
 Цільові  програми 

1. Програма соціального захисту населення Музиківської ОТГ на 2018-2021 роки – 200 000 грн. 

2. Програма медико-соціальної та побутової допомоги громадянам, людям похилого віку, людям 

з інвалідністю, дітям-сиротам, сім’ям, які потребують сторонньої допомоги на 2019 рік 

(Товариство Червоного Хреста) – 80 000 грн. 

3. Програма перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах 

автомобільним транспортом та відшкодування витрат за здійснення перевезення по 

Музиківській ОТГ на 2018-2021 роки – 400 000 грн.  

4. Комплексна програма підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі 

людьми по Музиківській ОТГ на 2018-2021 роки – 3 000 грн. 

5. ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «Призовна дільниця» на 2018- 2019 роки – 25 000 грн.  

6. Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Музиківської сільської ради на 2018-

2021 роки -120 000 грн (Виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки 

земель населених пунктів) 

7. Програма реалізації партиципаторного бюджету (Бюджету участі) у Музиківській об’єднаній 

громаді на 2018-2021 роки – 200 000 грн (максимальне фінансування проектів до 40 тисяч 

гривень) 

8. Програма розвитку культури та організації загально державних свят Музиківської ОТГ на 2019 

рік – 10 000 грн.  

9. Програма «Власний дім» на 2019 рік – 150 000 грн. 

10. ПРОГРАМА підтримки молодіжної політики на території Музиківської об’єднаної 

територіальної громади до 2022 року – 20 000 грн 

11. ПРОГРАМА забезпечення житлом медичних працівників Музиківської амбулаторії ЗПСМ  на 

2018-2021 роки – 111 870 грн. 

12. Програма розвитку фізичної культури і спорту на території  Музиківської об’єднаної 

територіальної громади  на 2018-2021 роки – 139 400 грн. (99430 – заробітні плати, 20000 – 

інвентар, 20000 – перевезення) 

13. Програма «Протидія захворюванню на туберкульоз» в Музиківській ОТГ на 2018-2021 роки – 

30 000 грн. (БЦЖ+Флюрограф) 

14. Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019 рік – 80 000 грн.  

15. Програма «Шкільний автобус» на 2018-2021 роки – 200 000 грн. (дизпаливо, техогляд, 

страховка, поточний ремонт) 

16. Програма розвитку освіти «Освітній простір Музиківської ОТГ» на 2018-2021 роки – 

950 000 грн (школи 800 000 грн+садочки 150 000 грн) 

17. Програма розвитку культури – 47 500 грн  

18. Програма з благоустрою території Музиківської ОТГ на 2019 рік – 450 000 грн. 

19. - Програма по утриманню та ремонту автомобільних доріг Музиківської ОТГ   на 2019 рік – 

2 000 000 грн  (капітальні видатки) 

20. Програма «Питна вода у Музиківській сільській раді на 2018 – 2020 роки» - 550 000 грн; 

(капітальні видатки) 

21. Програма підтримки комунальних підприємств на 2019 рік – 161 100 грн. (61100 грн – робітники 

з благоустрою на 6міс, 100000 грн – підтримка) 

Кошти бюджету розвитку Музиківської сільської ради по об'єктам на 2019 рік. 

Капітальні видатки: 

1. « Реконструкція дитячого садку в с. Музиківка, Білозерського району, Херсонської області, 

вул. 40 років Перемоги,35-А» співфінансування – 1000 тис. грн. 

2. « Капітальний ремонт бібліотеки в с. Загорянівка Білозерського району Херсонської області» - 

1000 тис. рн 
3. Капітальний ремонт вулиць в с. Східне: вул. Шевченка, вул. Південна, вул. Українська, вул. 

Шкільна, вул.Миру, вул. Чорновола,ул. Ювілейна – 1000 тис. грн.. 

4. Капітальний ремонт вулиць в с. Музиківка:  вул. Степова, вул. В.Карла, вул. Стадіонна – 1000 

тис.грн. 

5. «Капітальний ремонт водопровідних мереж в с. Східне ( північна частина), в с. Загорянівка 

вул. Вишнева і вул. Б. Хмельницького» співфінансування – 550 тис.грн. 

6. « Капітальний ремонт приміщення центральної кантори під ЦНАП» - 450 тис.грн. 

Всього                                                                                                                      5000 тис.грн. 

 


