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14.00 
с. Шкуринівка (дитячий майданчик) 
 
Присутні – 22 громадянина (чоловіків – 5, жінок – 17) 
Лейбзон С.Н. 
Вова Т.О.  
Погрібна Л.С. 
Болюк М.М. 
Базовка М.П. 
 
БОЛЮК М.М. відповіла на питання щодо функціонування Загорянівського ФП, щодо 
виїзду лікарів амбулаторії на особистий прийом жителів Загарянівки та Шкуринівки. 
 
ЛЕЙБЗОН С.Н. відповів на питання щодо роботи пересувного поштового відділення; 
планів щодо ремонту водопровідної системи в Шкуринівці, продовження вуличного 
освітлення в усіх селах громади, щодо продовження ремонту автодороги Східне-
Загорянівка до М-14 у 2021 році. 
 
ВОВА Т.О. відповіла на питання щодо змін у законодавстві при виборі старости, пообіцяла 
оприлюднити всіх кандидатів в сільські голови та  депутати по завершенню реєстрації 
кандидатів.  
 
ПОГРІБНА Л.С. розповіла щодо Бюджету для громадян, можливостей впливу на фінансові 
плани громади та збір пропозицій до бюджету на 2021 рік. 
 
15.00 
с. Загорянівка (сільська бібліотека) 
 
Присутні – 19 громадянина (чоловіків – 2, жінок – 17) 
Лейбзон С.Н. 
Вова Т.О.  
Погрібна Л.С. 
Болюк М.М. 
Заваринська К.С. 
 
БОЛЮК М.М. відповіла на питання щодо функціонування Загорянівського ФП, щодо 
державної програми Доступні ліки, щодо карантинних обмежень при проведенні планової 
госпіталізації, щодо проведення безкоштовного і оплатного тесту на коронавірус. 
 
ЛЕЙБЗОН С.Н. відповів на питання щодо роботи міських лікарень та подальшої співпраці 
з громадою, щодо встановлення автобусної зупинки, якої немає в проекті ремонту дороги 
Східне-Загорянівка до М-14, щодо прибирання території місць спільного користування. 
 



ВОВА Т.О. відповіла на питання щодо роботи працівника з благоустрою, щодо придбання 
карти України в Загорянівську бібліотеку, щодо святкування Дня села Загорянівка під час 
карантинних обмежень, щодо змін у законодавстві при виборі старости, пообіцяла 
оприлюднити всіх кандидатів в сільські голови та  депутати по завершенню реєстрації 
кандидатів. 
 
ПОГРІБНА Л.С. розповіла щодо Бюджету для громадян, можливостей впливу на фінансові 
плани громади та збір пропозицій до бюджету на 2021 рік. 
 
16.00 
с. Східне (будинок культури) 
 
Присутні – 15 громадянина (чоловіків – 2, жінок – 13) 
Лейбзон С.Н. 
Вова Т.О.  
Погрібна Л.С. 
Болюк М.М. 
Позняк С.Д. 
 
ЛЕЙБЗОН С.Н. відповів на питання щодо ремонту Східненського ФАПу в рамках співпраці 
з Херсонською обласною радою, щодо карантинних обмежень при проведенні масових 
заходів, щодо продовження ремонту водомережі разом з програмою ДОБРЕ, щодо 
продовження ремонту автодороги Східне-Загорянівка до М-14 у 2021 році, щодо 
продовження робіт по встановленню вуличного освітлення.  
 
ВОВА Т.О. відповіла на питання щодо маршруту рейсового автобусу та обов’язку 
заїжджати в Музиківку, щодо змін у законодавстві при виборі старости, пообіцяла 
оприлюднити всіх кандидатів в сільські голови та  депутати по завершенню реєстрації 
кандидатів, щодо виносу лічильників використання води до центральної водомережі. 
 
БОЛЮК М.М. відповіла на питання щодо запису до сімейного лікаря та отримання 
направлення до «вузького спеціаліста», щодо «резерву» для жителів Східненського 
територіального округу при запису до сімейного лікаря, про неможливість здачі аналізів на 
базі Східненського ФАПу, щодо видачі талонів на пільговий проїзд  за направленням 
лікаря. 
 
ПОГРІБНА Л.С. розповіла щодо Бюджету для громадян, можливостей впливу на фінансові 
плани громади та збір пропозицій до бюджету на 2021 рік. 
 
 
 
Сільський голова       С.Н. Лейбзон  
 
 
Секретар сільської ради     Л.С. Погрібна 


