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              Порядок денний ХІ сесії І скликання: 

 

1.Про затвердження порядку денного 

2.Про приймання майна (спортзал) 

3.Про зміни до бюджету  

4.Про зміни до програм 

5.Про затвердження програм 

6.Про затвердження штатних розписів шкіл Музиківської ОТГ 

7.Про зміни до штатного розпису Музиківської сільської ради 

8.Про звіт КП «Струмок-2» 

9.Про затвердження тарифів КП «Струмок-2» 

10.Про затвердження тарифів Музиківського КП 

11.Про затвердження списків дітей і підлітків від 6 до 18 років та дітей, яким 

до 1 вересня 2017 року виповнюється 5 років, які проживають на території 

Музиківської сільської ради  

12.Про приєднання до Угоди мерів  

13.Про внесення змін в рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів 

на 2018 рік» 

14.Про земельні питання 

  



ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУЗИКІВСЬКА ОБ’ЄДНАНА ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 

 

П Р О Т О К О Л 

Одинадцятої сесії сільської ради першого  скликання 

 

від 05 вересня 2017  року  

Початок о 14.00  

Кабінет сільського голови 

с. Музиківка 

 

Сільський голова Лейбзон Савелій Нолєвич відкриває одинадцяту сесію 

сільської ради першого скликання. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА: Шановні депутати ! На одинадцяту сесії  сільської 

ради із загальної кількості депутатів  присутні  одинадцять. 

Згідно пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» одинадцята сесія сільської ради є правомочною. Вноситься 

пропозиція відкрити одинадцяту сесію сільської ради першого скликання. Інші 

пропозиції є? Немає. Хто за те, щоб розпочати одинадцяту сесію сільської ради 

першого скликання, прошу проголосувати. Хто проти? Немає. Утримався? 

Немає. Одинадцята сесія сільської ради першого скликання оголошується 

відкритою. 

1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Шановні депутати! Нам необхідно затвердити 

порядок денний та регламент роботи одинадцятої сесії сільської ради першого 

скликання. На порядок денний роботи сесії виносяться  наступні  питання: 

1.1. Про затвердження порядку денного 

1.2. Про приймання майна (спортзал) 

1.3. Про зміни до бюджету  

1.4. Про зміни до програм 

1.5. Про затвердження програм 

1.6. Про затвердження штатних розписів шкіл Музиківської ОТГ 

1.7. Про зміни до штатного розпису Музиківської сільської ради 

1.8. Про звіт КП «Струмок-2» 

1.9. Про затвердження тарифів КП «Струмок-2» 

1.10. Про затвердження тарифів Музиківського КП 

1.11. Про затвердження списків дітей і підлітків від 6 до 18 років та дітей, яким 

до 1 вересня 2017 року виповнюється 5 років, які проживають на 

території Музиківської сільської ради  

1.12. Про приєднання до Угоди мерів  

1.13. Про внесення змін в рішення «Про встановлення місцевих податків та 

зборів на 2018 рік» 

1.14. Про земельні питання 

 

ПОЗНЯК С.В. Згідно статті 59-1 «Конфлікт інтересів» Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» повідомляю, що в проекті рішення «Про 

зміни до бюджету» питання №3 порядку денного  розглядається питання 



виділення коштів на ремонт покрівлі будівлі КЗ «Східненський будинок 

культури», директором якого є я. Повідомляю про конфлікт інтересів і 

голосувати з даного питання не буду. 

ПОГРІБНА Л.С. Згідно статті 59-1 «Конфлікт інтересів» Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» повідомляю, про конфлікт інтересів і 

голосувати з питання № 4 «Зміни до програм» не буду. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть додаткові зауваження та 

пропозиції? Немає. Пропоную затвердити даний порядок денний одинадцятої  

сесії сільської ради першого скликання. Хто за цю пропозицію, прошу 

проголосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається 

одноголосно. 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Шановні депутати! Пропонується слідуючий регламент 

роботи нашої 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 одинадцятої сесії сільської ради першого скликання. Хто за цю 

пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. 

Приймається одноголосно. 

 

2. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Шановні депутати! Приступаємо до роботи. Друге  

питання  порядку денного «Про приймання майна (спортзал)» 

Доповідає секретар сільської ради Погрібна Л.С.  

ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії рішення сесії районної ради «Про 

дозвіл на передачу майна» від 28.04.2017 №223 та  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 одинадцятої сесії сільської ради першого скликання. Хто за це 

рішення, прошу голосувати. Хто проти? Один. Утримався? Немає. Даний проект 

рішення приймається в цілому як рішення нашої сесії. 

 

3. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА. Наступне питання порядку денного «Про зміни до 

бюджету» 

Доповідає головний бухгалтер Полторак І.Є. 

ПОЛТОРАК І.Є. Виносить на розгляд сесії протокол бюджетної комісії та проект 

рішення. 

ПИЛИПЧАК В.А. Мене хвилює питання ремонту дороги в с. Висунці. Коли він 

почнеться? Скоро автобуси перестануть заїжджати в наше село.  

ЛЕЙБЗОН С.Н. Ми нещодавно спілкувалися з перевізником, проводили огляд 

дороги і зауважень від нього не поступало. Тому, ремонт плануємо, але не в 

поточному році. 

ПЛОТНІК М.П. Чи достатньо коштів виділено на Східненську школу? 

ЛЕЙБЗОН С.Н. Сподіваємося, що на цей рік це останнє виділення коштів. Вже 

всі найгостріші проблеми вирішено. 



СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 

зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому 

як рішення одинадцятої сесії сільської ради першого скликання. Хто за це 

рішення, прошу голосувати. Хто проти? Один. Утримався? Один. Не 

голосували? Один. Даний проект рішення приймається в цілому як рішення 

нашої сесії. 

 
4. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА. Наступне питання порядку денного «Про зміни до програм» 
Доповідає головний бухгалтер Полторак І.Є. 

ПОЛТОРАК І.Є. Виносить на розгляд сесії проект рішення. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 

зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому 

як рішення одинадцятої сесії сільської ради першого скликання. Хто за це 

рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Один. Даний проект 

рішення приймається в цілому як рішення нашої сесії. 

 

5. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА. Наступне питання порядку денного «Про 

затвердження програм» 

Доповідає головний бухгалтер Полторак І.Є. 

ПОЛТОРАК І.Є. Виносить на розгляд сесії проект рішення з додатками. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть ще зауваження, доповнення або 

зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому 

як рішення одинадцятої сесії сільської ради першого скликання. Хто за це 

рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Один. Не 

голосували? Один. Даний проект рішення приймається в цілому як рішення 

нашої сесії. 

 

6. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Продовжуємо роботу. Наступне  питання  порядку 

денного «Про затвердження штатних розписів шкіл Музиківської ОТГ» 

Доповідає секретар сільської ради Погрібна Л.С.  

ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії подання директорів шкіл, штатні 

розписи та проект рішення з додатками.  

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або 

зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому 

як рішення одинадцятої сесії сільської ради першого скликання. Хто за це 

рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Один. Даний проект 

рішення приймається в цілому як рішення нашої сесії. 

 

7. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Увага! Продовжуємо роботу. Наступне  питання  

порядку денного «Про зміни до штатного розпису Музиківської сільської ради» 

Доповідає сільський голова Лейбзон С.Н. 

ЛЕЙБЗОН С.Н. Виносить на розгляд сесії проект рішення.  

ПОЗНЯК С.В. Чи буде спеціаліст з муніципальних ініціатив та інвестицій 

займатися проектною діяльністю на території всієї ОТГ? 

ЛЕЙБЗОН С.Н. Так, звичайно. 

ШНИРУК І.В. Чи візьме він на себе координацію діяльності в рамках проекту 

ДОБРЕ. 



ЛЕЙБЗОН С.Н. Так, звичайно. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або 

зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому 

як рішення одинадцятої сесії сільської ради першого скликання. Хто за це 

рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Один. Даний проект 

рішення приймається в цілому як рішення нашої сесії. 

 

8. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне  питання  порядку денного «Про звіт КП 

«Струмок-2»» 

Доповідає керівник КП «Струмок-2» Трофимчук Г.О. 

ТРОФИМЧУК Г.О. Доповідає щодо діяльності КП «Струмок-2» (звіт додається) 

ПЛОТНІК М.П. Ви не прибуткова організація? 

ТРОФИМЧУК Г.О. Звичайно, ні. 

ПЛОТНІК М.П. І навіть не самоокупна? 

ТРОФИМЧУК Г.О. Ні, нас постійно підтримувала Східненська сільська рада та 

компенсувала з бюджету частину витрат, які не покривалися тарифом. Ми дуже 

розраховуємо на програму ДОБРЕ та подальшу підтримку Музиківської 

сільської ради. 

ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії проект рішення та пропонує визнати 

роботу КП «Струмок-2» задовільною. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або 

зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому 

як рішення одинадцятої сесії сільської ради першого скликання. Хто за це 

рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Один. Даний проект 

рішення приймається в цілому як рішення нашої сесії. 

 

9. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне  питання  порядку денного «Про 

затвердження тарифів КП «Струмок-2»» 

Доповідає керівник КП «Струмок-2» Трофимчук Г.О. 

ТРОФИМЧУК Г.О. Виносить на розгляд сесії проект рішення, розрахунки 

тарифів. Норми споживання питної води та питомні витрати електроенергії. 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або 

зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому 

як рішення одинадцятої сесії сільської ради першого скликання. Хто за це 

рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Один. Даний проект 

рішення приймається в цілому як рішення нашої сесії. 

 

10. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне  питання  порядку денного «Про 

затвердження тарифів Музиківського КП» 

Доповідає бухгалтер Музиківського КП Гринєвич Т.В. 

ГРИНЄВИЧ Т.В.. Виносить на розгляд сесії проект рішення, розрахунки тарифів. 

Норми споживання питної води та питомні витрати електроенергії. 

ЛЕЙБЗОН С.Н. В подальшому потрібно розглянути можливість прийняття 

єдиних тарифів для всіх послуг на території ОТГ. 

ГРИНЄВИЧ Т.В. Ми вже почали активну співпрацю з КП «Струмок-2» і тарифи 

вже мінімально у нас відрізняються. Наступного разу Ваша пропозиція буде 

врахована. 



СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або 

зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому 

як рішення одинадцятої сесії сільської ради першого скликання. Хто за це 

рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Один. Даний проект 

рішення приймається в цілому як рішення нашої сесії 

 

11. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Продовжуємо роботу. Наступне  питання  порядку 

денного «Про затвердження списків дітей і підлітків від 6 до 18 років та дітей, 

яким до 1 вересня 2017 року виповнюється 5 років, які проживають на території 

Музиківської сільської ради » 

Доповідає секретар сільської ради Погрібна Л.С.  

ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії відповідні списки та проект рішення 

з додатками.  

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або 

зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому 

як рішення одинадцятої сесії сільської ради першого скликання. Хто за це 

рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Не 

голосував? Один. Даний проект рішення приймається в цілому як рішення нашої 

сесії. 

 

12. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Увага! Наступне  питання  порядку денного «Про 

приєднання до Угоди мерів» 

Доповідає Насонова Ж.Ж.  

НАСОНОВА Ж.Ж. Доповідає щодо можливостей співпраці Музиківської 

сільської ради з  Угодою мерів та виносить на розгляд сесії проект рішення з 

додатками.  

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або 

зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому 

як рішення одинадцятої сесії сільської ради першого скликання. Хто за це 

рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Не 

голосували? Немає. Даний проект рішення приймається в цілому як рішення 

нашої сесії. 

 

13. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Продовжуємо роботу. Наступне  питання  порядку 

денного «Про внесення змін в рішення «Про встановлення місцевих податків та 

зборів на 2018 рік» 

Доповідає секретар сільської ради Погрібна Л.С.  

ПОГРІБНА Л.С. Виносить на розгляд сесії лист Державної регуляторної служби 

та проект рішення з додатками.  

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або 

зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому 

як рішення одинадцятої сесії сільської ради першого скликання. Хто за це 

рішення, прошу голосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Один. Не голосував? 

Немає. Даний проект рішення приймається в цілому як рішення нашої сесії. 

 

14. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА Наступне  питання  порядку денного «Про земельні 

питання» 



Доповідає секретар голова депутатської комісії Колісніченко В.І.  

КОЛІСНІЧЕНКО В.І. Виносить на розгляд сесії заяви громадян, протокол 

засідання земельної комісії  та проекти рішень.  

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА У кого з депутатів будуть зауваження, доповнення або 

зміни до проекту рішення? Немає. Пропоную прийняти проект рішення в цілому 

як рішення одинадцятої сесії сільської ради першого скликання. Хто за це 

рішення, прошу голосувати. Хто проти? Один. Утримався? Немає. Не голосував? 

Немає. Даний проект рішення приймається в цілому як рішення нашої сесії. 

 

СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА  Шановні депутати! 

Всі питання порядку денного одинадцятої сесії сільської ради першого скликання 

розглянуто. У кого з депутатів є зауваження, пропозиції до роботи одинадцятої 

сесії сільської ради? Немає. В мене є кілька оголошень. Святкування Дня села 

Музиківки відбудеться 23 вересня 2017 року. Запрошую всіх долучитися до 

організації та святкування. 15 та 29 вересня відбудуться виїзні прийоми лікарів в 

Музиківській амбулаторії. Також спеціалісти сільської ради зараз розглядають 

можливість реорганізації системи опалення Музиківської ЗОШ. Прораховуємо 

всі можливі варіанти. Це всі оголошення на сьогодні. У кого будуть інші 

оголошення? Немає. 

Дозвольте оголосити одинадцяту  сесію сільської ради першого скликання 

закритою. Всім дякую за плідну роботу. 

 

До побачення! 

 

Сільський голова                                                                                    С.Н. Лейбзон 

 

 

Секретар сільської ради                                                                       Л.С. Погрібна 

 
 


