
Звіт депутата Музиківської сільської ради VІI скликання 

 

 

ПІБ депутата  Шнирук Ірина Василівна 

Дата 

народження 

18.04.1976 

Контактний 

телефон  

0507095306 

Поштова 

адреса  

75023 с.Музиківка вул 1 Травня,37 

Електронна 

пошта  

irynashnyruk@gmail.com 

Дата виборів  11 грудня 2016 

Округ   Округ №9 

Вулиці 8 Березня (25,27,29,31А,31,33,35, 

39,41,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55, 

56,57,58,59,60,61,62,64,66,68,70,72,74,76, 

78,80,82), Миру(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,

15,16,17,18,18А,21,22), 

1 Травня (29,29А,31,33,35,37,39,43,45,56, 

58,62,64,66,68,72,74,76) 

Досвід роботи депутатом Депутат Музиківської сільської ради 7 скликання (2015-

2016) 

Освіта  Херсонський державний аграрний  університет, 

спеціальність - бухгалтер. 

Місце роботи на теперішній час Завідувач сектору соціального захисту та медичного 

обслуговування Музиківської сільської ради 

Досвід роботи  Працювала з 1995 року: в Херсонському кооперативному 

технікумі на посаді бухгалтера. З 1999 року по 2008 рік 

працювала бухгалтером та  головним бухгалтером в 

ПОСП « Маяк» Білозерського району Херсонської 

області. З 2014 року і по теперішній час працюю в 

Музиківській сільській раді. 

Звітний період  1 січня 2018 по 31 грудня 2018 

Загальна кількість сесій за звітний 

період  

13 засідань сесій сільської ради 

197 прийнятих рішень 

З них земельних 84 рішення 

Кількість сесій, в яких взяв участь 

депутат. Причини неучасті.  

Приймала участь у всіх засіданнях сесій. 

Членство в постійних депутатських 

комісіях та їх діяльність.  

Обрана головою  комісії з питань планування, фінансів, 

бюджету, оподаткування та соціально-економічного 

розвитку. На комісії разом з іншими депутатами подання 

та листи, які надходять протягом міжсесійного періоду, 

визначаємо їх пріоритетність, важливість для громади та 

передаємо фінансово-господарському відділу для 

підготовки проектів рішень для подальшого  розгляду на 

сесії. Також,  обговорюємо важливі  проекти рішень, 

готуємо пропозиції та висновки для подальшого розгляду 

на сесії сільської ради.  

Членство в інших комісіях, робочих 

групах та іншій діяльності громади  

Є членом комісії з наповнення бюджету, завданням якої є 

аналіз податкової бази громади, пошук додаткових 

джерел наповнення бюджету, проведення 

роз’яснювальної роботи з підприємцями щодо легалізації 

праці працівників та оформлення доходів  

Беру участь у загальних зборах представників громади, 

громадських слуханнях з земельних питань.  



Часто відгукуюсь на пропозиції щодо навчання, участі в 

семінарах не лише щодо моєї професійної діяльності, а й 

роботи в громаді як депутата та активіста.  

Які рішення для депутата є найбільш 

важливими? 

Найбільш важливими для мене є прийняття Програми 

“Про перевезення пільгових категорій населення на 

приміських маршрутах” , що дало змогу пенсіонерам та 

іншим пільговим категоріям населення на безкоштовний 

проїзд. Кожного місяці видаємо по 4 талони на проїзд. 

Принцип, який працює у нас, за нашим прикладом 

запроваджують і в інших громадах Херсонської області.  

Історією успіху стала передача медичної субвенції для 

надання медичної допомоги вторинного рівня медичним 

закладам  м.Херсона. Це дозволило отримувати  якісні 

послуги набагато ближче до місця життя наших 

громадян. Зараз займаюсь обліком та аналізом 

використання медичної субвенції і реально бачу 

економію коштів та високий рівень задоволеності 

населення.  

Тривалою проблемою громади була відсутність лікаря. В 

цьому році нас вже лікує молодий те перспективний лікар 

Болюк Мар’яна Михайлівна, це сталося завдяки 

створеним умовам – соціальне житло, службовий 

автомобіль, достатня кількість сучасного обладнання в 

амбулаторії  

Робота з виборцями.  Постійно ведеться роз'яснювальна робота з виборцями на 

окрузі як при особистих зустрічах, так і в телефонному 

режимі. Люди часто запитують про організацію випасу 

худоби та виділення достатньої площі землі для цього. 

Розповідаю про оформлення громадського пасовища, 

наявність вільних земельних ділянок, важливість чистоти  

та своєчасність оплати за землю.  

У 2018 році брала участь у ярмарку до Дня села разом з 

молоддю округу. Зібрані кошти були направлені на 

облаштування дитячого майданчика по вулиці 8 Березня. 

До Дня захисту дітей силами та коштами батьків 

організували спортивне свято для дітей. 

Які плани має на наступний період 

роботи. 

1.Продовжити роботу в напрямку соціального захисту 

населення- збільшити розмір допомоги тяжкохворим, 

людям з інвалідністю та тим хто потрапив у складні 

життєві обставини.  

2.Клопотати про збільшення фінансування капітальних 

робіт по дитячому садку в с.Музиківка шоб завершити 

цей проект якнайшвидше. 

3.Продовжити фінансування Бюджету участі в громаді та 

закріпити позитивні результати щодо його впровадження 

на наступні роки..  

4.Пріоритезувати завдання щодо забезпечення якісною 

водою всіх мешканців громади, а саме закінчити  проект 

по с.Східному та  с.Загорянівка, розпочати  ремонт 

водогону по вулицям Смішка, 40 років Перемоги та 

Набережна в с. Музиківка.  

 


