
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішенням сесії сільської ради  

№151 від 05.09.2017 

 

Програма 

розвитку шкільної освіти на території Музиківської ОТГ  

на 2017 рік 
 

1. ВСТУП 

Програма розвитку шкільної освіти Музиківської ОТГ на 2017 рік 

передбачає виконання Закону України «Про загальну середню освіту» та повне 

охоплення дітей  шкільного віку на території Музиківської об’єднаної 

територіальної громади загальною середньою освітою. 

Основними завданнями освіти є збереження та зміцнення фізичного, 

психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до України, 

шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, 

свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля, формування особистості 

дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо. 

Мережа закладів шкільної освіти  на території Музиківської  сільської 

ради складається двох шкіл – КЗ «Музиківська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської 

області» та КЗ «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської 

сільської ради Білозерського району Херсонської області». 

 

2. МЕТА 

Мета цієї Програми полягає в забезпеченні реалізації права кожної 

дитини на доступність і безоплатність  шкільної освіти, повноцінний фізичний, 

інтелектуальний, моральний, естетичний і соціальний її розвиток, формування 

умов навчальної діяльності.  

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Створити умови для подальшого розвитку шкільної освіти, 

удосконаленню та розвитку мережі  шкільних навчальних закладів, зміцненню 

матеріально-технічної бази шкільних навчальних закладів, збільшення кількості 

охоплених шкільною освітою дітей з метою задоволення їх освітньо-

культурних потреб; 

 

4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься в 

установленому порядку за рахунок видатків державного, місцевих бюджетів, 

інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 
 

5. ЗАХОДИ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

5.1. Музиківська школа 
 

Назва заходу 
Термін 

виконання 

Сума, 

грн 

Джерела 

фінансування 

5.1.1 Предмети, матеріали, обладнання, інвентар 

та канцтовари  

протягом 

року 

20 000,0 сільський 

бюджет 



5.1.2 Оплата послуг (крім комунальних)  

- ремонт комп’ютерів;  

протягом 

року 

17 000,0 сільський 

бюджет 

5.1.3 
Капітальний ремонт покрівлі 

протягом 

року 

20 000,0 сільський 

бюджет 

 Загальна сума    

 

5.2. Східненська школа 
 

Назва заходу 
Термін 

виконання 

Сума, 

грн 

Джерела 

фінансування 

5.2.1 Предмети, матеріали, обладнання. Інвентар 

та канцтовари  

протягом 

року 

15000 сільський 

бюджет 

5.2.2 Капітальний ремонт  

- ремонт Східненської школи; 

- твердопаливна котельня 

Східненської школи 

протягом 

року 

 

299508,0 

480000,0 

сільський 

бюджет 

 Загальна сума    

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

- створення умов для подальшого розвитку шкільної освіти; 

- удосконалення та розвиток мережі шкільних навчальних закладів; 

- зміцнення матеріально-технічної бази шкільних навчальних закладів; 

- збільшення кількості охоплених здобуттям  шкільної освіти дітей з метою 

задоволення їх освітньо-культурних потреб; 

- забезпечення розвитку системи перепідготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів шкільних навчальних закладів; 

- функціонування  шкільних навчальних закладів на території Музиківської 

сільської ради. 

 

 Сільський голова      С.Н. Лейбзон  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішенням сесії сільської ради  

№151 від 05.09.2017 

 

Програма розвитку водопровідних мереж Музиківської ОТГ та підтримки 

їх  ефективної роботи  

на 2017 рік 

 

1. ВСТУП 

Програма розвитку водопровідних мереж Музиківської ОТГ та підтримки 

їх  ефективної роботи на 2017 рік (далі – Програма) спрямована на реалізацію 

державної та регіональної політики щодо забезпечення населення якісною 

питною водою в достатній кількості відповідно до Законів України "Про питну 

воду та питне водопостачання", "Про Загальнодержавну програму "Питна вода 

України" на 2006-2020 роки", "Про місцеве самоврядування в Україні", а також 

забезпечення умов для імплементації Директив ЄС про питну воду та очищення 

міських стічних вод в рамках реалізації Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС, підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідних 

систем, поліпшення якості централізованого питного водопостачання. 

Програма забезпечує збереження здоров'я, поліпшення умов діяльності й 

підвищення рівня життя мешканців Музиківської ОТГ. 

 

Розроблення Програми обумовлено: 

- незадовільним технічним станом та зношеністю основних фондів систем 

водопостачання; 

- незадовільною якістю води, що видобувається; 

- застосуванням застарілого обладнання в системах водопостачання та 

водовідведення; 

- високою енергоємністю обладнання систем централізованого питного 

водопостачання; 

- обмеженістю інвестицій та дефіцитом власних фінансових ресурсів, 

необхідних для розвитку, утримання в належному технічному стані та 

експлуатації систем водопостачання. 

Програмою передбачається впровадження комплексу заходів, направлених 

на поліпшення якості води та забезпечення сталого функціонування і розвитку 

систем водопостачання та водовідведення. 

Реалізація Програми дозволить забезпечити беззбиткову роботу 

підприємств, їх здатність самостійно інвестувати заходи на системах 

водопостачання та водовідведення при збереженні належного рівня та якості 

послуг з оптимальними, економічно-обґрунтованими тарифами. 

Основними напрямками Програми: 

- поліпшення якості води; 

- підвищення надійності роботи систем водопостачання та 

водовідведення; 

- скорочення невиробничих втрат води і витоків; 

- економія водних ресурсів; 

- забезпечення беззбиткового функціонування систем. 



 

2. МЕТА 

Мета Програми – задоволення потреб споживачів Музиківської ОТГ у 

питній воді гарантованої якості відповідно до вимог чинних нормативних 

документів за доступною, економічно обґрунтованою ціною, забезпечення 

сталого функціонування систем централізованого водопостачання, їх 

ефективності, надійності, раціональне використання водних ресурсів, 

збереження та охорона навколишнього природного середовища.  

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ: 

3.1. забезпечення, відповідно до потреб, фінансування заходів Програми з 

різних джерел: державний, сільський бюджети, кошти інвесторів, кошти 

підприємства; 

3.2. посиленого контролю за якістю питної води; 

3.3. оновлення та модернізації об’єктів водопостачання, підвищення 

ефективності та надійності їх функціонування; 

3.4. удосконалення систем забору та транспортування води; 

3.5. підготовка проектів, програм, технічної документації та інших 

документів  для залучення коштів інвесторів. 

 

4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься в 

установленому порядку за рахунок видатків державного, місцевих бюджетів, 

інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

 

6. ЗАХОДИ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Сума, 

грн 

Джерела 

фінансування 

6.1 Виготовлення проекту ремонту 

водопровідної мережі с. 

Загорянівка 

протягом 

року 

 

19000,0 
сільський 

бюджет 

 

6. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

  

Виконання Програми дозволить створити умови для забезпечення 

населення Музиківської ОТГ водою гарантованої якості, підвищити якість 

наданих послуг, забезпечити надійність функціонування систем 

водопостачання, підвищити безпечність об'єктів водопостачання та запобігти їх 

негативному впливу на навколишнє природне середовище, зокрема: 

- зменшити енерговитрати у системах водопостачання і водовідведення; 

- знизити витоки і невраховані витрати води; 

- скоротити аварійність на водопровідних мережах; 

- забезпечити гарантовану якість поданої споживачам питної води у 

відповідності із чинними нормативами. 

 Сільський голова      С.Н. Лейбзон  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішенням сесії сільської ради  

№151 від 05.09.2017 

 

Програма розвитку електронного урядування 

в Музиківській сільській раді на 2017 рік 

1. Вступ 

Сьогодні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) все ширше 

використовуються в повсякденному житті, муніципальному управлінні, 

житлово-комунальному господарстві, системах охорони здоров'я та освіти. З 

кожним роком українці все більше віддають перевагу використанню ІКТ для 

ознайомлення з роботою органів влади, повідомлення про виявлення аварійних 

ситуацій та інших проблемних питань. Стрімкий розвиток сучасних ІКТ стає 

каталізатором змін в процесах впровадження нових ефективних інструментів 

управління, найважливішим з яких є електронне урядування. Електронне 

урядування забезпечує нові форми комунікації між громадянами, бізнесом і 

владою, безперешкодний доступ до публічної інформації, сприяє участі 

громадян у процесах управління, покращенню якості надання послуг 

населенню та наближенню їх до вимог мешканців. Інформаційні технології та 

програмні засоби дозволяють реалізувати ефективну систему муніципального 

контролю за роботою структурних підрозділів сільської ради, підпорядкованих 

виконавчим органам комунальних підприємств, організацій та закладів.  

Наразі обмін документами здійснюється в паперовій формі, факсом, 

електронною поштою та в телефонному режимі, що не дозволяє здійснювати 

контроль виконавчої дисципліни та застосувати регламенти виконання рішень 

та розпоряджень. Це тягне за собою додаткові видатки, знижує швидкість 

взаємодії комунальних підприємств (КП) і закладів між собою та сільською 

радою . Крім того, спостерігається недостатня оперативність прийняття рішень 

та реагування на проблеми, звернення та аварійні ситуації. 

Програма розвитку електронного урядування в Музиківській сільській 

раді на 2017 рік (далі – Програма) спрямована на реалізацію заходів зі 

створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний інформаційний 

простір Херсонської області» (далі – Система), що передбачають реалізацію 

централізованої системи електронного документообігу в обласних, районних 

державних адміністраціях  та органах місцевого самоврядування. 

Програма розроблена відповідно до:  

- Законів України «Про інформацію», «Про Основні заcади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні 

засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

Концепцію Національної програми інформатизації» та ін. 

 

2. МЕТА 

 Метою даної Програми є формування ефективної системи управління та 

вдосконалення процесу надання адміністративних послуг.  

 

 



3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

3.1. оновити сайт сільської ради, контролювати наповнюваність сайту; 

3.2. впровадити систему електронної взаємодії та документообігу між 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування(АСКОД); 

3.3. збільшити кількість точок безкоштовного користування мережі 

Інтернет; 

3.4. підключити до мережі Інтернет комунальні підприємства, установи та 

заклади сільської ради; 

3.5. підвищити рівень консолідації комунальних підприємств, установ і 

закладів, відділів та секторів сільської ради впровадити електронний 

документообіг між ними, посилити виконавчу дисципліну. 

 

4. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюватиметься в 

установленому порядку за рахунок видатків державного, місцевих бюджетів, 

інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. 

 

7. ЗАХОДИ НА ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

Сума, 

грн 

Джерела 

фінансування 

7.1 Закупівля ліцензіонного 

програмного забезпечення для 

необмеженої кількості 

користувачів АСКОД 

протягом 

року 

 

30666,0 сільський 

бюджет 

 

8. ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Результатом успішного виконання Програми стане: 

- покращення виконавчої дисципліни; 

- налагодження роботи сайту сільської ради; 

- покращення рівня доступу до мережі Інтернет та офіційних публікацій 

сільської ради; 

 - зростання прозорості та ефективності сільської ради;  

- зростання швидкості прийняття управлінських рішень;  

- розширення можливостей використання електронних документів;  

- оперативне та якісне надання адміністративних і соціальних послуг 

населенню, наближення їх до вимог мешканців;  

- зменшення бюджетних витрат. 

 

 Сільський голова      С.Н. Лейбзон  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішенням сесії сільської ради  

№151 від 05.09.2017 

Програма 

по утриманню та ремонту автомобільних доріг Музиківської ОТГ 

  на 2017 рік  
 

1. Загальні положення 

1.1. Програма по утриманню та ремонту автомобільних доріг територіальної 

громади Музиківської сільської ради  на 2017 рік (надалі Програма) розроблена 

відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законів України «Про дорожній рух», «Про 

автомобільні дороги» та Бюджетного кодексу України. 

1.2. Програма визначає мету, завдання, шляхи і засоби розв’язання проблеми, 

фінансове забезпечення, очікувані результати виконання, заходи по виконанню 

Програми. 

 

2. Мета Програми 

2.1. Основною метою Програми є підвищення соціального рівня життя 

населення в плані забезпечення автомобільних перевезень пасажирів та 

вантажів, створення на дорогах належних умов безпеки руху  

 

3. Завдання Програми 

3.1. Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення умов для безпечного руху автомобільного транспорту та 

пішоходів; 

- проведення поточних ремонтів автодоріг, які найбільше його потребують.  

 

4. Заходи 

№

 

з/

п 

Назва заходу Термін виконання тис. грн 

1 Виготовлення проекту по поточному-

середньому ремонту дороги Східне-

Загорянівка-М-14 

Вересень-

грудень 

800,0 

2 Ямковий ремонт асфальтного покриття і розмітка доріг  

с. Музиківка  

с. Східне 

с. Загорянівка 

с. Мірошниківка 

с. Висунці 

протягом року 217,0 

650,0 

130,0 

 

3 Виконання поточного ремонту вулиці Молодіжної с. Східне 

(біло щебеневе покриття) 

299,0  

  протягом року  

Всього   



 

5.Фінансове забезпечення Програми 

5.1. Головний розпорядник коштів – Музиківська сільська рада в межах 

бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми. 

Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в 

селищному бюджеті, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством.  

 

6. Очікувані результати виконання Програми  

6.1. У результаті виконання Програми: 

- буде забезпечено умови для безпечного руху автомобільного транспорту та 

пішоходів;  

- покращиться технічний стан покриття автодоріг місцевого значення внаслідок 

проведення їх поточних та капітальних ремонтів; 

- підвищиться рівень благоустрою населених пунктів. 

 

 Сільський голова      С.Н. Лейбзон  

 


