
 

 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

   БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА   ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Четвертої сесії сільської ради восьмого скликання 
 

 
від 22 грудня 2020 року         №45 
 

 
Про затвердження Плану  соціально-економічного 

розвитку та цільових програм сільської ради на 2021 рік  
 
 Керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію про Програму соціально-економічного та 
культурного розвитку Музиківської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та   цільові 
програми, сесія сільської рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 
 
1. Затвердити План соціально-економічного та культурного розвитку Музиківської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік (додається). 
2.  Затвердити цільові  програми та зміни до них  згідно додатків.  
2.1. Комплексна програма підтримки сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії 

торгівлі людьми по Музиківській територіальній громаді  на 2018-2021 роки; 
2.2. Програма розвитку освіти «Освітній простір Музиківської територіальної громади» на 

2018-2021 роки; 
2.3. Програма фінансової підтримки КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ» на 2021 рік 
2.4. Програма «Протидія захворюванню на туберкульоз» в Музиківській територіальної 

громади на 2018-2021 роки; 
2.5. Програма забезпечення безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів 

у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 
на 2021 рік. 

2.6. Програма відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет 
жителям Музиківської територіальної громади на 2021 рік  

2.7. ПРОГРАМА забезпечення житлом медичних працівників Музиківської амбулаторії 
ЗПСМ  на 2018-2021 роки; 

2.8. Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2021 роки; 
2.9. Програма перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських 

маршрутах автомобільним транспортом та відшкодування витрат за здійснення перевезення по 
Музиківській ОТГ на 2018-2021 роки; 

2.10. Програма забезпечення медикаментами громадян, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи по Музиківській територіальній громаді  на 2021 рік 



2.11. ПРОГРАМА підтримки молодіжної політики на території Музиківської 
територіальної громади до 2022 року; 

2.12. Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2021 рік; 
2.13. Програма соціального захисту населення Музиківської територіальної громади на 

2018-2021 роки; 
2.14. Програма медико-соціальної та побутової допомоги громадянам, людям похилого 

віку, людям з інвалідністю, дітям-сиротам, сім’ям, які потребують сторонньої допомоги на 2021 
рік (Товариство Червоного Хреста); 

2.15. Програма розвитку закладів культури Музиківської територіальної громади на 
2021 рік  

2.16. Програма розвитку фізичної культури і спорту на території  Музиківської 
територіальної громади  на 2018-2021 роки; 

2.17. Програма підтримки комунальних підприємств на 2021 рік; 
2.18. Програма «Питна вода у Музиківській сільській раді на 2021 рік»; 
2.19. Програма з благоустрою території Музиківської територіальної громади на 2021 рік; 
2.20. Програма розвитку земельних відносин та охорони земель Музиківської сільської 

ради на 2018-2021 роки; 
2.21. Програми запобігання виникнення та ліквідації спалахів особливо небезпечних 

інфекційних хвороб тварин на 2021-2022 роки 
2.22. ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА «Призовна дільниця» на 2020- 2021 роки;  
2.23. Програма «Власний дім» на 2021 рік; 
2.24. Програма «Розвиток людського капіталу Музиківської територіальної громади  на 

2017-2021 роки 
2.25. Програма забезпечення членства Музиківської сільської ради в Асоціаціях на 

2021 рік 
3.Організацію виконання даного рішення покласти на сільського голову Лейбзона С.Н. та 

керівників структурних підрозділів Музиківської сільської ради відповідно посадовим обов’язкам.  
4. Виконавцям програм та керівникам структурних підрозділів сільської ради  звітувати про 

реалізацію Програми соціально-економічного та культурного розвитку Музиківської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 рік  за підсумками І півріччя та року на сесії сільської ради. 

5. Загальний обсяг фінансування програм здійснювати відповідно затвердженого бюджету 
на 2021 і наступні роки. 

6. Комісії з питань планування, фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-
економічного розвитку (Голова Шнирук І.В.) переглянути фінансування програм за результатами 
виконання бюджету та здійснювати контроль за виконанням рішення. 

 
Секретар сільської ради       Л.С.ПОГРІБНА  

  


