
Звіт сільського голови Лейбзона С.Н. 
за 2020 рік 

 
    У 2020 році виконком працював згідно плану роботи. За звітний період 
відбулося 12 засідань виконкому, на яких були присутні як члени виконкому, 
так і працівники апарату сільської ради, керівники установ, підприємці, 
депутати та приватні особи. Всі засідання запротокольовані секретарем. 
Прийнято 102 рішення, з них щодо присвоєння адрес – 8, розглянуто 22 заяви 
громадян. Традиційно на засіданнях виконавчого комітету звітують керівники 
структурних підрозділів, комунальних закладів та установ, виконавці цільових 
програм та делегованих повноважень. В 2020 році розпочали практику 
схвалення проектів рішень сесії сільської ради. Розглядаємо проект сільського 
бюджету та зміни до нього, а також проекти, що матимуть великих вплив на 
життя місцевих жителів, наприклад, «Про встановлення місцевих податків», 
«Про затвердження тарифів на водопостачання», «Про оренду комунального 
майна» та ін. Статистика прийнятих рішень за останні роки : за 2019 рік 
прийнято 92 рішення; за 2018 рік прийнято 79 рішень, за 2017 рік – 64 рішення, 
за 2016 рік – 30 рішень. 
 
     У жовтні 2020 році відбулися чергові місцеві вибори. Обрано 22 депутати. За 
2020 рік восьмим скликанням проведено 4 сесії сільської ради та прийнято 48 
рішень, серед яких бюджет на 2021 рік, місцеві цільові програми, виділення 
матеріальних допомог та розгляд заяв громадян щодо земельних питань. 
Окремо хочемо подякувати депутатам сьомого скликання, які за свою каденцію 
прийняли більше тисячі рішень, провели 52 сесії сільської ради та реалізували 
безліч проектів та ініціатив. 
 

Бюджет розвитку 
За кошти бюджету розвитку на території громади здійснено ряд 

капітальних видатків на загальну суму 7 272,9 тис. грн., а саме: 
- покращення матеріально-технічної бази, проведення ремонтів та 

розробку документації  закладів загальної середньої освіти на загальну суму  
775,9 тис. грн. 

- комп’ютерна техніка (комп’ютер і принтер) для апарату управління 
– 19,0 тис. грн; 

- комп’ютерна техніка (ноутбук) для дошкільного закладу в с. 
Музиківка – 8,5 тис. грн; 

- автомобіль сімейного лікаря – 538,9 тис. грн; 
- медичне обладнання – 402,6 тис. грн; 
- капітальний ремонт водомережі в с. Східне – 821,9 тис. грн; 



- торговельні прилавки на ринкову площу в с. Музиківка – 49,0 тис. 
грн; 

- співфінансування проєкту «Реконструкція дитячого садку ( з 
доведенням до 180 місць) в с. Музиківка, вул.40 років Перемоги, 35-А» - 3 923,1 
тис. грн; 

- співфінансування проекту «Будівництво комплексного спортивного 
майданчика з штучним покриттям в с. Музиківка вул. 40 років Перемоги, 12» - 
230,4 тис. грн; 

- капітальний ремонт ФАПу в с. Східне, проектно-кошторисна 
документація та технічний нагляд – 504,0 тис. грн. 

Покращення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої 
освіти було проведено за рахунок  залишку освітньої субвенції, що утворився 
станом на 01 січня 2020 року, коштів субвенції на закупівлю обладнання для 
харчоблоку Музиківського ліцею та за рахунок місцевого бюджету.  

 
Виконання бюджету і міжбюджетні трансферти 

Станом на 01 січня 2021 року фактичне виконання дохідної частини  
загального фонду бюджету склало 42 770,6 тис. грн, що становить 100,2% до 
планових показників (42 687,0 тис. грн),  з яких власних   надходжень – 27 471,4 
тис. грн, що складає  100,7% при плані 27 284,5 тис. грн, перевиконання 
становить  189,9 тис. грн. В порівнянні з 2019 роком приріст надходжень склав 
103%, або додатково отримали 821,5 тис. грн.  

Фінансування видатків проводилось згідно з кошторисними 
призначеннями, в межах фактичних надходжень і залишку коштів на початок 
року. За відповідний період проведено видатків  по загальному фонду бюджету 
38 233,2 тис. грн.  

До спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади у 2020 
році фактично надійшло  4 117,4 тис. грн (без врахування передачі коштів із 
загального фонду  та з урахування офіційних трансфертів). Видатки 
спеціального фонду становлять 10 893,6 тис. грн, в тому числі капітальні 
видатки 7 272,9 тис.грн. 

За звітний період із бюджету громади надано субвенцій по загальному 
фонду у сумі 2 623,9 тис. грн, в т.ч.: 

 -     38,2 тис. грн – співфінансування заходів обласної програми «Розвиток 
людського капіталу Херсонської області»;    

- 46,0 тис. грн на підтримку Трудового архіву у Білозерському районі; 
- 13,3 тис. грн на проживання військовозобов’язаних в період 

проведення навчальних зборів; 
- 70,0 тис. грн на придбання паливно-мастильних матеріалів для XX 

державної пожежно-рятувальної частини; 



- 24,0 тис. грн на підтримку діяльності Управління Державної 
казначейської служби України у Білозерському районі; 

- 86,1 тис. грн на утримання патронажної медичної сестри 
Херсонській обласній організації Товариства Червоного Хреста України; 

- 8,8 тис. грн – медична допомога вторинного рівня жителям ТГ 
медичними комунальними закладами міста Херсона; 

- 2 337,5 тис. грн – на оновлення матеріально-технічної бази медичних 
закладів міста Херсон. 

 
Звіт про регуляторну діяльність за 2020 рік 

Відповідно до п. 12.3 ст 12 Податкового Кодексу України об’єднані 
територіальні громади в межах своїх повноважень приймають рішення про 
встановлення місцевих податків та зборів. На території Музиківської сільської 
ради сплата податків і зборів у 2020 році забезпечується прийнятими сесією 
рішеннями про встановлення податків і зборів на території Музиківської 
сільської територіальної громади, а саме: 

 Рішення №520 від 21.06.2019р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати 
земельного податку на 2020 рік»; 

 Рішення №519 від 21.06.2019 р. «Про встановлення ставок та пільг із сплати 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік»; 

 Рішення №518 від 21.06.2019р. «Про встановлення єдиного податку на 2020 
рік». 

Процедура прийняття проектів регуляторних актів регламентується 
Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 
господарської діяльності». Граничні межі ставок та пільг встановлюються 
Податковим Кодексом України. 

Перед затвердженням радою проєктів рішень разом з  додатками до них, 
документи відправляються до Державної регуляторної служби України для 
перевірки та отримання пропозицій щодо удосконалення регуляторних актів. 
Відповідно до листа №5401/0/20-19 від 15.07.2019р. від ДРСУ проекти рішень 
були приведені у відповідність до норм чинного законодавства.  

Інформація щодо прийняття та відстеження регуляторних актів 
оприлюднюється згідно вимог законодавства у місцевій газеті «Музиківський 
вісник» та на офіційному сайті громади (https://muzykivskaotg.gov.ua). 

У 2020 році місцевих податків надійшло 10 172 499 грн., це на  666 918 
грн. більше, ніж у 2019 році. В цілому податки сплачуються своєчасно та в 
повному обсязі. Кількість суб’єктів господарювання не зменшується. 

 
Здійснення контролю за дотриманням земельного та 

природоохоронного законодавства, використання та охорони земель 



забезпечується Постійною комісією з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, 
будівництва, земельних відносин та охорони навколишнього середовища в 
межах повноважень відповідно до Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні” та Закону України “Про охорону навколишнього 
природного середовища”. Проводиться робота з питань прийняття та розгляду 
заяв фізичних та юридичних осіб, які подаються до сільської ради щодо 
підготовки та винесення проектів рішень з питань безоплатної передачі 
земельних ділянок у власність громадянам та в оренду. Розглядаються питання 
щодо вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом. 

За 2020 рік проведено 10 засідань Постійної комісії, прийнято і розглянуто 
345 заяв із земельних питань.   

Станом на 01 січня 2021 року на території сільської ради діють 58 договори 
оренди на загальну площу 806,5 га, із них 4 договори оренди заключено у 2020 
році. 

За 2020 рік юридичними та фізичними особами сплачено 835 220, 48 грн 
орендної плати. Земельний податок за минулий рік сплачено у розмірі                    
1 310 965,99 грн. Одноосібниками задекларовано дохід, отриманий з 
вирощування зернових культур та сплачено податок на суму 156 490,61 грн.  

Відповідно до розпорядження  Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 
року № 60 «Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних 
територіальних громад» сільська рада отримала 19 земельних ділянок 
загальною площею 46,5357 га у комунальну власність, згідно Наказу Головного 
управління Держгеокадастру в Херсонській області від 24.11.2020 року № 1 та 
акту приймання-передачі. Загальна площа переданих земельних ділянок у 
комунальну власність з 2018 року склала 1224,1086 га. На сьогоднішній день всі 
передані земельні ділянки зареєстровані  у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно.  

В результаті проведеного моніторингу використання земельних ділянок на 
території сільської ради було виявлено 5 порушень щодо самовільного зайняття 
земельних ділянок комунальної власності. Управлінням з контролю за 
використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру України у 
Херсонській області складено 5 протоколів на порушників: ф/г «Сапфір-Агро»,                             
гр. Зіменс О.В., Бунчук О.В., Базовку М.П., нараховано і сплачено штрафні 
санкції. 
      Рішенням сесії № 46 від 22.12.2020 року заплановані кошти у розмірі                   
900,0 тис. грн для проведення землевпорядних робіт щодо проведення 
топографічної зйомки і розроблення генеральних планів для 5 населених 
пунктів сільської ради. На сьогоднішній день ведеться підготовка до 
проведення тендерної процедури закупівлі послуг. 

 



Про екологічну ситуацію 
Станом на 01.01.2021 року загальна площа лісових насаджень на території 

громади складає 232,3975 га, із них під лісосмугами – 179,1975 га, під іншими 
захисними насадженнями – 53,2 га. 

На сьогоднішній день відбувається активне знищення існуючих лісосмуг 
шляхом спалювання, вирубки, корчування і засмічення побутовим сміттям. 

Найчастіше пожежі виникають в результаті підпалу власниками суміжних 
земельних ділянок пожнивних залишків і сухостою трави. Кожного року на 
сайті сільської ради, на сторінках соціальних мереж і в місцевій газеті 
розміщуються матеріали про пожежну небезпеку у період збирання врожаю 
сільськогосподарських культур, але кількість підпалів стерні і загорання 
суміжних лісосмуг не зменшується. Власники і землекористувачі ігнорують 
правила пожежної безпеки і забувають про шкоду, нанесену навколишньому 
середовищу. 

Відкритим питанням залишається контроль за вирубкою лісосмуг. Одним 
із шляхів вирішення даного питання є проведення інвентаризації земельних 
ділянок під лісосмугами і лісових насаджень з подальшою передачею їх в 
оренду власникам суміжних земельних ділянок. На сьогоднішній день вартість 
інвентаризаційних робіт становить близько 1,0 млн. гривень.  

Завдяки небайдужості місцевих фермерів і громадян, а саме: Мацегори 
Владислава, Ільяша Дмитра, Ільяша Євгена, Шулежка Олександра, Климчука 
Дмитра, цієї осені у лісосмузі у полі-контурі № 8 було висаджено більше 1,0 
тис. дерев (акація, ясен, сосна, горобина дубовидна). 

Болючим питанням залишаються несанкціоновані сміттєзвалища у 
лісосмугах уздовж польових і автомобільних доріг. 

Невирішеним є питання складування і зберігання побутових відходів. 
Необхідно розробити схеми санітарної очистки населених пунктів. У 
відповідності до чинного законодавства право на розробку такої документації 
мають лише ліцензійовані організації. Спеціалістами відділу земельних 
відносин та розвитку інфраструктури розроблено Паспорт місця видалення 
відходів, який зараз знаходиться на погодженні у Держпродспоживслужбі в 
Херсонській області. 

 Станом на 01.01.2021 року на рахунку сільської ради від сплати 
екологічного податку підприємствами обліковується сума у розмірі 525077 грн. 
Керуючись Постановою КМУ від 17 вересня 1996 року № 1147 Про 
затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних 
заходів, частина цих коштів буде використана на озеленення населених пунктів 
і облаштування території Станції для приймання, сортування, пакування 
повторно використаних відходів.    

  На території сільської ради працюють три промислових підприємства ПП 
«Тін-Сервіс», ТОВ «Комерцбудпласт» та ПРАТ «Агрохолдинг Авангард». На 



даний час обсяги виробництва двох останніх частково скоротилися і ситуація 
щодо екологічного забруднення території не викликає великого занепокоєння.  

 
Благоустрій 

У  2020 році на  Програму благоустрою населених пунктів було 
заплановано 2298,814 тис. грн. 

За 2020 рік виконані слідуючі роботи з благоустрою: 
- поточний ремонт вуличного освітлення в с. Загорянівка                                                

вул. Б. Хмельницького, с. Шкуринівка вул.Центральна – 26,873 тис. грн. 
- поточний ремонт вуличного освітлення в с. Музиківка по вулицям: 

Львівська, Степова, 8 Березня, Стадіонна. 40 років Перемоги, Лікарняна -                
65,637 тис. грн. 

- поточний ремонт освітлення риночної площі в с. Музиківка -                                  
5,158 тис.  грн. 

- поточний ремонт фонтана, приведення в належний санітарний стан 
пам΄ятників на території Східненської школи і в с. Загорянівка, пам΄ятника 
«Танк» в с. Музиківка, впорядкування з ремонтом Могили загиблим воїнам на 
території Свято-Покровського монастиря, оздоблювання «Обеліску» плиткою в 
с. Музиківка. Активну участь взяли  ПП «ТІН СЕРВІС», Нестеренко С.В.,                
Лєпа О.Є. 

-  благоустрій кладовищ в с. Музиківка, с. Східне, с. Загорянівка. 
-  проводилася санітарна обрізка дерев на території населених пунктів. 
-  прибирання сміття на території Вірьовчиної балки. 
-  приведення в належний санітарний стан придорожніх смуг. 
-  косіння трави в паркових зонах, біля зупинок громадського транспорту. 
 
- встановлення відеоспостереження в с.Східне і с. Музиківка -                              

144,949  тис.грн. 
- облаштування відкритого громадського простору в с. Музиківка – з 

місцевого бюджету витрачено – 267,571 тис. грн. і  грантові кошти Програми   
«Добре» - 1785,149 тис. грн. 

-  встановлення 2-х автобусних зупинок в с.Музиківка  по вул. В. Карла та 
в с. Висунці вул. Південна. 

- проводилася очистка стічних лотків дощової каналізації по вулицям 1 
Травня та Стадіонна в с. Музиківка 

-  висаджено 135 шт. павлоній, вишень, каштанів, інших дерев. 
До Програми благоустрою увійшли витрати на освітлення вулиць  

населених пунктів ОТГ – 154,648 тис. грн. 
 Виконаний поточний ремонт проїзної частини вулиці Пролетарська                    

с. Музиківка вартістю 199,426 тис.грн. 



 Інспектором із благоустрою та громадським помічником дільничного 
інспектора проведені рейди по вулицям населених пунктів з метою спілкування 
з жителями про наведення порядку та чистоти, обрізку дерев прилеглих 
територій присадибних ділянок, а також всіх комунальних закладів, магазинів, 
приватних підприємств на території громади. 

За звітний період програма благоустрою профінансована на                                       
864,262 тис. грн. з місцевого бюджету і грантові кошти Програми «Добре» - 
1785,149 тис. грн. 

 
        Капітальні та поточні ремонти по Музиківській ОТГ у 2020 році 

 
1.Капітальний ремонт приміщень ФАПу в с. Східне 

- місцевий бюджет – 51,202 тис.грн. 
- субвенція з обласного бюджету  -  452,358 тис.грн. 

Всього                          503,560 тис.грн. 
 2.  Поточний ремонт вуличної водопровідної мережі в с. Загорянівка                                    
вул. Вишнева і вул Б. Хмельницького 
    - місцевий бюджет – 574,285 тис.грн. 
    - грантові кошти Програма «Добре» - 239,431 тис.грн. 
3. Капітальний ремонт водопровідних мереж в с. Східне (північна частина) 
     - місцевий бюджет – 821,955 тис.грн. 
     - грантові кошти Програма «Добре» - 450,0 тис.грн. 
4. Модернізація артезіанських свердловин з встаноленням частотних    
перетворювачів – 4 шт. – 196,071 тис.грн. 
5. Виготовлення проектів та обладнання пожежною  сигналізацією будівель 
Музиківського ліцею та Східненської ЗОШ – 579,0 тис. грн. 
Всього витрачено     3364,302 тис.грн. 
 

«Велике будівництво» 
 

1.  Реконструкція дитячого садку (з доведенням до 180 місць) в с. Музиківка                  
вул. 40 років Перемоги,35-А: 

                                           2017 рік 
  ДФРР – 1993,222 тис.грн. 
  інфраструктурна субвенція – 1493,886 тис.грн. 
  місцевий бюджет - 162,759 тис. грн. 
  Всього      3649,867  тис.грн. 

                                             2018 рік 
ДФРР - 3552,862 тис.грн. 
місцевий бюджет - 196,412 тис.грн. 
Всього    3749,274 тис.грн. 



                                             2019 рік 
ДФРР - 8259,027 тис.грн. 
місцевий бюджет - 881,121  тис.грн.   
інфраструктурна субвенція - 1622,600 тис.грн. 
Всього   10762,748 тис.грн. 
                                                2020 рік 
місцевий бюджет – 3923,068 тис.грн. 
ДФРР  -  14434,875 тис.грн. 
Всього     18357,943 тис.грн. 
Разом    36519,684 тис.грн. 

 
2. Будівництво комплексного спортивного майданчика зі штучним покриттям в с. 

Музиківка : 
    місцевий бюджет – 230,410 тис.грн. + 278,0 тис.грн. = 508 тис.грн. 
    ДФРР  -  1152,170 тис.грн. 
    Всього     1660,17 тис.грн. 
 

3. Поточний середній ремонт автодороги Східне –Загорянівка – М-14 
                                       2019 рік 

    державний бюджет понад 40000,0 тис.грн. 
                                       2020 рік 

   державний бюджет – 44000,0 тис.грн. 
    Разом    104018,113 тис. грн. 

Комунальна сфера 
На виконання програми підтримки і розвитку комунальних підприємств на 

території ОТГ із місцевого бюджету виділено 170,196 тис. грн на Музиківське  
КП і  117,596 тис. грн. на комунальне підприємство «Струмок-2». 
 

Соціальний  та медичний захист населення 
   Діють декілька програм у сфері соціального та медичного захисту 

населення. 
   «Програма соціального захисту населення Музиківської ОТГ», якою 

передбачено 250 тис.грн на матеріальну допомогу.  У 2020 році 108 заявникам 
було надано допомогу на суму 198,5 тис.грн ( в т.ч. на лікування 85,0 тис.грн; 
привітання до Дня Захисника Вітчизни - 49,0 тис.грн; на подолання стихійного 
лиха - 30,0 тис.грн; на поховання - 4,0 тис.грн; сім'ям, що опинилися в складних 
життєвих обставинах - 16,5тис.грн; привітання до свят - 14,0 тис.грн). 
     «Програма про перевезення окремих пільгових категорій громадян на 
приміських маршрутах автомобільним транспортом та відшкодування витрат за 
здійсненні перевезення по Музиківській ОТГ», якою передбачено 440,0 тис.грн. 
За звітний період використано 113,1 тис.грн (перераховано перевізникам), так 



як у зв'язку з введенням адаптивного карантину, видача талонів була 
призупинена. З січня по березень  місяць 2020 року пільговим проїздом 
скористалися близько  540 осіб пільгових категорій. 

«Програма медико-соціальної та побутової допомоги громадянам, людям 
похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам, учасникам АТО, сім'ям, які 
потребують сторонньої допомоги» згідно якої профінансовано 86,1 тис. грн.  за  
послуги патронажної сестри Херсонського обласного відділення «Червоного 
Хреста України». Патронажна  медична сестра обслуговує 33 особи похилого 
віку на території сіл: Музиківка, Висунці, Мірошниківка. 
       Комплексна програма підтримки сім'ї, забезпечення гендерної рівності та 
протидії торгівлі людьми на 2018-2021 роки.  

 «Програма забезпечення медикаментами  громадян постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи по Музиківській ОТГ» —  використано 
коштів в сумі 2,6 тис.грн для відшкодування вартості медикаментів для 8 осіб, 
постраждалих від аварія на ЧАЕС. 

  «Програма забезпечення  безоплатного  та пільгового відпуску лікарських 
засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення та за певними категоріями захворювань». Шляхом відшкодування 
вартості ліків за рецептами лікарів  було виділено 32,3 тис. грн.  

  «Програма відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на 
цукровий діабет», згідно якої профінансовано кошти в сумі 134,4 тис.грн для 
безкоштовного отримання препаратів інсулінозалежним громадянам громади. 

  «Програма забезпечення житлом медичних працівників Музиківської 
амбулаторії ЗПСМ». Дана програма передбачає  компенсацію сімейним лікарям 
нашої громади (наймачам житла) вартості оренди житлових приміщень на 
території Музиківської ОТГ. У 2020 році використано  коштів в сумі                       
136,8 тис.грн. 

«Програма  протидії захворювання на туберкульоз» згідно якої, заплановані 
кошти в сумі 10 тис.грн на оплату пересувного флюрографа у 2020 році не 
використані у зв'язку з карантином. 

     
Адміністративні послуги у громаді 

Коштами громади у 2019- 2020 році, а це близько 1051,9 тис.грн, а також  
коштами з державного бюджету  в сумі 236,9 тис.грн, був здійснений  
капітальний ремонт  1 поверху адміністративної будівлі. У 2020 році у рамках 
програми “U-LEAD з Європою” наша громада отримала сучасні меблі  на суму  
171,8 тис.грн для комфортного обслуговування громадян у сфері отримання 
адміністративних послуг. Наразі чекаємо на поставку другої частини 
комп'ютерної техніки від партнерів.  І хоча офіційного відкриття Центру 
надання адміністративних послуг ще не було, спеціалісти вже працюють та 
надають послуги населенню. Так у відділі “Центр надання адміністративних 



послуг” працює  8 спеціалістів, в т.ч. віддалене робоче місце адміністратора в 
с.Східне. У 2020 році  Центр надав більше ніж 5 тисяч послуг. Так, державними 
реєстраторами надано близько 3000 послуг,  послуг з реєстрації місця 
проживання та видачі довідки про місце проживання -  близько 700 послуг, 
видача довідок по склад сім'ї та довідок про зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку- близько 550, оформлено державних соціальних  допомог 
— 280, проведено актів обстеження -  100.  І хоча основний перелік послуг має  
безкоштовну основу, та  у 2020 році до сільського бюджету надійшло                     
425,4 тис.грн.  

  Зараз, коли держава взяла курс на діджиталізацію, спрямовану на 
спрощення доступу до адміністративних послуг, відділ ЦНАП працює над 
встановленням різних програмних комплексів, технічних можливостей, а це 
можливо тільки за наявності швидкісного інтернету та сучасного обладнання. 

 
Освіта і культура 

У 2020 році відділ освіти та гуманітарного розвитку працював над 
реалізацією таких Програм: 

- Програма розвитку освіти «Освітній простір»; 
-Програма «Розвиток закладів культури Музиківської сільської 

територіальної громади»; 
-Програма «Розвиток людського капіталу Музиківської сільської 

територіальної громади»; 
- Програма «Оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій та дітей 

з інших регіонів»; 
- Програма «Розвиток фізичної культури і спорту на території Музиківської 

сільської територіальної громади» 
Забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку на території 

громади здійснюють 2 заклади дошкільної освіти: Музиківський ясла-садок та 
Східненський ясла-садок. Загальна чисельність вихованців закладів дошкільної 
освіти у 2020 році– 128 дітей. Спостерігається позитивна динаміка охоплення 
дітей дошкільним вихованням. Відсоток охоплення дітей 5-річного віку 
дошкільною освітою становить - 99%. У жовтні 2020 року на базі Східненського 
ясел-садка була відкрита інклюзивна група для організації навчально-виховного 
процесу для дитини з особливими освітніми потребами. Завершена 
реконструкція першої черги Музиківського ясел-садка, що дасть змогу охопити 
дітей дошкільного віку якісною освітою у повному обсязі. 

Функціонують два заклади загальної середньої освіти : Музиківський ліцей 
та Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, де у 2020 році навчалося 
407 дітей. Три перші класи повністю забезпечені комп’ютерною технікою, 
меблями, дидактичними засобами навчання, підручниками відповідно до 
Концепції «Нова українська школа». У закладах освіти було організовано 



інклюзивне навчання для 5 здобувачів освіти. У зв’язку з обмежувальними 
заходами з метою запобігання поширенню хвороби COVID – 19, освітній процес 
був організований за очною, змішаною та дистанційною формами навчання. 
Організація освітньо-виховного процесу відбувалася з неухильним 
дотриманням Тимчасових рекомендацій щодо організації освітнього процесу в 
умовах карантину. Заклади освіти були забезпечені у достатній кількості 
дезінфекторами, санітайзерами, масками для співробітників та безконтактними 
термометрами, миючими засобами.  

Організовано регулярне безкоштовне підвезення 36 учнів Східненської 
загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів та 7 вихованців Східненського ясел-садка 
до місць навчання і додому за кошти місцевого бюджету. 

У закладах освіти діти  забезпечені 100%  гарячим харчуванням, 
організовано безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та категорійних дітей 5-
11 класів за рахунок коштів місцевого бюджету.  

На території наявні 4 заклади культури, що задовольняють культурні 
потреби різних вікових категорій населення: «Музиківський сільський будинок 
культури», «Східненський сільський будинок культури», комунальний заклад 
«Загорянівська сільська бібліотека», «Музиківська сільська бібліотека», яка 
тимчасово не функціонує.  

У зв’язку з обмежувальними заходами з метою запобігання поширенню 
хвороби COVID – 19, всі культурно-мистецькі заходи: тематичні, розважальні 
програми, театралізовані свята, мітинги, святкові концерти до державних, 
календарних та інших визначних дат проводилися дистанційно та висвітлені на 
сторінках у соціальній мережі Фейсбук та Інстаграм. 
 

Система закладів охорони здоров’я громади представлено однією 
амбулаторією, фельдшерсько-акушерським пунктам та фельдшерським 
пунктом. 

Загальна кількість посад станом на 31.12.2020 р. – 19,5 штатних одиниць. 
За 2020 рік з бюджету громади на підтримку та розвиток амбулаторії було 

виділено 698,6 тис.грн. 
За звітний період сімейні лікарі громади провели 15243 прийомів хворих в 

тому числі і викликів на дім. Лабораторією проведено 15420 аналізів. 
У період пандемії COVID-19 сільська рада посприяла у придбані засобів 

індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів для медичного персоналу. 
Було придбано автомобіль Renault Duster та нове сучасне обладнання 

(кольпоскоп, електрокардіограф, апарат для візуалізації вен, апарат для УВЧ, 
апарат для КУФ, відеотоскоп), а також було проведено капітальний ремонт 
Східненського фельдшерсько-акушерського пункту. 
 
 



Швидка допомога 
 

Всього виїздів – 2247 
З них: нещасні випадки – 102 
     раптові захворювання – 1098 
     безрезультативні – 12 
     технологічні – 11 
Виїзди на ДТП – 2 
Госпіталізовано за направленням швидкої – 149 осіб, амбулаторії 19 осіб. 
 
 
25.09.2020 р. було укладено договір з гміною Громадка Болеславецького 

повіту Нижньосілезького воєводства (Республіка Польща) про партнерство, 
економічне, інвестиційне та культурне співробітництво. 

 
За 2020 рік в IV групі (до 5,0 тис.жителів) посіли XXII місце з 308 громад 

України. 
Довідково: 2017 рік – 125 
                    2018 рік – 73 
                    2019 рік – 45 
 

Перспективи 2021 року 
- Проект «Поліцейський офіцер громади». 
- Медичне обладнання, у т.ч. УЗД-апарат, для АЗПСМ. 
- Наближення їдальні Східненської ЗОШ до норм НАССР. 
- Завершення обладнання ЦНАПу. 
- Комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення для землевпорядників. 

 
Благоустрій 

- Поточні ремонти вуличного освітлення у селах Східне, Загорянівка, 
Шкуринівка на суму 198,167 тис.грн. 

- Поточний ремонт освітлення в с.Музиківка 78,0 тис.грн. 
                                                                          разом 276,167 тис.грн. 

- Витрати на електроенергію за освітлення 150,870 тис.грн. 
- Поточний ремонт доріг у с.Східне – щебеневе – 335,280 тис.грн. 

Всього на благоустрій заплановано 800,870 тис.грн. 
 
 

ДЯКУЮ за увагу! 


