
Засідання громадської ради при сільському голові 
від 21 грудня 2020 року 

11.00 
Зала засідань сільської ради (с.Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 18а) 
Присутні 14 чоловік (лист реєстрації додається) 
Члени громадської ради: 
Болінський Я.В. 
Пирожок Л.І. 
Ткаченко О.С. 
Клок С.Д. 
Безродня І.І. 
Гричун Н.В. 
Зощук К.П. 
Позняк С.В. 
Казаніна Н.С. 

Інші присутні: 
Шнирук І.В. 
Погрібна І.В. 
Лебедєва А.М. 
Шинкарюк М.М. 
Сорокунський С.М. 

ПОГРІБНА Л.С. Познайомила присутніх з рішеннм сесії сільської ради «Про 
затвердження складу громадської ради при Музиківському сільському голові» та 
положенням про громадську раду. Запропонувала підтримати кандидатуру Гричун Нелі 
Володимирівни на посаду голови громадської ради. 

ГРИЧУН Н.В. Подякувала за довіру. 
ЛЕБЕДЄВА А.М. Презентувала проект рішення «Про бюджет Музиківської сільської 

територіальної громади на 2021 рік» (21510000000) 
СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Виступив щодо неефективного використання коштів, 

завищених заробітних плат працівників сільської ради, відсутності ремонту в гаражах 
швидкої допомоги. 

ПОГРІБНА Л.С. Виступила щодо оформлення землі під гаражами приватної власності 
та передачі в оренду гаражів КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» та КЗ "ОТЦЕМ та 
МК" ХОР, про ремонт орендованого майна  

ШИНКАРЮК М.М. Виступив щодо самооподаткування, процедури затвердження 
його розміру та використання. 

ПИРОЖОК Л.І. Виступила про традицію самооподаткування в Музиківці та 
добровільність сплати цього збору. 

СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Виступив щодо зависоких заробітних плат працівників 
сільської ради та необхідності оприлюднити цю інформацію. 

ПОГРІБНА Л.С. Виступила щодо обов’язковості щорічного  декларування доходів 
працівниками сільської ради та запропонувала за необхідності підготувати запит на 
отримання інформації. 

СОРОКУНСЬКИЙ С.М. Виступив щодо занепаду культури на території громади та 
відсутності коштів на неї. 

ПОЗНЯК С.В. Розповіла про Східненський будинок культури та запросила депутата 
Херсонської обласної ради Сорокунського С.М. відвідати заклад. 

ГРИЧУН Н.В. Подякувала членам громадської ради за участь у обговоренні. 
Подякувала присутньому депутату Херсонської обласної ради за слушні зауваження до 
роботи сільської ради та громадської ради при сільському голові та пообіцяла в межу своїх 
повноважень врахувати їх. Запропонувала плідно працювати та приймати рішення корисні 
для громади.  

Присутні члени громадської ради розглянули проект рішення «Про бюджет 
Музиківської сільської територіальної громади на 2021 рік» (21510000000) та передали його 
на затвердження сесії Музиківської сільської ради 22.12.2020 року. 

Голова громадської ради       Н.В. Гричун  
Секретар сільської ради       Л.С. Погрібна. 


