
 

 

 

 
   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 

МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 РІШЕННЯ 

Тридцять п’ятої  сесії сільської ради сьомого скликання 
 

від 25 липня 2019  року                                                              №555 

 

Про затвердження порядку денного ХХХV сесії сільської ради  

 

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

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Порядок денний ХХХV сесії: 
1.1. Про затвердження порядку денного ХХХV сесії сільської ради  
Лейбзон С.Н.. 

1.2. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за І півріччя 2019 
року 

Лебедєва А.М. 
1.3. Про виконання Програми соціально-економічного розвитку та цільових програм 
Погрібна Л.С., Шнирук І.В., Семенюк В.І., Крута Л.А. Колісніченко Л.Л., 

Андруневич О.М., Шкурупій С.О. 
1.4. Про виконання фінансового плану КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» за 

І півріччя 2019 року 
Мазуренко Н.Д., Болюк М.М. 

1.5. Про затвердження проектної пропозиції для участі в обласному конкурсі проектів 
розвитку  

Трибушна Т.В. 

1.6. Про затвердження регламенту та концепції ЦНАПу  
Шнирук І.В. 
1.7. Про подання кандидатури до Госпітальної ради 
Шнирук І.В.    
1.8. Про зміну назви та типу КЗ «Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області» 
Семенюк В.І. 
1.9. Про внесення змін до Програми «Розвиток людського капіталу» 
Семенюк В.І. 
1.10. Про затвердження положення про преміювання керівників комунальних закладів 
Семенюк В.І. 

1.11. Про уточнення програми з благоустрою 
Колісніченко Л.Л. 

1.12. Про відпустку сільського голови  
Погрібна Л.С. 

1.13. Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів 
на 2019 рік 

Погрібна Л.С. 

1.14. Про скасування рішення «Про затвердження положення про механізм справляння 
та порядок сплати коштів самооподаткування сільського населення» №235 від 31.01.2014 року 

Погрібна Л.С. 



 

 

1.15. Про затвердження Порядку виявлення та набуття у комунальну власність 
Музиківської об’єднаної територіальної громади нерухомого майна, визнаного судом 
відумерлою спадщиною 

Погрібна Л.С. 
1.16. Про затвердження Положення про порядок списання об’єктів комунальної 

власності Музиківської ОТГ 
Погрібна Л.С. 
1.17. Про передачу на баланс КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» майна 

комунальної власності (дрова) 
 Погрібна Л.С. 
1.18. Про надання на праві господарського відання складових газорозподільної системи  
Погрібна Л.С. 
1.19. Про надання матеріальної допомоги (Врублевській Н.В.) 
Погрібна Л.С. 
1.20. Про надання матеріальної допомоги (Микитась Ю.М.) 
Колісніченко Л.Л. 

1.21. Про дозвіл на тимчасове проживання (Матвієнко О.М.) 
Колісніченко Л.Л. 

1.22. Про затвердження проектно-кошторисної документації (вуд. Молодіжна) 
Колісніченко Л.Л. 

1.23. Про внесення змін та доповнень до рішення сесії «Про сільський бюджет на 2019 
рік» 

Лебедєва А.М. 

1.24. Про розгляд листа Військової прокуратури  
Погрібна Л.С., Лігінович Н.С. 

1.25. Про земельні питання 
Колісніченко В.І. 

1.25.1. Про затвердження ставки  орендної плати за земельну ділянку, яка підлягає 

продажу права оренди на земельних торгах шляхом проведення аукціону (12%) 

1.25.2. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення  особистого селянського господарства(Кухта О.Я., Довбуш Ю.М., 

Кулібабчук А.О., Чеснокову В.В., Ковалю М.В.) 

1.25.3. Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність(Сахно І.Б., Дроздовська Л.А., Дроздовський Д.О., Дроздовський О.О.) 

1.25.4. Про затвердження технічних документацій щодо відновлення, встановлення меж 

земельної ділянки  (Тутова Л.І., Піддубна О.І. і Піддубний С.О.)  

1.25.5. Про надання  дозволів розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення ОСГ (Сабадаш В.В., Сабадаш Д.С.) 

1.25.6. Про надання дозволів на виготовлення  технічної документації землеустрою щодо 

поділу раніше сформованих  земельних ділянок (Цоцко І.М., Юрович Т.В., Базовка Л.С.) 

1.25.7. Про надання дозволу  на виготовлення технічної документації щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки для ведення фермерського господарства (Трибушний О.С.) 

1.25.8. Про надання  дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок у власність (Ртіщева В.С., Познякова Г.Є., Куделюк С.М., Тарасевич М.С., 

Лавровська О.В., Горін Д.А.; скасування Дишкант В.В.) 

1.25.9. Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення в 

оренду земельної ділянки для  обслуговування не житлового приміщення для підприємницької 

діяльності (Гелета І.В. с. Східне, вул. ім. Т.Г. Шевченка, 21) 

1.25.10. Надати дозвіл  на виготовлення  технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства (Іваненко А.А., Карп В.Ф.) 

1.25.11. Надати дозвіл  на виготовлення  технічної документації землеустрою щодо 

поділу раніше сформованих  земельних ділянок (Скиба І.М., Прокопчук В.В.) 



 

 

1.25.12. Про надання згоди на передачу у власність земельних ділянок для ведення 

фермерського господарства ( відмова Швець О.І., Швець Т.О., Черепащук Д.І., Швець О.І.) 

1.25.13. Про  виділення земельної ділянки  для облаштування  дитячого майданчика по вул. 

Ангарна 

1.25.14. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою (АТ «Херсонобленерго» 

за заявою Іванова В.К.) 

1.25.15. Про внесення змін до рішення сесії сільської ради у зв'язку  із зміною 

кадастрового номера земельної ділянки (Коваль Т.В., Коваль Н.В) 

1.25.16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності  

1.25.17. Про передачу у власність земельних ділянок  для ведення особистого селянського 

господарства  із земель сільськогосподарського призначення  комунальної власності за межами 

населених пунктів (Спину І.В., Туровський В.К., Білий Д.В., Меленчук С.А., Шкурупій С.О., 

Марканіч К.В., Чепура М.М., Позняк О.К.; Чихун Т.О., Чихун С.В.) 

1.25.18. Про затвердження технічних документацій із землеустрою для ведення 

особистого селянського господарства (Шкурупій Т.А., Скиба А.В., Скиба О.В., Шаманська 

К.О.) 

1.25.19. Про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення із 

земель комунальної власності (артсвердловини) 

1.25. 20.Надати дозвіл  на виготовлення  технічної документації  із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж (Авдоян С.Н.) 

1.25.21. Про припинення права користування земельною ділянкою (Мацула Н.А.) 

1.25.22. Про внесення змін у рішення сесії сільської ради від 18 червня 2019р.№ 542  

 

Сільський голова         С.Н. Лейбзон 

  


