
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
соціально-економічного та культурного розвитку Музиківської сільської 

територіальної громади на 2022 рік 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с. Музиківка 



ЗМІСТ 
Вступ 
1. Аналіз соціально-економічного розвитку громади за 2021 рік 
1.1. Географічне розташування і транспортне сполучення 
1.2. Місцева економічна база, ринок праці 
1.3. Демографічний потенціал 
1.4. Місцеве самоврядування і соціальна сфера 
1.5. Екологічна ситуація 
2. Основні проблеми та мета соціально-економічного розвитку громади 
3. Музиківська сільська громада – важливий економічний осередок регіону 
3.1: Максимізація використання сільськогосподарського потенціалу громади 
3.2: Маркетингове забезпечення економічного розвитку сільської громади 
3.3.Підвищення потенціалу громади для залучення інвестицій 
3.4: Удосконалення системи підтримки малого/середнього бізнесу та мешканців 
4. Музиківська сільської громада – територія сталого розвитку та високих стандартів 

життя 
4.1 : Модернізація комунальної інженерної інфраструктури 
4.2 : Формування інтегрованого інформаційного та культурного простору громади 
4.3 : Розвиток системи шкільної та дошкільної освіти 
4.4 : Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами та розвиток 

альтернативної енергетики 
4.5 : Благоустрій територій громади 
4.6 : Формування громадського простору, приязного до людей з особливими 

потребами 

5. Результати виконання Плану 
 
 

Додатки: 
1. План ремонту доріг в населених пунктах на території Музиківської територіальної 

громади 
2. Перелік пріоритетних соціальних інвестиційних проектів, що мають вагоме значення 

для розвитку Музиківської територіальної громади 



Вступ 
В Україні триває реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади, яка 

передбачає передачу більших повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад. 
Важливою складовою та запорукою реалізації цієї реформи є формування спроможних 
громад, яке відбувається шляхом об’єднання територіальних громад. 

З метою вироблення і втілення єдиної політики розвитку Музиківської територіальної 
громади (далі – Музиківської СТГ) розроблено План соціально- економічного та культурного 
розвитку Музиківської територіальної громади на 2022 рік (далі – План), в якій визначено 
конкретні пріоритети розвитку у соціальній, економічній та культурній сферах. 

Методичною основою розроблення Плану є Закон України “Про державне 
прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”. 

При розробленні Плану враховано положення Державної стратегії регіонального 
розвитку на період до 2022 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
06 серпня 2014 року №385; 

З метою забезпечення реалізації стратегічних пріоритетів розвитку громади, Плану 
розроблено з урахуванням основних положень «Стратегії розвитку Херсонської області на 
період до 2022 року» та «Стратегії розвитку Музиківської об’єднаної громади на 2017-2025 
рр.» зі змінами та доповненнями. 

Координацію роботи щодо розроблення та формування проекту Плану забезпечував 
виконавчий комітет Музиківської сільської ради, структурні підрозділи, комунальні 
підприємства та заклади. 

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку громади у 2021 році, 
існуючих проблем громади визначено цілі, основні завдання на 2022 рік. 

Метою Плану є створення умов для сталого розвитку на основі проведення 
загальнодержавних реформ, підвищення ефективності використання економічного 
потенціалу та функціонування соціальної сфери Музиківської сільської ради для поліпшення 
якості життя населення. 

План передбачає очікувані результати виконання поставлених завдань, за якими буде 
відслідковуватися динаміка розвитку громади. 

План містить переліки інвестиційних проектів, реалізація яких передбачається у 2022 
році і які є основою для формування та раціонального використання фінансових ресурсів 
відповідно до визначених завдань соціально-економічного розвитку Музиківської сільської 
ради. 



1.Аналіз соціально-економічного розвитку 
 

1.1. Географічне розташування і транспортне сполучення 
Громада розташована у південно-західній частині Херсонської області. Опис суміжних 

територій До складу громади увійшли населені пункти: с. Музиківка, с. Мірошниківка, 
с.Висунці, с.Східне, с.Загорянівка. Музиківська територіальна громада згідно з 
адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу  Херсонської області. 
Територія громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад 
територіальних громад, що об’єдналися. Відстань від адміністративного центру громади с. 
Музиківки до обласного центру — 17 км; с. Східне розташоване за 50 км від районного 
центру та за 32 км від залізничної станції Херсон; Загорянівка село, розташоване за 48 км від 
районного центру і за 30 км від залізничної станції Херсон. Середня відстань від с.Музиківки 
(центр громади) до села Мірошниківки 3,0 км, до с. Висунці 3,0км, до с. Східне – 15км, до 
села Загорянівка -13км. 

 
Територія громади межує :  
на  заході  і  південному  заході із  Чорнобаївською сільською радою  Херсонської 

області , 
на північному заході і півночі із Новокиївською сільською радою, Снігурівського 

району Миколаївської області, 
на півночі і північному сході Суворська (Черво́нозір́ська) сільська́ ра́да Снігурівського 

району Миколаївської області, 
на сході з Зеленівською сільською радою. 
На півдні із Степанівською сільською радою Суворовського району м.Херсона. 
Території громади знаходяться у безпосередній близькості від важливого торговельного 

та економічного центру регіону, адміністративного центру м. Херсон. Вкоротко- та 
середньостроковій перспективі це створює значні можливості для економічного розвитку , 
базуючись як на особистих потребах його мешканців, так і зорієнтовуючи власний економічний 
потенціал на потреби господарського комплексу великого міста. 

По межі території громади (село Висунці) пролягає дорога міжнародного значення 
M14: Одеса – Мелітополь – Новоазовськ – державний кордон з Росією. Одночасно вона 
частково збігається (покривається) з європейською автомобільною дорогою E 58 (Відень – 



Ужгород – Кишинів – Одеса – Ростов на Дону). Окрім того, вона є частиною коридору 
Організації Чорноморського економічного співробітництва (анг. абревіатура – BSEC) – 
субрегіонального об’єднання 12 країн Чорноморського регіону. 

Відстань населених пунктів громади від її центру суттєво різниться у випадку окремих 
рад: села що входять до колишньої Музиківської сільської ради (Висунці та Мірошниківка) 
де-факто «зростаються» з нею, натомість Загорянівка і Східне (Східненська сільська рада) 
з’єднані з ним автомобільною дорогою, котра частково пролягає через дорогу обласного 
значення.. 

 
1.2. Місцева економічна база, ринок праці 
Господарський комплекс Музиківської СТГ на сьогодні не становить цілісної системи, 

а поки радше є результатом звичайного сумування економічних потенціалів двох сільських 
рад, що об’єднались. Однак потенціал досягнення у цій сфері ефекту синергії є значним, 
враховуючи об’єднані вільні земельні ресурси, які знаходяться у безпосередній близькості 
від обласного центру – м. Херсон. 

Економічний потенціал громади в значній мірі пов’язаний з сільським господарством, 
адже ця територія – це степовий край, багатий чорноземами високої якості. Водночас, клімат 
регіону характеризується низькою кількістю опадів, довготривалими періодами посухи. З 
огляду на це критичну роль для ефективності діяльності сільськогосподарських підприємств 
відіграє робота системи зрошування оброблюваних полів. В цьому контексті важливим є те, 
що через територію СТГ пролягає діюча Інгулецька зрошувальна система, однак, по-перше, 
вона знаходиться у стані, який потребує значних капіталовкладень у ремонтні роботи для 
відновлення її життєдіяльності, і по-друге, значна частина ґрунтів не охоплена 
зрошувальною системою. Як наслідок вищезазначеного, врожайність земель в значній мірі є 
випадковою величиною, детермінованою погодними умовами, що склалися. 

Більшість земель в Музиківці обробляється великими фермерськими господарствами, 
в т. ч. з інших населених пунктів, натомість у Східному майже всі фермери – місцеві, однак 
середня площа господарства там значно менша – від 6,8 га. Водночас, загальною для громади 
є тенденція до зменшення кількості дрібних фермерських господарств. 

Основними роботодавцями в громаді є ПАТ «Чорнобаївське» (власник – ПАТ 
Агрохолдинг «Авангард») та приватне підприємство «ТінСервіс». Перше із згаданих 
підприємств – сучасна, збудована у 2013 р. птахофабрика, розташована у с. Східне, яка 
забезпечує робочими місцями близько 350 осіб. Наступне підприємство – завод із 
виготовлення легких металевих упаковок з кількістю працюючих близько 200 осіб. Решта 
господарюючих суб’єктів суттєво менші за розмірами підприємства, в т. ч. невеликі 
фермерські господарства та біогазовий завод. 

В 2019 році місцевими підприємцями реалізовано проекти «Створення цеху по 
переробці м’ясних продуктів, напівфабрикатів на території Музиківської СТГ» та «Цех з 
виробництва паливних брикетів», які отримали підтримку від програми USAID «Підтримка 
аграрного і сільського розвитку». 

Додана вартість місцевого сільськогосподарського сектору є мінімальною: переробка 
с/г-продукції не здійснюється: більшість вирощеної продукції не проходячи стадії первинної 
переробки поступає на наступний виробничий цикл на підприємства поза межами громади 
або одразу на продаж для особистого споживання. 

Місцеве населення у працевлаштування в значній мірі орієнтоване на ринок праці 
Херсона, що виглядає цілком природнім з огляду на географічну близькість сіл громади до 
міста, особливо Музиківки, Висунців та Мірошниківки. 



Основні сільськогосподарські підприємства, які здійснюють діяльність у галузі 
рослинництва: 22 фермерських господарства, що мають у користуванні 2 300,43 га 
сільськогосподарських угідь із них ріллі 2 162,22 га в т. ч : ф/г Сапфір–Агро» 1415,77 га (в 
оренді 309 паїв, займаються вирощуванням та реалізацією соняшнику, пшениці, ячменю), ф/г 
«Мамрак» - 49,0 га, ф/г «Селена» -20,95 га ф/г  «Судак» - 6,8 га, ф/г «Інна» - 6,8 га, ф/г 
«Альфа» - 32,9 га,   ф/г «Фрегат» - 33 га, ф/г «Лань» - 50 га, ф/г «Партнер» - 50 га, ф/г 
«Барвінок» - 50,5 га, ф/г «Десна» - 50,2 га, ф/г «Качине болото» - 52,7 га, ф/г «Алес» - 26,8 га, 
ф/г «Градово» - 56,5 га, ф/г «Когсон» - 45,31 га, ф/г «Ковтун» - 20 га, ф/г «Дружба» - 20 га, 
ф/г «Вадім-Л» - 15 га, ф/г «Алексєєв» - 1 га, ф/г «Розточчя» - 24 га, ф/г «Ірина» - 50 га, ф/г 
«Ясень» - 30,1 га, ф/г «Рус.балка» - 33,43 га, ф/г «Родинне» - 28,7 га, 830 громадян, які 
одноосібно займаються обробітком землі (3433 га). 

На території розміщується підприємство по ремонту та виготовленню меблів ФОП 
«Авдоян», сервісно-забійний цех «Маяк», торгівельні послуги надають 39 торгових точок, у 
тому числі: 13 продовольчих магазинів, 2 магазини промислових товарів , магазин будівельних 
товарів, пункт надання ритуальних послуг, аптечний кіоск, ветеринарна аптека та 2 заклади 
громадського харчування. 

В перспективі планується будівництво фермерського ринку, станції для прийому, 
сортування, упаковки повторно використаних відходів, майданчика для компостування 
твердих побутових відходів та цеху по переробці курячого посліду. 

 
1.3. Демографічний потенціал 
Ситуація з природнім приростом населення на теренах новоутвореної громади не 

відрізняється від загальнорегіонального контексту: цей показник протягом довгого періоду 
залишається на рівні нижче нуля. Тому останні роки кількість населення в Музиківській та 
Східнянській громадах перманентно зменшувалась. Так, в період останніх 5 років смертність 
перевищувала народжуваність в середньому на 25%. Тимчасом, у 2019 році, різниця 
скоротилась. 

В загальному, чинник еміграції (особливо внутрішньої) не відіграє у випадку 
Музиківської громади негативного впливу. Дає про себе знати близькість розташування сіл 
громади до 300-тис. міста, яке при задовільному транспортному сполученні для місцевих 
мешканців відіграє роль не лише місця працевлаштування, але й місця задоволення 
культурних, рекреаційних потреб, закупівель для особистих потреб, проведення вільного 
часу, забезпечення потреб у лікуванні. 

Кількість мешканців в с. Висунці, розташованому найближче до адміністративного 
центру області, влітку зростає у кілька разів, зазвичай завдяки тим, які мають у власності 
літні садиби в цьому населеному пункті. 

В 2019 році розпочалася реконструкція гуртожитку під 36-ти квартирний житловий 
будинок по вул. 40 років Перемоги, 43 в селі Музиківка. Роботи проводить  Азово -
Чорноморське регіональне управління. 

Очікується зростання кількості мешканців, пов’язане з передачею житлового будинку 
у відання Міністерства оборони України. З огляду на очікуваний молодий вік нових 
мешканців (сім’ї військових Прикордонної служби України), прогнозується підвищення 
природного приросту мешканців. Керівництво СТГ пропонує також будівництво на території 
громади казармового містечка для військового підрозділу та для вимушених переселенців 
(близько 90 будинків) 



 
1.4. Місцеве самоврядування і соціальна сфера 
Музиківська СТГ на сьогодні надає такі публічні/адміністративні послуги, як 

управління земельними ресурсами, виділення її під об’єкти, пов’язані з промисловим та 
комунальним будівництвом, видавання дозволів на будівництво i приймання будинків в 
експлуатацію, утримання та будівництво вулиць і доріг в межах населених пунктів, 
освітлення вулиць, житлово-комунальні послуги (водопостачання і водовідведення, 
вивезення сміття), утримання об’єктів, що перебувають у комунальній власності), шкільна та 
дошкільна освіта, охорона здоров’я, соціальні послуги (частково), послуги у сфері 
культури,утримування спортивної інфраструктури. Окрім цього, для гарантування 
громадської безпеки та на випадок виникнення надзвичайних ситуацій, планується 
проведення консолідації кількох компонентів: державного (поліція), приватного 
(використання пожежного відділу птахофабрики) i громадського (створення добровільної 
пожежної дружини). 

На території громади функціонують 2 автобусних маршрути Херсон-Музиківка- 
Херсон і Херсон- Східне- Херсон, які задовольняють потреби населення. 

Охорона здоров’я 
Медичне обслуговування населення здійснюється через Музиківську амбулаторію 

загальної практики сімейної медицини, Східненського ФАПу, Загорянівського ФП та станції 
швидкої допомоги. Музиківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини 
обслуговує жителів всіх сіл громади. А 2019 році створене комунальне некомерційне 
підприємство на базі амбулаторії. Будівля оснащена автономним газовим опаленням, 
бензиновим генератором, який забезпечує заклад електричним струмом під час аварії. В 
кабінетах встановлені бактерицидні опромінювачі, Панмеди, що гарантують стерильні умови 
проведення медичних маніпуляцій, організоване кондиціювання повітря для комфортного 
мікроклімату у кабінетах. 

Педіатричний кабінет оснащений необхідними меблями та медичним обладнанням, 
електронними вагами, ростомірами для дорослих та дітей до року, холодильником для 
зберігання вакцин, сумкою-холодильником. 

В амбулаторії наявне медичне обладнання для надання якісної медичної допомоги 
населенню: діагностичне обладнання (ЕКГ, глюкометри, монітор-дефибрилятор, 
оксигенератор, біохімічний аналізатор «Солар», бінокуляр мікроскоп), обладнання для 
огляду ЛОР – органів. 

Стоматологічний кабінет оснащено сучасними засобами стоматології. 
Населення обслуговується автомобілем Рено Дастер, в якому є необхідне обладнання 

та мобільний зв'язок. 
У 2020 році разом з Херсонською обласною радою реалізовано проект щодо ремонту 

ФАПу в с.Східне.  
Освіта 

Показники  
Кількість дошкільних закладів, одиниць 2 
Кількість дітей в дошкільних закладів, осіб 132 
Кількість загальноосвітніх навчальних закладів, одиниць 2 
Кількість учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб 429 
Кількість вчителів у загальноосвітніх навчальних закладах, осіб 55 

Музиківський ліцей Музиківської сільської ради – заклад освіти, в якому навчається 300 
здобувачів освіти. 

Здійснюється філологічний «Іноземна філологія» профіль навчання. Поглиблено 
вивчається англійська мова та введено другу іноземну мову – німецьку з 5 класу. За рахунок 
додаткових годин введено курси за вибором та факультативи відповідно до запитів учнів. 

Освітній процес здійснюють 35 педагоги, з них 14 мають кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст вищої категорії», спеціаліст І категорії – 7, спеціаліст ІІ категорії – 1, спеціаліст – 9, 



педагогічні звання «старший учитель» – 11, «учитель-методист» – 1. Ліцей повністю забезпечена 
кадрами (практичний психолог, соціальний педагог, учитель-дефектолог, бібліотекар, педагог-
організатор). 

У 2021 році реалізовуємо локальні проєкти " Заклад освіти - толерантне середовище", 
"Оновлення змісту освітнього процесу", "Єдиний інформаційно-освітній простір", "Парк ліцею-
реакреаційний та освітній потенціал громади". Проєкт Президента України "Активні парки- 
локації здорової України", проєкт "Екокласу- екоенергія" подано на участь у конкурсі Екомрія. 
Підписаний договір про спільну освітню діяльність між ліцеєм та Херсонською філією 
Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. Продовжено роботу з 
Херсонським Державним аграрно-економічним університетом. Обласний конкурс майстрів 
художнього читання "Наша земля- Україна" За результатами 4 перших місця, 1 місце друге, 1 
місце третє (грудень 2021). Обласний конкурс екологічних агітбригад "Земля - наш спільний дім", 
3 місце (квітень 2021). Чемпіонат Херсонської області з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 
пам'яті заслуженого тренера України Л.Л.Портнова. 2 перших місця, 2 других місця, 1 третє 
місце. Відкрита першість ДЮСШ "Спартак" 2 третіх місця. 4 учнів учасники ІІ Всеукраїнського 
відкритого марафону з української мови. Участь  у програмі FLEX (1 учень). Участь в обласному 
конкурсі на кращу шкільну їдальню (чекаємо результатів). Учитель початкових класів Юрченко 
С.Л. пройшла сертифікацію вчителів. Викладання уроків фізичної культури у дистанційному 
форматі було перевірено Державною службою якості освіти. Учні є учасниками інтернет 
олімпіад, творчих та інтелектуальних конкурсів різних рівнів. Усі педагогічні працівники згідно 
плану пройшли курси підвищення кваліфікації.  Колектив нагороджений подякою за сумлінну 
працю голови Херсонської районної ради. Музиківський ліцей нагороджений Грамотою 
благодійного фонду "Таблеточки" за участь у Всеукраїнській благодійній акції "Монетки дітям" 
за вклад у боротьбі з дитячим раком. На високому рівні закінчили І семестр 6-7 учнів (за 
попередньою інформацією). У закладі є претендент на золоту медаль.  

КЗ «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради  
Херсонської області» - це навчальний заклад, діяльність якого спрямована на особистісно 
зорієнтовану педагогіку, впровадження сучасних освітніх технологій, забезпечення оптимальних 
умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального становлення особистості 
здобувачів освіти. 

Нині у школі навчається 129 учні.  Освітній процес забезпечують 20  учителів, якісний 
склад яких постійно зростає:    4 педагогів – «спеціалісти  вищої категорії», 3 – «спеціалісти І 
категорії», 2 – «спеціаліст ІІ категорії»,  2  – «спеціалісти». Педагогічні звання «учитель-
методист» мають 2 учителі, «старший учитель» - 4. Для 36 школярів організовувався  підвіз 
шкільним автобусом. 

КЗ «Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради 
Херсонського району Херсонської області» - це навчальний заклад, діяльність якого спрямована 
на особистісно зорієнтовану педагогіку, впровадження сучасних освітніх технологій, 
забезпечення оптимальних умов фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального 
становлення особистості здобувачів освіти. У межах розбудови Внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти в закладі створюється безпечне освітнє середовище. 

Нині у закладі освіти навчається 129 учнів. Освітній процес забезпечують 20 педагогічних 
працівників різних кваліфікаційних категорій: «спеціаліст вищої категорії» з педагогічним 
званням «учитель-методист» – 3, «спеціаліст вищої категорії» з педагогічним званням «старший 
учитель» - 4, «спеціаліст вищої категорії» – 2, «спеціаліст першої категорії» – 3, «спеціаліст 
другої категорії» – 2, «спеціаліст» – 2 та без категорії - 4. На базі закладу освіти працює 
практичний психолог, педагог соціальний, учитель-логопед, завідувач бібліотекою, педагог-
організатор, які разом з вчителями-предметниками мають на меті виявлення та стимулювання 
творчої діяльності здібних та обдарованих дітей, створення комфортних та безпечних умов 
навчання. 

Учні закладу активно беруть участь у шкільних заходах, обласних та Всеукраїнських 
конкурсах, акціях, спортивних змаганнях. Цього року в  рамках місячника «Увага! Діти на 
дорозі!» учениці 8-го класу  посіли І місце у Всеукраїнському конкурсі фото- та відеоробіт у 
рамках Національного проєкту «Безпечна країна»,  І місце у Всеукраїнському конкурсі «Безпечна 
поведінка на дорозі учасників дорожнього руху». Окрім того школярі є переможцями обласного 



етапу конкурсу майстрів художнього читання «Наша земля – Україна», учасниками 
Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-
літературного конкурсу ім. Тараса Шевченка, конкурсів «Гринвіч», «Соняшник», «Колосок», 
«Кенгуру». В умовах карантинних обмежень учні та педагогічні працівники з задоволенням 
долучаються до зйомок відеороликів соціального та розважального характеру. Яскравими 
прикладами є: п’єса Миколи Куліша «Мина Мазайло» у виконанні працівників, літературно-
музична композиція «Ріпка на новий лад» від гуртківців, постановником яких є Мацула М.І.  

Соціальні проблеми наші учні вчаться вирішувати на практиці. Так, у День Святого 
Миколая старшокласники завітали до Центру соціально-психологічної реабілітації в с. 
Степанівка, привітали дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, передали їм зібрані 
зимові та літні речі, придбані засоби особистої гігієни. До Міжнародного Дня дитини хворої на 
рак взяли участь у Всеукраїнській акції «Золота стрічка», в рамках якої було зібрано і передано 
кошти до Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні. 

Не залишається поза увагою і військово-патріотичне виховання учнів. Окрім відзначення 
щорічних пам’ятних дар в історії України, напередодні свята Дня захисника та захисниць України 
учні організували благодійну акцію «Скринька допомоги та підтримки», у результаті якої було 
зібрано пакунок з найнеобхіднішими речами та відправлено солдатам  2-ої роти 57-го Танкового 
батальйону, в якій служить випускник нашої школи, а нині лейтенант Назар Варениця. Натомість 
танкісти надіслали дітям прапор із зображенням емблеми їх батальйону і Подяку за виявлений 
патріотизм.  

Наразі в КЗ «Східненська ЗОШ І-ІІІ ступенів» на перервах лунає дзвінкий сміх учнів, а на 
уроках вони захоплено слухають вчителів, які віддають їм свої знання і любов. Працює 
бібліотека, шкільна служба порозуміння, соціально-психологічна служба, кабінет вчителя-
логопеда. Учнівська рада працює над створенням молодіжного простору, а колектив продовжуює 
розбудову Внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі, створюючи безпечне 
освітнє середовище для здобувачів освіти. 

У 2020 році в закладах середньої освіти встановлено пожену сигналізації та проведено 
роботи по покращенню санітарного стану їдалень.  У 2021 році проведено капітальний ремонт 
харчоблоку Східненської ЗОШ кошторисною вартістю 163,0 тис.грн. 
 

1.5. Екологічна ситуація 
На екологічну ситуацію в громаді найбільш негативний вплив чинить діяльність 

птахофабрики в с. Східне та підприємство з виробництва біогазу ПАТ «Комерцбудпласт» 
(обидва підприємства - інтегральні складові агропромислового бізнесу під управлінням ПАТ 
«Авангард»). Головним забруднюючим елементом є вторинні відходи від діяльності 
птахофабрики. 

Серед інших гострих проблем у сфері охорони навколишнього середовища необхідним 
для зазначення є ситуації, що склалися із висиханням р. Вірьвчина, підтоплення 
поверхневими та ґрунтовими водами, велика кількість пестицидів, що потрапляють у місцеві 
ґрунти при їх обробленні фермерськими господарствами. При цьому, комунальні служби 
задовільно справляються з підтопленнями поверхневими водами, проводячи паралельно 
навчання для мешканців в ході яких показують їм необхідність застосувати запобіжні заходи 
та дбати про підтримування в хорошому стані обладнання і постійних елементів захисту. 

Розроблений проект «Станція для прийому, сортування, пакування повторно 
використаних відходів та майданчика для компостування ТПВ в с. Музиківка  Херсонської 
області». Для будівництва станції ведеться постійний пошук інвестицій. Музиківське 
комунальне підприємство вивозить тверді побутові відходи відповідно до договорів 
укладених з жителями сіл. 

На території сільської ради відсутні стихійні сміттєзвалища. 
Своєчасно ліквідується карантинні рослини на присадибних ділянках і прилеглих до 

них територіях. 
На території сільської ради знаходиться сухе русло річки Вірьовчина. Для вирішення 

даної проблеми необхідно провести розчистку русла. 
Території цвинтарів потребують благоустрою і огородження територій . Можливості 



розширення їх площі обмежені, через їх розміщення у санітарній зоні населених пунктів. 
Необхідно проводити виділення нових земельних ділянок за межами санітарних зон 
населених пунктів. В Музиківці є місцевий збір для благоустрою кладовища, затверджений 
загальними зборами представників громади. За зібрані кошти цвинтар частково 
огороджений, постіно проводяться роботи з благоустрою місцевим КП. Кладовище в 
Загорянівці частково огороджено силами, коштами та з ініціативи місцевих жителів. 

2. Основні проблеми та мета соціально-економічного розвитку громади 
Основними проблемами соціально-економічного розвитку Музиківської л громади є: 

 
- нераціональне використання земельних ресурсів сільськогосподарського 

призначення; 
- дефіцит фінансових ресурсів, що не дозволяє розпочинати реалізацію значних 

інвестиційних проектів; 
- погіршення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури; 
- зношеність об’єктів систем водопостачання; 
- недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, освіти, 

культури у сільській місцевості; 
- диспропорції у розвитку між головними селами громади – Музиківкою та Східним 
- нестача місць у місцевих дошкільних навчальних закладах 
- низька активність мешканців у вирішенні питань місцевого характеру 
- незадовільний стан місцевої інфраструктури поводження з твердими побутовими 

відходами 
- нерозвиненість спортивної інфраструктури 
- низький рівень якості послуг з водопостачання у с. Східне та с. Загорянівка 
- недостатній рівень розвитку інфраструктури відпочинку та дозвілля 
- низький рівень енергоефективності закладів бюджетної сфери 
- незадовільний стан мостів 
- низький рівень поінформованості громадськості про діяльність місцевої влади 

 
Основною метою соціально-економічного розвитку громади є створення умов для 

подальшого економічного зростання, наповнення місцевого бюджету коштами, покращення 
на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, культури, охорони здоров’я, 
соціального захисту та поліпшення життя населення. Мету можна розділити на дві частини 
та сформувати до них відповідні завдання. 

1. Музиківська громада – важливий економічний осередок регіону 
 

1.1 Максимізація використання сільськогосподарського потенціалу громади 
1.2: Маркетингове забезпечення економічного розвитку громади 
1.3.Підвищення потенціалу громади для залучення інвестицій 
1.4: Удосконале-ння системи підтримки малого/середнього бізнесу та мешканців 

 

2. Музиківська громада – територія сталого розвитку та високих 
стандартів життя 

 
2.1: Модернізація комунальної інженерної інфраструктури 
2.2: Формування інтегрованого інформаційного та культурного простору громади 

2.3: Розвиток системи шкільної та дошкільної освіти 
2.4: Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами та розвиток 
альтернативної енергетики 



2.5: Благоустрій територій громади 
2.6: Формування громадського простору, приязного до людей з особливими потребами 

3.Створення умов для досягнення мети «Музиківська СТГ – важливий 
економічний осередок регіону» 

 
3.1. Максимізація використання сільськогосподарського потенціалу громади. 
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері максимізації використання 

сільськогосподарського потенціалу громади на 2022 рік є: 
- Сприяння реконструкції системи зрошення земель сільсько-господарського 

призначення 
- Організація та проведення циклу навчальних семінарів для індивідуальних с/г 

виробників 
- Сприяння збільшенню доданої вартості в сільськогосподарського сектору місцевої 

економіки 
- Сприяння формуванню на території громади об’єднань сільськогосподарських 

підприємств (в т. ч. кооперативів) різних напрямків 
- Сприяння збільшенню зайнятості населення на сільськогосподарських підприємствах 

громади 
Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
- Облаштувати сільськогосподарський ринок в с. Музиківка 
- Облаштувати торгівельне містечко в с. Східне 
- Знайти ефективного власника Херсонської філії Ніжинського консервного заводу 
- Розвиток сервісно-забійного цеху кооперативу «Маяк» 
- Налагодити партнерських стосунків між сільськогосподарськими підприємствами 

громади 
- Сприяти участі товаровиробників у виставково-ярмарковій діяльності з метою 

підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних ділових контактів 
Термін виконання: протягом року. 
Відповідальні виконавці: сільський голова, сектор з питань землекористування та 

екології. 
 
 

3.2. Маркетингове забезпечення економічного розвитку громади Пріоритетними 
напрямами та завданнями в сфері Маркетингового забезпечення 

економічного розвитку громади на 2022 рік є: 
- Досягнення високого рівня інвестиційної привабливості громади з метою збереження 

вкладених та залучення додаткових інвестиційних ресурсів у соціально-економічну сферу; 
- Створення конкурентоспроможного та позитивного інвестиційного іміджу 

Музиківської сільської ради у світовому економічному співтоваристві як надійного партнера 
та перспективної території для вкладання інвестицій; 

 
 
 
 
 
 
ради 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
- Збільнити кількість промоційних можливостей громади для залучення інвесторів 
- Впорядкування представництва громади в мережі Інтернет 
- Участь громади у міжнародних та національних інвестиційних форумах 
- Опублікувати  інформацію  «Invest in our  community» на офіційному сайті сільської 
 
- Здійснювати  поширення  потенційних  інвестиційних  можливостей   Музиківської 



сільської ради серед вітчизняних та іноземних інвесторів. 
- Взяти участь участь у щорічному Міжнародному інвестиційному форумі «Таврійські 

горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток» 
- Залучити підприємства громади до участі у виставкових заходах та міжнародних 

форумах 
- Висвітлювати успішні практики інвестування у регіональних засобах масової 

інформації 
Термін виконання: протягом року. 
Відповідальні виконавці: сільський голова, загальний відділ,  спеціаліст з муніципальних 

ініціатив та інвестицій. 
 

3.3 Підвищення потенціалу громади для залучення інвестицій. 
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері підвищення потенціалу 

громади для залучення інвестицій на 2022 рік є: 
- Сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств 
- Забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього 

бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті громади 
- Недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва 
- Проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики; 
- Упорядкування процесу просторового планування на території громади 
- Сприяння розвитку альтернативних джерел енергії на теренах громади (повітряна, 

сонячна і т.п.) 
 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
- Розроблення просторового планування території громади 
- Сформувати каталогу інвестиційних пропозицій громади на основі актуального 

Генплану та просторового планування громади 
- Розробити генеральний план території с. Мірошниківка (топографічна зйомка та 

встановлення меж населенного пункту) 
- Виготовити технічну документацію з розрахунку нормативно-грошової оцінки 

земель населених пунктів 
- Оформити правоустановчідокументи на інвестиційнопривабливі ділянки та 

артезіанські свердловини. 
- Провести моніторинг земель комунальної власності для виявлення нових ділянок 

для залучення інвестицій 
- Провести моніторинг приміщень та будівель комунальної власності для виявлення 

потенційно привабливих для залучення інвестицій 
- Здійснити перегляд політики щодо стягнення місцевих податків і зборів у межах 

компетенції з метою досягнення балансу інтересів суб’єктів господарювання та влади 
- Підготовати пропозиції (земельної ділянки з детальною інформацію про енергетичні 

ресурси) для інвестора, який спеціалізується на виробництві енергії з рослинних відходів – 
біомаса, палети, брикети і т.п.) 

- Знайти інвестора для будівництва станції для прийому та сортування відходів та 
майданчика для компостування ТПВ 

 
Термін виконання: протягом року. 
Відповідальні виконавці: сільський голова, загальний відділ,  спеціаліст з 

муніципальних ініціатив та інвестицій, сектор з питань землекористування та екології 
 
 

3.4. Удосконалення системи підтримки малого/середнього бізнесу та мешканців 
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері удосконалення системи 

підтримки малого/середнього бізнесу та мешканців на 2022 рік є: 
- Збільшення рівня прозорості діяльності сільської ради 



- Створення умов для отримання доступних та якісних адміністративних послуг для 
всіх верств населення та юридичних осіб 

- Збільшення економічної активності мешканців громади 
- Сприяння самозайнятості населення 
- Збільшення рівня інвестиційної грамотності діючих та майбутніх підприємців та 

підприємств щодо можоивостей та ризиків ведення господарської діяльності. 
 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
- Впровадити тренінги з професійної орієнтації та активізації жіночого населення 

громади 
- Удосконалити співпрацю із соціальними партнерами щодо організації роботи по 

наданню консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької 
діяльності (центр зайнятості, громадські організації та ін) 

- Впровадити концепцію електронного самоврядування у практику діяльності 
Музиківської сільської ради 

- Забезпечити інформаційно-консультаційну підтримку реалізації місцевих 
підприємницьких ініціатив 

- Збільшити кількість послуг, які надає сільська рада шляхом відкриття Центру 
надання адміністративних послуг на території громади 

- Надавати співфінансування довгострокових пільгових кредитів для індивідуального 
житлового будівництва в сільській місцевості ( Власний дім ); 

 
Термін виконання: протягом року. 
Відповідальні виконавці: сільський голова, загальний відділ,  спеціаліст з 

муніципальних ініціатив та інвестицій, сектор з питань землекористування та екології 
4. Створення умов для досягнення мети «Музиківська СТГ– територія сталого 

розвитку та високих стандартів життя.» 
 

4.1. Модернізація комунальної інженерної інфраструктури та покращення роботи 
комунального транспорту 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері модернізації комунальної 
інженерної інфраструктури та покращення роботи комунального транспорту на 2022 
рік є: 

 Поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг для населення громади 
 Підвищення ефективності роботи водопровідних систем сіл громади 
 Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг 
 Задоволення потреб населення автотранспортом загального користування та 

забезпечення населених пунктів громади регулярним автобусним сполученням; 
 Створення в СТГ належної дорожньо-транспортної інфраструктури для задоволення 

потреб економічного розвитку СТГ та підвищення якості життя її мешканців; 
 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
- Залучити інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово- 

комунального господарства з залученням коштів з різних джерел 
- Завершити капітальний ремонт водогону в с. Східне 
- Сприяти ремонту дороги Східне-Загорянівка до М14 
- Капітальний ремонт водогону в с. Загорянівка 
- Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі з доочисткою питної води в 

с.Музиківка 
- Провести поточний ремонт внутрішніх доріг населених пунктів 

 
Термін виконання: протягом року. 
Відповідальні виконавці: сільський голова, інспектор з питань розвитку 

інфраструктури, ЖКГ та енергоефективності, староста, керівники комунальних підприємств 



 
4.2. Формування інтегрованого інформаційного та культурного простору 

громади. 
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері формування інтегрованого 

інформаційного та культурного простору громади на 2022 рік є: 
- Створення умов для творчого розвитку та підвищення культурного рівня населення 

громади 
- Відродження духовності та культури, збереження надбань національної культурної 

спадщини, обрядів і традицій українського народу, розвиток самодіяльно-художньої 
творчості 

- Збільшення можливостей реалізації культурних проектів на теренах громади згідно 
із зростаючими потребами 

- Забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів культури; 
 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
- Сформувати календарь культурних подій в громаді, який обіймає діяльність з 

інтегрування мешканців кожного населеного пункту громади 
- Відзначити День громади 
- Створити території вільного доступу до мережі Інтернет 
- Покращити естетику і функціональність громадських просторів та територій біля 

закладів культури 
- Капітальний ремонт Загорянівської бібліотеки з використанням сучасних технологій 
- Термомодернізація Східненського Будинку культури 
- Здійснити енергозберігаючі заходи в закладах культури 
- Посилити роботи у проведенні заходів, пов’язаних із героїнізацією осіб, які віддали 

життя за незалежність України, вшанування їх пам’яті, патріотичного виховання та 
консолідації українського народу та проведення зустрічей з воїнами, які перебували в зоні 
АТО 

 
Термін виконання: протягом року. 
Відповідальні виконавці: сільський голова, інспектор з питань розвитку 

інфраструктури, ЖКГ та енергоефективності, староста, керівники комунальних закладів 
 
 

4.3. Розвиток системи шкільної та дошкільної освіти 
Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері розвитку системи шкільної та 

дошкільної освіти на 2022 рік є: 
- Подальший структурний і якісний розвиток мережі навчальних закладів усіх типів і 

форм власності з одночасним розвитком ресурсного забезпечення в них умов доступності 
здобуття якісної освіти, збагачення освітнього середовища 

- Забезпечення доступності та безперервності освіти 
- Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними задатками, 

здібностями, потребами 
- Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в освітніх закладах 
- Збереження здоров’я дітей (умови навчання, медичний огляд, оздоровлення) 
- Здійснення енергозберігаючих заходів в закладах освіти 
- Продовження робіт по поліпшенню санітарно-гігієнічних та побутових умов 

безпечної життєдіяльності закладів освіти 
- Зміцнення матеріально-технічної бази кабінетів загальноосвітніх навчальних 

закладів, модернізація технологічного обладнання їдалень навчальних закладів 
- Забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних працівників до місць 

навчання, роботи і додому 
- Забезпечення  контролю  за якістю харчових продуктів та дотримання норм 

харчування в закладах освіти 
 



Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
 

- Завершити реконструкцію  дитячого ясел-садка в с. Музиківка 
- Капітальний ремонт дитячого садка в с. Східне 
- Реконструкція спортивного залу дитячо-юнацької спортивної школи 
- Покращити технічного забезпечення ліцею у с. Музиківка 
- Покращити технічного забезпечення ЗОШ у с. Східне 
- Створити сучасних навчально-інформаційних просторів з використанням 

комп’ютерних та мультимедійних технологій в школі та ліцею на території громади 
- Запровадити практики проведення навчальних занять з гендерної рівності у місцевих 

закладах загальної середньої освіти 
- Оновити технологічне обладнання для харчоблоків загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів району з врахуванням їх енергоефективності 
- Придбати спеціалізоване устаткування для збільшення охоплення дітей науково- 

дослідною, експериментальною, науково-технічною та спортивно-технічною діяльністю 
- Активізувати участь в обласних, Всеукраїнських та міжнародних масових заходах 

(конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках, оглядах та ін 
- Оснастити   як мінімум  два предметних кабінети загальноосвітніх навчальних 

закладів мультимедійними засобами, обладнанням, мебліми та іншим устаткуванням 
 

Термін виконання: протягом року. 
Відповідальні виконавці: сільський голова, сектор освіти та гуманітарного розвитку, 

староста, керівники комунальних підприємств 
 

4.4. Підвищення ефективності управління енергетичними ресурсами та розвиток 
альтернативної енергетики. 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері підвищення ефективності 
управління енергетичними ресурсами та розвиток альтернативної енергетики. на 2022 
рік є: 

- Впровадження новітніх енергозберігаючих технологій 
- Забезпечення розвитку економічних механізмів енергозбереження, створення умов 

для матеріальної зацікавленості споживачів і місцевих енергопостачальників в 
енергозбереженні та підвищенні енергоефективності 

- Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів, залучення 
альтернативних джерел енергії 

- Створення системи енергетичного менеджменту, здійснення заходів з термосанації 
комунальних закладів сільської ради (за рахунок бюджетів усіх рівнів) 

- Заміщення традиційних джерел енергопостачання альтернативними видами палива 
в установах сільської ради (за рахунок бюджетів усіх рівнів), розробка проектів (техніко- 
економічних обґрунтувань, проектно-кошторисної документації) по комунальних закладах 
сільської ради 

 
Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
- Термосанація будівлі загальноосвітньої школи в с. Музиківка 
- Термосанація будівлі загальноосвітньої школи в с. Східне 
- Термосонація будівлі спортивного залу в с. Музиківка 
- Будівництво котельні модульного типу для будинку культури с. Музиківка на 

твердому паливі 
- Модернізація системи освітлення місць громадського користування 
 
Термін виконання: протягом року. 
Відповідальні виконавці: сільський голова, інспектор з питань розвитку 

інфраструктури, ЖКГ та енергоефективності, староста, керівники комунальних закладів 
 

4.5. Благоустрій територій громади 



Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері благоустрою територій 
громади на 2022 рік є: 

 Поліпшення благоустрою території громади; 
 Поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою; 
 Розширення мережі зовнішнього освітлення на території громади; 
 Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг; 
 Затвердження економічно-обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги; 
 Вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих побутових 

відходів, прибирання стихійних звалищ; 
 Здійснення благоустрою кладовищ; 
Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
- Впорядкувати шкільні спортивні містечка в с. Музиківка та в с. Східне 
- Розвиток системи вуличного освітлення 
- Впорядкувати стадіони в с. Музиківка та в с. Східне 
- Встановити урни і контейнерів для роздільного збирання сміття як мінімум скло та 

ПЕТ-пляшка 
- Побудувати як мінімум дві автобусні зупинки для відновлення мережі на території 

громади 
- Створити нові та осучаснити існуючі зони відпочинку на території громади 
- Розвиток мережі дитячих та спортивних майданчиків в селах громади 
- Огородити кладовища сіл Східне та Музиківка 
- Провести інвентаризацію спортивних споруд у сільських населених пунктах з метою 

визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, а також будівництві нових 
спортивних споруд; 

- Побудувати спортивний майданчик зі штучним покриттям в с. Східне; 
- Встановити вуличні тренажери в с. Загорянівка 

 
Термін виконання: протягом року. 
Відповідальні виконавці: сільський голова, інспектор з питань розвитку 

інфраструктури, ЖКГ та енергоефективності, староста, керівники комунальних підприємств 
 

4.6. Формування громадського простору, приязного до людей з особливими 
потребами 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері формування громадського 
простору, приязного до людей з особливими потребами на 2022 рік є: 

 Поліпшення  якості  життя  дітей,  сімей,  молоді  та  інших людей з особливими 
потребами 

 Забезпечення прав та задоволення законних інтересів дітей, сімей та молоді та інших 
людей з особливими потребами 

- Забезпечення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян 
похилого віку, людей з інвалідністю, людей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах 

- Покращити умови життєдіяльності людей з особливими потребами 
- Покращити надання медичних послуг на території громади 
- Розширити спектру медичних послуг, що надаються на території громади. 

 
Основні заходи, що плануються для їх виконання: 
 Забезпечити соціальним супроводом сімей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах (відповідно до банку даних); 
 Забезпечити соціальним інспектуванням та наданням соціальних послуг учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей 
 Забезпечити пішохідних переходів для людей з особливими потребами 
 Привести у відповідність до потреб осіб з особливими потребами адміністративних 

будівель на території громади 
 Провести заходи щодо попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі 



людьми 
 - Моніторинг стану медичного забезпечення на рівні громади 
 Модернізація надання медичних послуг на території громади  

 
Термін виконання: протягом року. 
Відповідальні виконавці: сільський голова, відділ ЦНАП, староста 

5. Результати виконання Плану 
Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Плану буде здійснюватися за 

рахунок державного, обласного, районного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів 
господарювання, вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, 
залучених коштів населення, а також коштів інших джерел, не заборонених чинним 
законодавством. 

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності 
дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових 
надходжень до бюджету громади. 

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається 
концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та виконання пріоритетних 
проектів розвитку соціальної інфраструктури. 

З метою належного виконання Плану будуть прийняті необхідні цільові галузеві 
програми. Необхідно забезпечити фінансування з селищного бюджету першочергових 
заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даного Плану. 

Звітування про виконання Плану здійснюватиметься відповідальними виконавцями за 
підсумками І півріччя та року на сесіях Музиківської сільської ради. 

Результатами виконання Плану будуть: 
- активізація роботи з залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної 

допомоги та благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів; 
- проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного потенціалу 

та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого його використання; 
- забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального 

господарства; 
- сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, підвищення рівня 

надання послуг з пасажирських перевезень; 
- поліпшення благоустрою населених пунктів; 
- активне впровадження енергозберігаючих технологій; 
- надання якісних медичних послуг населенню; 
- ефективне функціонування мережі освітніх закладів та розвиток фізкультури і 

спорту; 
- зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному 

середовищі; 
- підвищення рівня безпеки життя громадян. 
Протягом року питання місцевого розвитку вирішуватимуться, перш за все виходячи з 

інтересів територіальної громади, на основі активної участі кожного члена виконкому, 
кожного депутата селищної ради та за участю найбільш активних жителів громади. 

 
 

Секретар сільської ради Л.С. Погрібна 



 
Додаток 1 

План ремонту доріг в населених пунктах 
на території Музиківської територіальної громади на 2022 рік  

 
№ Назва населеного 

пункту 
Назва 

об’єкту 
Вид ремонту 

1 с. Музиківка вул. Степова, Капітальний ремонт 
асфальтобетонного 

покриття 
Вул. В.Карла Поточний  ремонт 

асфальтобетонного 
покриття 

Вул. Тваринників  Поточний  ремонт 
асфальтобетонного 

покриття 
2 с. Висунці вул. Садова Поточний ремонт 

щебеневим покриттям 

3 с.Мірошниківка вул. Набережна Поточний ремонт 
щебеневим покриттям 

4 с.Східне вул. ім. Т.Г. Шевченка Капітальний ремонт 
асфальтобетонног о 

покриття 

вул. Шкільна Капітальний ремонт 
асфальтобетонног о 

покриття 

Вул. Чорновола  Капітальний ремонт 
асфальтобетонног о 

покриття 

  
Секретар сільської ради Л.С. Погрібна 



Додаток 2 
Перелік пріоритетних соціальних інвестиційних проектів, що мають вагоме значення для розвитку Музиківської 
територіальної громади 

№ 
з/п 

Найменування інвестиційного проекту Період 
реалізації 

Результативність 
реалізації проекту 

1 2 3 4 
Освіта 
 
 
1 

Реконструкція дитячого садка (з доведенням до 180 місць) в с. Музиківка  
Херсонської 
області 

2017- 
2022 рр. 

Виконано І чергу 
реконструкції  

 
2 

Будівництво гаража для шкільного автобуса 
Східненської ЗОШ 

2022 Проект в наявності 

 
 
3 

Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасадів будівлі (термосанація) 
Східненської ЗОШ за 
адресою: с.Східне, вул.Шкільна,12 

2022 Розроблено ПКД, 
проведена експертиза 

 
4 

Реконструкція дитячого садка (корпус 2) вул. ім. Т. Г. Шевченка, 17 в с.Східне  
Херсонської області 

2022 Планується розробка 
проекту 

 
5 

Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасадів будівлі (термосанація) 
Музиківського ліцею за адресою: с.Музиківка, вул. 
40 років Перемоги,12 

 
2022 

 
Розроблено ПКД, 
проведена експертиза 

Культура 
6 Утеплення фасадів будівлі будинку культури в с. Східне  Херсонської області  Розроблено проект, 

проведена експертиза 
7 Реконструкція існуючої будівлі контори під сільський будинок 

культури 
2019- 
2024 рр. 

Розроблено ПКД, 
проведено експертизу 

8 Будівництво комплексного спортивного майданчика цілорічного використання 
Східненської ЗОШ 

2022 Розроблено проект, 
проведена експертиза 

9 Капітальний ремонт покрівлі та утеплення фасадів будівлі (термосанація) 
спортивної зали в с. Музиківка, вул. 40 
років Перемоги, 12 

2022 Розроблено ПКД, 
проведена експертиза 

10 Реконструкція спортивної зали з добудовою приміщень в с. Музиківка, вул. 40 
років Перемоги, 12 

 
 
2022- 2023 

 
Розроблено ПКД 



ЖКГ 
11 Станція для прийому, сортування, пакування повторно використаних відходів 

та майданчика для компостування ТПВ за 
межами населеного пункту с. Музиківка 

 
 
2022- 
2024рр 

Розроблено ПКД, 
проведена експертиза, 
потребує коригування  

12 Капітальний ремонт вуличної водопровідної мережі за адресою: с. 
Музиківка, вул. 40 років Перемоги, вул. Смішка, вул.Набережна 

 
 
2022 р. 

Розроблено проект, 
проведено експертизу, 
потребує коригування 

13 Реконструкція будівлі амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини з прибудовою приміщень по вул. 40 
років Перемоги, 20, в с.Музиківка Білозерського району 
Херсонської області 

 
2022 

Розроблено проект, 
проведено експертизу, 

14 Поточний середній ремонт автомобільної дороги Східне – 
Загорянівка – М-14 

 
2019- 
2022 

Проект в наявності, 
проведено експертизу, 
потребує коригування та 
нової експертизи на 4 км.  

15 Капітальний ремонт вуличної водомережі по вулиці Тваринників протяжністю 
310 пм.  

2022  

 
 

Секретар сільської ради Л.С. Погрібна 



Додаток 3 
Перелік цільових програм, які діятимуть 

на території Музиківської СТГ у 2022 році 
 
 

2.1. Програма розвитку земельних відносин, землеустрою, розробки містобудівної 
документації та охорони навколишнього серидовища на території  Музиківської сільської 
ради на 2022-2025 роки (на 2022 рік - 550,0 тис грн); 

2.2. ПРОГРАМА фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства 
«Музиківська амбулаторія ЗПСМ” та забезпечення медичної допомоги населенню на 2022 рік 
(1 100,0 тис.грн) 

2.3. Програма «Турбота» на 2022рік (606,526  тис грн) 
2.4. ПРОГРАМА забезпечення житлом медичних працівників Музиківської амбулаторії 

ЗПСМ  на 2022 рік (161,04 тис.грн); 
2.5. Програма розвитку освіти «Освітній простір Музиківської територіальної 

громади» на 2022 рік (36 143.,937 млн грн.); 
2.6. Програма розвитку закладів культури Музиківської територіальної громади 

на 2022 рік (862,773 тис грн = БК 634,365 тис.грн +Бібліотеки 228,408 тис.грн) 
2.7. Програма «Розвиток людського капіталу Музиківської територіальної громади  

на 2022 рік (Шпилєвий О.С. - 6430 грн) 
2.8. ПРОГРАМА підтримки молодіжної політики на території Музиківської 

територіальної громади на 2022 рік; (5,0 тис.грн) 
2.9. Програма підтримки комунальних підприємств Музиківської СТГ на 2022 рік 

(Муз.КП 136,927 тис.грн + КП Струмок 137,264 тис.грн = 274,191 тис.грн); 
2.10. Програма «Питна вода» у Музиківській сільській раді на 2022-2024 рр» (Муз.КП 

25,073 тис.грн+ КП Струмок 41,739 тис.грн =66,809 тис. грн); 
2.11. Програма з благоустрою території Музиківської територіальної громади на 

2022 рік (75,0 тис.грн заміна ліхтарів, 460,69 тис.грн – ел.енергія вул.освітлення, 1,5 тис.грн – 
вода ринкова площа, 10,0 тис.грн придбання); 

2.12. Комплексна програма підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та 
протидії торгівлі людьми по Музиківській територіальній громаді на 2022 рік; (1,5 
тис.грн) 

2.13. ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «Призовна дільниця» на 2022 рік (20,0 тис.грн=9,244 
тис.грн палива + 10,756 тис.грн мед.огляд);  

2.14. Програма «Власний дім» на 2022 рік (ЗФ 150,0 тис.грн ; СФ 130,0 тис.грн) 
2.15. Програма забезпечення членства Музиківської сільської ради в Асоціаціях на 

2022 рік (7386 грн) 
2.16. Програму розвитку та підтримки Трудового архіву Білозерської селищної ради 

на 2022 рік (для збереження документів Музиківської сільської ради) (57,42 тис.грн) 
2.17. Програми «Безпечна громада» Музиківської сільської територіальної громади 

на 2022рік (47,026 тис.грн обслуговування камер відео спостереження) 
2.18. Програми запобігання виникнення та ліквідації спалахів особливо небезпечних 

інфекційних хвороб тварин на 2021-2022 роки (5,0 тис.грн) 


