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Депутати присутні на засіданні другої сесії Музиківської сільської ради восьмого скликання 
від 19.11.2020 року 

 

№ ПІП Округ   
 Лейбзон Савелій Нолєвич  Присутній 

1 Бунчук Ольга Володимирівна  №8 Присутня  
2 Возбранна Тетяна Віталіївна  №5 Відсутня  
3 Воробйова Альона Вікторівна   №7 Присутня 

4 Ісаєва Ганна Володимирівна  №8 Присутня 
5 Карп Віктор Федорович  №4 Присутній  

6 Компаніченко Наталя Михайлівна  №5 Відсутня  
7 Крута Людмила Анатоліївна  №2 Відсутня  

8 Кулик Інна Вікторівна  №3 Відсутня  
9 Лукічов Станіслав Миколайович  №4 Присутній  

10 Маркова Вікторія Василівна  №2 Відсутня  
11 Міщенко Наталія Іванівна  №1 Присутня 
12 Осадчук Ірина Віталіївна  №7 Присутня  

13 Петрова Наталя Миколаївна  №3 Відсутня  
14 Пилипчак Валентина Андріївна  №1 Присутня  

15 Пилипчук Геннадій Михайлович  №4 Присутній  
16 Погрібна Людмила Сергіївна  №2 Присутня  

17 Свинарчук Віктор Іванович  №7 Присутній  
18 Славич Василь Васильович  №5 Присутній  

19 Трофимчук Галина Олександрівна  №6 Присутня 
20 Шкурупій Тетяна Анатоліївна  №6 Присутня  
21 Шнирук Ірина Василівна  №3 Присутня  

22 Шулєжко Світлана Володимирівна  №1 Відсутня 
 

 

  



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУЗИКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
П Р О Т О К О Л 

Другої  сесії сільської ради восьмого скликання 
 

 
від 19.11.2020  року  
Початок о 14.00  
Зала засідань сільської ради 
с. Музиківка 
 
Загальний склад ради –  22 депутатів, 
Присутні на засіданні – 15 депутатів (список додається); 
Присутні: 
Ільяш Ю.М. 
Лебедєва А.М. 
Трибушна Т.В. 
Шкурупій С.О.  
Колісніченко Л.Л.  
Сільський голова Лейбзон Савелій Нолєвич відкриває другу сесію сільської ради восьмого 
скликання. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! На другі  сесії сільської ради із загальної 
кількості депутатів  присутні 14. 
Згідно пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» друга 
сесія сільської ради є правомочною. Вноситься пропозиція відкрити другу сесію сільської 
ради. Інші пропозиції є? Немає. Друга сесія сільської ради сьомого скликання оголошується 
відкритою. 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати! Для того, щоб розпочати роботу сесії потрібно 
обрати лічильну комісію. Пропоную, доручити вести підрахунок голосів  
- Шнирук І.В.  
- Шкурупій Т.А. 
- Воробйова А.В.  
Інші пропозиції є? Немає. Хто за те щоб доручити вести підрахунок голосів підчас другої 
сесії Музиківської сільської ради та заповнити протокол поіменного голосування цим 
депутатам? Хто за? За – 14. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Одноголосно. 
Шановні  депутати, протокол поіменного голосування має підписати кожен присутній 
депутат. Дякую.  
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Пропонується слідуючий регламент роботи сесії. 
Доповіді з питань до 7 хвилин. 
Для виступів у обговоренні питань порядку денного до 5 хвилин. 
Роботу сесії закінчити без перерви. 
У кого з депутатів будуть інші пропозиції? Немає. Пропоную затвердити даний регламент 
роботи другої сесії сільської ради. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти? 
Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Переходимо до затвердження порядку денного другої сесії. 
Пропоную на розгляд сесії винести такі питання: 

1.1.Про затвердження порядку денного ІІ сесії сільської ради 



Лейбзон С.Н. 
1.2. Про внесення змін до програми «Розвиток людського капіталу» 
Ільяш Ю.М. 
1.3.Про передачу міжбюджетного трансферту (Розвиток людського капіталу) 
Лебедєва А.М. 
1.4. 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. 
1.5.Про прийняття приміщення складу в комунальну власність та передачу в 

оперативне управління КП «Струмок-2» 
Колісніченко Л.Л. 
1.6.Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта 

будівництва «Реконструкція дитячого садка (з доведенням до 180 місць): с. Музиківка, 
Білозерського району Херсонської області по вул.40років Перемоги, 35-А(генеральний 
план, інженерні мережі, реконструкція МАП) – ІІ черга будівництва» 

Колісніченко Л.Л. 
1.7. Різне 
1.7.1. Про обговорення тарифу на водопостачання КП "Струмок-2» 
Трофимчук Г.О., Шкурупій С.О. 

 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Є у депутатів доповнення, заперечення до порядку денного? 
Немає. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний сесії?  
ШКУРУПІЙ Т.А. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   14 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №13) 
Протокол поіменного голосування додається. 
 
2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Перше питання порядку денного «Про внесення змін до програми 
«Розвиток людського капіталу» 
Доповідає Ільяш Ю.М., спеціаліст відділу освіти та гуманітарного розвитку  
ІЛЬЯШ Ю.М. Виносить на розгляд сесії лист від Херсонської ОДА, пропозиції щодо 
внесення змін до програми та презентує проект рішення.  
До зали засідань прибула депутат Ісаєва Ганна Володимирівна. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення другої  
сесії сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   15 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №14) 
Протокол поіменного голосування додається. 



 
3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про передачу 
міжбюджетного трансферту (Розвиток людського капіталу)» 
Доповідає Лебедєва А.М., головний спеціаліст-фінансист бухгалтерсько-фінансового 
відділу  
ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд сесії проект рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення другої  
сесії сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   14 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    1 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №15) 
Протокол поіменного голосування додається. 
 
4. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «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» 
Доповідає Лебедєва А.М., головний спеціаліст-фінансист бухгалтерсько-фінансового 
відділу  
ЛЕБЕДЄВА А.М. Виносить на розгляд сесії проект рішення. 
ВОРОБЙОВА А.В, Ми знімаємо кошти з паливних брикетів чи не залишаться наші школи 
без палива. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Не залишаться. 
ШКУРУПІЙ Т.А. Чи будуть проводитися рентгенологічні дослідження, бо я так розумію 
ми самез цього пункту знімаємо кошти. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Дослідження проводитися не будуть, бо це дуже складно безпечно 
організувати в період карантину і весь Білозерський район відмовився від даної послуги. 
Але якщо машина буде впевнений ми кошти віднайдемо. 
ІСАЄВА Г.В. Також ми знімаємо кошти з онкології. В інших громадах дають допомогу 
онкохворим, а ми знімаємо всі кошти. 
ШНИРУК І.В. Ми даємо матеріальну допомогу через програму соціального захисту, а в цій 
програмі амбулаторія закладала кошти на навчання та ряд досліджень і досі ці кошти не 
використали. 
ОСАДЧУК І.В. Пункт щодо встановлення частотних перетворювачів включає в себе 
придбання насосів? 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Все обладнання в нас є. Ми його отримали від програми ДОБРЕ.  
ШКУРУПІЙ С.О. В цю суму включене встановлення обладнання, його налаштування та 
частина земельних робіт. 
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення другої  
сесії сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   15 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 



Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №16) 
Протокол поіменного голосування додається. 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про прийняття приміщення 
складу в комунальну власність та передачу в оперативне управління КП «Струмок-2» 
Доповідає Колісніченко Л.Л., інспектор з розвитку інфраструктури, житлово-комунального 
господарства та енергоефективності 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд сесії проект рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення другої  
сесії сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   15 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №17) 
Протокол поіменного голосування додається. 
 
5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне питання порядку денного «Про затвердження зведеного 
кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва «Реконструкція дитячого садка (з 
доведенням до 180 місць): с. Музиківка, Білозерського району Херсонської області по 
вул.40років Перемоги, 35-А(генеральний план, інженерні мережі, реконструкція МАП) – ІІ 
черга будівництва»» 
Доповідає Колісніченко Л.Л., інспектор з розвитку інфраструктури, житлово-комунального 
господарства та енергоефективності 
КОЛІСНІЧЕНКО Л.Л. Виносить на розгляд сесії проект рішення. 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або зміни до 
проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому як рішення другої  
сесії сільської ради.  
ШКУРУПІЙ Т.А.. Прошу голосувати поіменно. 
За?                –   15 
Хто проти?  –   0 
Утримався? –    0 
Не голосувало -  0 
Сільський голова брав участі в голосуванні та голосував «За». 
Даний проект рішення приймається в цілому як рішення сесії (Рішення сесії  №18) 
Протокол поіменного голосування додається. 
1.7.1. Про обговорення тарифу на водопостачання КП "Струмок-2» 
Трофимчук Г.О., Шкурупій С.О. 
 
7.СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Питання порядку денного в пункті «РІЗНЕ» пропоную розглянути 
протокольно. Запрошую до слова Трофимчук Г.О., голову робочої групи з підготовки 
проекту рішення «Про встановлення тарифів на водопостачання КП «Струмок-2» 
ТРОФИМЧУК Г.О. 18.11.2020 відбулося засідання робочої групи з питання  економічного 
стану та розрахунку тарифів на водопостачання КП «Струмок-2». 
     При розгляді вище зазначеного питання, депутати були ознайомленні з  
фактичними витратами за звітний рік, що становлять 519606 грн на підняту воду 42546 м3, 
з них 433,706 грн власних коштів і 85 тис. грн. кошти із місцевого бюджету. 



  З огляду на фактичні витрати та кошти , які складають власні надходження та залучені з 
місцевого бюджету, при наявності діючого тарифу КП не вистачає коштів з власних 
надходжень на розвиток та виплату заробітної плати працівникам. У поточному році було  
підвищення мінімальної заробітної плати і змінились складові тарифу. 
   На 01.01.2021 затрати плануються 617, грн. Виходячи з вищезазначеного тариф на воду 
повинен бути 14,51. 
    Наші села, які обслуговує КП »Струмок-2 : Східне, Загорянівка, Шкуринівка, 
географічно розташовані на території, на якій працюють два потужні підприємства 
Агрохолдингу Авангард(пташник, біогазовий завод), податки з яких є основними 
складовими в формуванні місцевого бюджету громади. Щоб підняття тарифів не 
відобразилось негативно на бюджеті мешканців вище зазначених сіл, які входять до складу 
об’єднаної громади та потерпають від забрудненої екології, що є складовою роботи даних 
підприємств, просимо відшкодовувати з місцевого бюджету кошти, які є різницею в 
тарифах для КП «Струмок-2». 
    Доводимо до відома, що згідно ст. 31 Закону України « Про житлово-комунальні 
послуги» від 24.06.2004 № 1875 – ІV органи місцевого самоврядування встановлюють 
тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не  нижче обґрунтованих витрат на їх 
виробництво. У разі встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на житлово-
комунальні послуги, що унеможливлюють отримання прибутку, орган, який їх затвердив 
зобов’язаний  відшкодовувати з відповідного місцевого бюджету виробникам різницю між 
установленим розміром цін  тарифів та економічно обґрунтованих витрат  на виробництво 
цих послуг. 
       Згідно листа Мінфіну від 02.02.2015 р. № 31-06330-06/3-5/3244(див.»Бюджетна 
бухгалтерія», 2017,№ 25)зауважив, що згідно  зі ст. 7 Бюджетного кодексу  України  від 
08.07.2010 р. 
 № 2456-VІ та ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 
р. № 280/97 –ВР органи місцевого самоврядування мають право самостійно визначити 
напрями використання бюджетних коштів відповідно  до законодавства України. 
        Ураховуючи зазначені відшкодування органами місцевого самоврядування різниці в 
тарифах, можливе  за рахунок коштів місцевого бюджету , за умови прийняття відповідної  
Програми. 
        Вести мову про підвищення тарифів для населення, слід після завершення ремонту 
водогону на всій його протяжності( в селах Загорянівці, Шкуринівці) встановлення 
частотних перетворювачів та ліквідації всіх місць де можливі втрати води. 
 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Галино Олександрівно, я вважаю, що перед вами стояло зовсім інше 
завдання. Ви провели роз’яснювальну роботу і про бюджетне законодавство і про… 
ТРОФИМЧУК Г.О. Це думка всіх депутатів, які були членами робочої групи. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Стояло питання обговорення тарифу на водопостачання – 14,50 грн. Нас 
сьогодні цікавить розмір оплати за воду. Сергій Олександрович, маєте що сказати? 
ШКУРУПІЙ С.О. Проекту рішення по тарифу ще немає. Хочу зазначити, що тариф 14,50 
відразу занижений. Він з нульовим прибутком і при зміні мінімальної зарплати з 01.01.2021 
року знову не відповідатиме дійсності. 
ЛЕБЕДЄВА А.М. А хто у вас на мінімальній зарплатні? І ви в  бюджетний запит включаєте 
пункти, які у вас закладені в тариф. 
ШКУРУПІЙ С.О. Є в нас люди на мінімальній зарплаті – це контролер водного 
господарства. І  те що ми включаємо в запити ми не завжди отримуємо. В минулому році 
хлорування та дослідження води було в програмі підтримки, а в цьому вже немає. 



ЛЕЙБЗОН С.Н. Я так розумію, що ви також сьогодні не готові. Я хотів щоб ви обговорили 
складові тарифу. Я так підозрюю, що тариф має бути навіть вищим ніж 14,50 грн. 
ТРОФИМЧУК Г.О. А ми вирішили, що коли будемо розроблять програму підтримки КП, 
то врахуємо частину видатків. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Галино Олександрівно, ви ніколи не жили з водою. По-друге, ви ніколи за 
вроду не платили- спочатку платив радгосп, а потім птахофабрика. 
ТРОФИМЧУК Г.О. Я вам розкажу. Був підписаний меморандум на 60,0 тис.грн. ми довго 
не піднімали тариф щоб всі люди розуміли, що через те що є птахофабрика ми маємо якийсь 
бонус, компенсація.  
ЛЕЙБЗОН С.Н. Коли ви були керівником КП, то води в Східному не було, бо по дві години 
в день – це немає води. І вам треба привчитися жити з водою і платити за неї. 
ТРОФИМЧУК Г.О. При мені почали робитися проекти і мінятися водопровод. І я вважаю, 
що якщо наша громада така багата, сама багата в Херсонській області, то чому ми не 
можемо зробити людям бонус. Це не про безкоштовну воду, а пільгову. Робіть і в Музиківці 
так. І я не вірю, що тариф в Музиківці 9,0 грн покриває всі затрати і немає компенсації з 
бюджету. Подивлюся на звіт комунального підприємства в кінці року.  
ОСАДЧУК І.В. Для обговорення було дуже мало час. І так про обгрунтованість тарифу не 
можна говорити. В мене за городом стоїть башта, яка постійно протікає. Люди це все бачать 
і не розуміють як можна підвищувати тариф в такій ситуації. Тому мене зацікавило 
встановлення частотників, що цієї проблеми вже не буде. Друге це плачевний стан водогону 
в Шкуринівці.  Там люди і досі отримують воду впродовж двох годин, там багато поривів. 
Це неможливо порахувати, але необхідно пояснити людям. Я не знаю як затверджується 
штатний розпис і чи є типові нормативи, але люди бачать, що контролери ходять вдвох. 
Вони не можуть ходити по-одному? Може дешевше купити камеру, а одного контролера 
скоротити. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Штат КП затверджується рішенням сільської ради.  
ШКУРУПІЙ С.О. двох контролерів немає. Дві людини ходять, але в них різні завдання. Це 
право керівника відправлять працівників на завдання. 
ОСАДЧУК І.В. Також хочу звернути увагу, що в тих розрахунках, що нам дали не видно 
закладеного пункту щодо управління.  
ЛЕЙБЗОН С.Н. Ваша робоча група буде постійно діючою і вам треба підготувати реальний 
тариф, в якому буде закладено все, що треба.  
ОСАДЧУК І.В. Дивлячись калькуляцію ми бачимо, що на 2020 рік реальний тариф 12,50 
грн Чи сільська рада буде компенсувати вже існуючу різницю в тарифі? 
ШКУРУПІЙ С.О. Так вже компенсується. Сільрада платила за санітарні дослідження і т.д. 
ОСАДЧУК І.В. Якщо ми будемо затверджувати такий великий тариф, то пакетом потрібно 
приймати додаткове рішення, що люди не залишаться один на один з таки великим 
тарифом? 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Це слідуюче питання яке винесуть депутати на сесію. Розраховувати можна 
на те за що проголосують депутати. От буде реально розрахований тариф на рівні 16-17 
гривень, тоді будемо сідати і обговорювати як саме зменшити навантаження на населення.  
ОСАДЧУК І.В. Щоб зменшити психологічне навантаження на депутатів та населення – 
чому б не розглядати паралельно зміну тарифу в двох КП? 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Музиківське КП питання тарифу не ставить, а Східненське КП ставить. 
Обзвоніть сільські ради і дізнайтесь тарифи на воду. 
КАРП В.Ф. У нас немає викрадачів води і встановлені лічильники. 
(Розпочалося колективне обговорення без виступів) 



БУНЧУК О.В. В нас в Шкуринівці є одне проблемне місце про яке знає Шкурупій С.О. Там 
найнижча точка і їздять великі трактори та комбайни. Це теж втрати і потрібно укріпаити 
цю трубу. 
ШКУРУПІЙ С.О. Я вас почув. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Потрібно покласти 2гільзу» і новий шматок труби не чекаючи капітального 
ремонту. 
ОСАДЧУК І.В. я повторюсь, що потрібно затвердження тарифу затверджувати паралельно 
в Музиківці і Східному і враховувати зміни які ми вже зробили.  
ВОРОБЙОВА А.В. Чи буде по вулиці Шкільній проводитися роботи по благоустрою після 
ремонту? 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Так будуть, об’єкт ще не зданий. Чи є ще питання у депутатів? 
ІСАЄВА Г.В. Так є . Щодо електроенергії. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Пропоную це питання обговорити після завершення сесії.  
 
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Всі питання порядку денного другої сесії сільської ради восьмого 
скликання розглянуто. У кого з депутатів є зауваження, пропозиції до роботи сесії? Немає. 
Дозвольте оголосити другу сесію сільської ради восьмого скликання закритою.  

Всім дякую за плідну роботу! 

 
До побачення! 
 
Сільський голова                                                                             С.Н. Лейбзон 
 
Секретар сільської ради       Л.С. Погрібна 
 
 
  


