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П Е Р Е Л І К 
 

рішень, вміщених у протокол № 10 засідання виконавчого комітету  
Музиківської сільської ради 

 
                                                                                       від  24.09.2020 року 

№ 
пп 

Назва рішення Дата, індекс 

1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №10 №75 від 
24.09.2020 

2. Про надання дозволів на зняття з реєстрації та відчуження 
рухомого майна, яке належить малолітньому Лавровському 
Олександру Валерійовичу 

№76 від 
24.09.2020 

3. Про доцільність продовження перебування неповнолітнього 
Баканова Олексія Вікторовича в Бережанській обласній 
комунальній загальноосвітній  школі - інтернаті I-III  ступенів з 
поглибленим вивченням трудового навчання 

№77 від 
24.09.2020 

4. Про надання дозволу гр. Рожуку Леоніду Леонідовичу на 
укладання договору дарування житлового будинку та земельної 
ділянки 

№78 від 
24.09.2020 

5. Про затвердження протоколу засідання комісії з формування у 
2020 році пропозицій  щодо потреби в  субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та 
інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення 
житлом, дітей-сиріт, дітей , позбавлених батьківського 
піклування, осіб з їх числа 

№79 від 
24.09.2020 

6. Про виконання програми «Розвиток людського капіталу» №80 від 
24.09.2020 

7. Про підготовку соціально-культурних закладів до роботи в 
осінньо-зимовий період 2020-2021 рр 

№81 від 
24.09.2020 

8. Про сплату місцевих податків та зборів №82 від 
24.09.2020 

9. Про роботу закладів загальної середньої освіти в умовах 
адаптивного карантину 

№83 від 
24.09.2020 

10. Про присвоєння адрес (Трендель Н.Я., Пилипчук С.Г.) №84 від 
24.09.2020 

11. Про схвалення проекту рішення «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» 

№85 від 
24.09.2020 

 



МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

75023 село Музиківка вул.40 років Перемоги, 35 
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання виконавчого комітету 

від 24 вересня 2020 року 
На засіданні присутні члени виконкому: 
- Лейбзон Савелій Нолєвич – Музиківський сільський голова; 
- Погрібна Людмила Сергіївна  – секретар сільської ради; 
- Лебедєва Альона Миколаївна – головний спеціаліст, фінансист бухгалтерсько-

фінансового відділу; 
- Колісніченко Людмила Леонтіївна – інспектор з питань розвитку інфраструктури, 

житлово-комунального господарства та енергоефективності; 
- Сальнікова Юлія Валеріївна – начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку  
- Рибак Олексій Володимирович - директор молокопереробного заводу; 
- Педченко Микола Семенович - начальник ЕТР КП «Херсонміськсвітло»; 
- Болюк Мар’яна Михайлівна – в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія 

ЗПСМ»; 
На засіданні відсутні члени виконкому: 
- Івасенко Олександр Вікторович - директор заводу легкої металевої упаковки; 
- Ісаєв Анатолій Анатолійович – приватний підприємець. 
- Чірков Андрій Олександрович - директор філії ПАТ «Чорнобаївське» Агрохолдинг 

«Авангард»; 
- Савчак Романа Ігорівна – директор біогазового заводу; 
- Вова Тетяна Олександрівна - в.о старости Східненьського територіального округу; 
 
Запрошені: 
Шнирук І.В.  
Позняк С.В. 
Лукічов С.М. 
Сомік М.П. 
Мельниченко А.В. 
Воробйова А.В. 
Пилипчак В.А. 
Котова Н.М. 
Славич В.В. 
Осадчук І.В. 
 
1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА На розгляд виконавчого комітету №10 пропонується 

винести такі питання: 
1.1. Про затвердження порядку денного виконавчого комітету №10 
Лейбзон С.Н. 
1.2. Про надання дозволів на зняття з реєстрації та відчуження рухомого майна, яке 

належить малолітньому Лавровському Олександру Валерійовичу 
Котова Н.М. 
1.3. Про доцільність продовження перебування неповнолітнього Баканова Олексія 

Вікторовича в Бережанській обласній комунальній загальноосвітній  школі - інтернаті I-III  
ступенів з поглибленим вивченням трудового навчання 

Котова Н.М. 
1.4. Про надання дозволу гр. Рожуку Леоніду Леонідовичу на укладання договору 

дарування житлового будинку та земельної ділянки 



Котова Н.М. 
1.5. Про затвердження протоколу засідання комісії з формування у 2020 році 

пропозицій  щодо потреби в  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку 
сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом, 
дітей-сиріт, дітей , позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа 

Шнирук І.В. 
1.6. Про виконання програми «Розвиток людського капіталу» 
Сальнікова Ю.В. 
1.7.Про підготовку соціально-культурних закладів до роботи в осінньо-зимовий 

період 2020-2021 рр 
Сальнікова  Ю.В., Болюк М.М. 
1.8. Про сплату місцевих податків та зборів  
Лебедєва А.М., Мельниченко А.В. 
1.9.Про роботу закладів загальної середньої освіти в умовах адаптивного карантину  
Славич В.В., Осадчук І.В. 
1.10. Про присвоєння адрес (Трендель Н.Я., Пилипчук С.Г.) 
Колісніченко Л.Л. 
1.11. Про схвалення проекту рішення «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 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   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 № 75 додається) 

 
2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про надання дозволів 

на зняття з реєстрації та відчуження рухомого майна, яке належить малолітньому 
Лавровському Олександру Валерійовичу» 

Доповідає Котова Н.М., адміністратор відділу ЦНАП ВК Музиківської сільської 
ради 

КОТОВА Н.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення та заяву 
гр. Лавровської О.М..  

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 
доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення 
прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. 
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 76 
додається) 

 
3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про доцільність 

продовження перебування неповнолітнього Баканова Олексія Вікторовича в Бережанській 
обласній комунальній загальноосвітній  школі - інтернаті I-III  ступенів з поглибленим 
вивченням трудового навчання» 

Доповідає Котова Н.М., адміністратор відділу ЦНАП ВК Музиківської сільської 
ради 

КОТОВА Н.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення та заяву 
Романець Л.В.  

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 
доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення 
прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. 



Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 77 
додається) 

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

гр. Рожуку Леоніду Леонідовичу на укладання договору дарування житлового будинку та 
земельної ділянки» 

Доповідає Котова Н.М., адміністратор відділу ЦНАП ВК Музиківської сільської 
ради 

КОТОВА Н.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення та заяву 
Рожука Л.Л.  

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 
доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення 
прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. 
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 78 
додається) 

 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про затвердження 

протоколу засідання комісії з формування у 2020 році пропозицій  щодо потреби в  
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні 
роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, 
наближених до сімейних, та забезпечення житлом, дітей-сиріт, дітей , позбавлених 
батьківського піклування, осіб з їх числа» 

Доповідає Шнирук І.В., начальник відділу  ЦНАП ВК Музиківської сільської ради 
ШНИРУК І.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення та 

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

доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення 
прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. 
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 79 
додається) 

 
6. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про виконання 

програми «Розвиток людського капіталу»» 
Доповідає Сальнікова  Ю.В., начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку 
САЛЬНІКОВА Ю.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення та 

доповідь з цього питання.  
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення 
прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. 
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 80 
додається) 

 
7. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про підготовку 

соціально-культурних закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 рр» 
Доповідає Сальнікова  Ю.В., начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку 
Болюк М.М., в.о. керівника КНП «Музиківська амбулаторія ЗПМС» 
САЛЬНІКОВА Ю.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення та 

доповідь з цього питання.  
БОЛЮК М.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з цього питання. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА   У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 

доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення 



прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. 
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 8 додається) 

 
8. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про сплату місцевих 

податків та зборів» 
Доповідає Лебедєва А.М., спеціаліст-фінансист бухгалтерська-фінансового відділу 
Мельниченко А.В., начальник відділу землекористування та розвитку 

інфраструктури  
ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення та 

доповідь з даного питання. 
МЕЛЬНИЧЕНКО А.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного 

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

доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення 
прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. 
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 82 
додається) 

 
9. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про роботу закладів 

загальної середньої освіти в умовах адаптивного карантину» 
Доповідає Славич В.В., директор КЗ «Музиківський ліцей» 
Осадчук І.В., директор КЗ «Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 
СЛАВИЧ В.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного питання. 
ОСАДЧУК І.В. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного 

питання. 
ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд виконавчого комітету проект рішення 

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

доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення 
прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. 
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 83 
додається) 

 
10. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Наступне питання порядку денного «Про присвоєння 

адрес (Трендель Н.Я., Пилипчук С.Г.)» 
Доповідає  Колісніченко Л.Л., інспектор з питань розвитку інфраструктури, 

житлово-комунального господарства та енергоефективності 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд виконавчого комітету доповідь з даного 

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

доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення 
прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. 
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 84 
додається) 

 
11.  СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про схвалення 

проекту рішення «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії від 19.12.2019 року 
№742 «Про бюджет Музиківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» 
(21510000000)»» 

Доповідає Лебедєва А.М., спеціаліст-фінансист бухгалтерська-фінансового відділу 
ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд виконавчого комітету пропозиції до внесення 

змін до бюджету та презентувала проект рішення. 



СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  У кого з членів виконавчого комітету будуть зауваження, 
доповнення або зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную даний проект рішення 
прийняти в цілому як рішення виконавчого комітету. Хто за це рішення, прошу голосувати. 
Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. (Рішення № 85 
додається) 

 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного засідання виконавчого комітету 

розглянуто. Всім дякую за плідну роботу! Запрошую залишитися на засідання сесії 
сільської ради.  

 
Сільський голова                                                                С.Н. Лейбзон 
 
Секретар сільської ради        Л.С. Погрібна 

  


