житлового будинку (Кушнарьова С.М., 
Гапонова Н.С.)» 

Доповідає Воробйова А.В., завідувач сектору «Служба у справах дітей»; 
ВОРОБЙОВА А.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного 

питання та  проєкт рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную даний проєкт рішення з 
озвученими змінами прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, 
прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
(Рішення №11 додається) 

 
12.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про надання гр. 

Ломонос Г.Л. дозволу на укладання договору іпотеки» 
Доповідає Воробйова А.В., завідувач сектору «Служба у справах дітей»; 
ВОРОБЙОВА А.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного 

питання та  проєкт рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную даний проєкт рішення з 
озвученими змінами прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, 



прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
(Рішення №12 додається) 

 
13. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про надання гр. Шутак 

В.В. дозволу на укладання договору іпотеки» 
Доповідає Воробйова А.В., завідувач сектору «Служба у справах дітей»; 
ВОРОБЙОВА А.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного 

питання та  проєкт рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную даний проєкт рішення з 
озвученими змінами прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, 
прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
(Рішення №13 додається) 

 
14. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про затвердження 

протоколу комісії з питань забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, 
осіб з їх числа житлом та підтримки малих групових будинків» 

Доповідає Воробйова А.В., завідувач сектору «Служба у справах дітей»; 
ВОРОБЙОВА А.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного 

питання та  проєкт рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную даний проєкт рішення з 
озвученими змінами прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, 
прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
(Рішення №14 додається) 

 
15. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про присвоєння адрес 

(Яцик В.В.)» 
Доповідає Колісніченко Л.Л., інспектор з питань розвитку інфраструктури, житлово-

комунального господарства та енергоефективності 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд виконавчого комітету проєкт рішення.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проєкту рішення? Немає. Пропоную даний проєкт рішення з 
озвученими змінами прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, 
прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
(Рішення №15 додається) 

 
ШНИРУК О.П. В мене є питання щодо поточного ремонту доріг. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Нам обіцяють за рахунок економії коштів Великого будівництва 4-5 

кілометрів дороги від Новокиївського повороту. А щодо поточного  ремонту доріг в селі, то в 
нас буде будівництво в селі і думаю будемо працювати щоб залучити позабюджетні кошти. 
Тим більше, що дорога не наша. 

ШНИРУК О.П. А щодо внутрішніх доріг в селі? 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Кричущих проблем немає. А кошти треба великі. В нас приємна новина 

– з’явився новий власник Ніженського консервного заводу і так званого Нового гаражу. З 
ними, я думаю, і вирішимо питання. 

ШНИРУК О.П. Я просто дивлюся скільки в нас втрат води – ці гроші можна було б 
пустити на дороги. 



ЛЕЙБЗОН С.Н. Це не ті кошти. 
ПЛОТНІК М.П. Треба аналізувати як заощадити електроенергію і чому така 

відмінність. Ще маю пропозицію у зв’язку зі зміною плати за землю. Треба створити комісію 
щодо використання землі – орендарі і власники використовують сусідні землі без оформлення, 
розпахують сусідні ділянки та польові дороги.  

ЛЕЙБЗОН С.Н. Це має робити інспекція. Маємо на території кілька прикладів 
оформлених правопорушень, а в нас немає повноважень. 

БОРИСЕНКО М.А. ЧИ є в нас укриття для людей?  У зв’язку з ситуацією, яка 
складається варто було б про це подумати. 

ЛЕЙБЗОН С.Н. Укриття немає, але і загрози для Музиківки немає.  
 СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Добре. Дякую за запитання. Всі питання порядку денного №01 

засідання виконавчого комітету розглянуто. Дякую всім за плідну роботу!  
 
Сільський голова                                                    С.Н.ЛЕЙБЗОН 
 
Секретар сільської ради        Л.С. ПОГРІБНА 

  


