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П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й : 
 
1. Звіт сільського голови про роботу у 2018 році 
Доповідає сільський голова Лейбзон С.Н. 
2. Про самооподаткування сільського населення та благодійні внески на благоустрій 

кладовища  на 2019 рік. 
Доповідає сільський голова С.Н. Лейбзон 
 
І. СЛУХАЛИ:  Звіт сільського голови про роботу сільської ради за 2018 рік. 
 
ЛЕЙБЗОН С.Н.  
Доброго дня, шановні односельці!  
Сьогодні ми зібралися щоб підвести підсумки роботи за 2018 рік. Рік був не простий. 

Ми вже два роки об’єднана територіальна громада. Об’єднання дало нам свої плюси та 
мінуси. Поруч зі збільшенням повноважень та бюджету отримали колосальні проблеми 
Східненського територіального округу, які неможливо вирішити за один чи навіть два 
роки.  

Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування» сільський голова повинен 
звітувати про проведену роботу ним та радою перед громадою як мінімум один раз на рік. 
Ми робимо це набагато частіше через газету «Музиківський вісник», офіційний сайт 
громади та соціальні мережі.  

Розпочати хочу з економічних показників нашої громади. За 2018 рік до сільського 
бюджету надійшло 43 193,3 тисячі гривень, з них: 

Базова дотація - 2 346,0 тис. грн.; 
додаткова дотація – 1 150,2 тис. грн.; 
освітня субвенція – 9 761,8 тис.грн.; 
медична субвенція – 3 304,3 тис.грн.; 
інфраструктурна субвенція -1 707,4 тис.грн.; 
власні податкові надходження – 22 596,2 тис. грн. 



Ми традиційно перші серед об’єднаних громад по темпам зростання доходів 
загального фонду – 128,4% 

Показовим також є розрахунок фактичних надходжень доходів загального фонду 
(без трансфертів) на 1 мешканця по ОТГ за 2018 рік – 6061 грн.  

В 2019 році, згідно з державними розрахунками щодо самодостатності 
територіальних громад, ми не отримаємо до нашого бюджету базову дотацію, а це мінус 
майже 2,5 мільйона гривень. Їх ми маємо компенсувати за рахунок збільшення податкових 
надходжень та розвитку місцевого підприємництва. 

Також, хочу звернути Вашу увагу на те, що 1200 власників  паїв не декларують 
власні доходи від самостійного обробітку землі та не сплачують податки. Схожа ситуація і 
з власниками корів. Пасовище є, а плати за нього немає.  

Головним успіхом вважаю реформування системи надання медичних послуг 
другого рівня. Ми вже другий рік співпрацюємо з медичними закладами міста Херсона, а 
не з районною лікарнею. Якість міських лікарень на рівень вища, плюс важливу роль грає 
географічна близькість. Всі лікарні звітують за кожну послугу, яку надають жителям 
Музиківської ОТГ. Сільська рада веде точний облік коштів які використані. Це дає 
можливість нам економити кошти медичної субвенції. Так в 2018 році з залишків 
медичної субвенції 2017 року було придбано обладнання для Музиківської амбулаторії. 

Знову головні капітальні видатки направлені на розвиток Східненського 
територіального округу. Причин тут декілька. По-перше, є певний дисонанс між рівнем 
життя музичан та східнян, а ми маємо створити рівні комфортні умови для кожного 
мешканця села. По-друге, найпотужніший  платник податків – Птахофабрика знаходиться 
на території СТО. В 2018 році продовжили капітальний ремонт Східненського будинку 
культури – там вже проводять святкові концерти та зустрічі. В цьому році плануємо 
завершити цей тривалий проект і отримати найкращий в районі сільський заклад 
культури.  

Розпочато капітальний ремонт водопровідної мережі. Пустили на це мільйон 
власних надходжень та всю інфраструктурну субвенцію. Кошти не всі встигли 
використати, тому процес продовжимо в цьому році. Також в бюджеті вже заплановано 
550,0 тис.грн. для співфінансування ремонту водопровідної мережі в Східному та 
Загорянівці разом з Програмою ДОБРЕ.  

Не все добре і з водопровідною мережою в Музиківці. Щороку Музиківське КП 
втрачає більше 200,0 тис. грн. ці гроші буквально течуть в землю. У минулому році за 
бюджетні кошти відремонтували вулицю Херсонську та Піонерська. 

Великою проблемою всіх населених пунктів ради є якість дорожнього покриття. В 
2018 році відремонтували  вулиці Садову, Польову та Південну в с. Висунці, вулиці 
Набережну та Магаданську в с. Мірошниківка, вулицю Пролетарську в с. Музиківка. З 
місцевого бюджету на це витратили 1 200,0 тис.грн. На 2019 рік на дороги запланували 
2 000,0 тис грн.  

Найбільша і найдорожча проблема нашої громади стан дороги «Східне-Загорянівка 
до М-14». Цю проблему вирішити власними силами ми не можемо. Ще в 2017 році 
виготовили проектно-кошторисну документацію,  продовжуємо переговори з 
Херсонською обласною адміністрацією для швидкого вирішення цієї проблеми.  

Ще в 2017 році розпочали реконструкцію Музиківського ясел-садка. В 2018 році 
отримали від ДФРР 6,5 мільйонів гривень, через проблеми з підрядником кошти не 
встигли використати і були впевнені, що все повернеться до державного бюджету. Але, 
дякуючи ХОДА та особисто Гордєєву А.А. та Бутрію Д.С., весь залишок коштів перейшов 



на 2019 рік. В бюджеті на 2019 рік запланували ще 1 000,0 тис.грн. і знову подаємо 
документи на фінансування від Державного фонду регіонального розвитку.  

Крім капітальних видатків не забули про традиційні місцеві програми. Мешканці 
громади можуть отримати матеріальну допомогу на лікування, категорійні громадяни 
отримати талони на безкоштовний проїзд. 

 
ІІ. СЛУХАЛИ Про самооподаткування сільського населення та благодійні внески на 

благоустрій кладовища  на 2019 рік. 
ЛЕЙБЗОН С.Н.  
Щодо самооподаткування населення,  то, проговоривши варіанти на сесії сільської 

ради та на засіданні виконавчого комітету, пропонуємо  збільшити суму , а саме: для  
працездатних осіб та працюючих пенсіонерів – 50 грн. з людини. 

Збільшити збір з кожного двору до 10 грн. на місяць для утримання у належному 
стані кладовища. Від сплати самооподаткування звільнити непрацюючих пенсіонерів, 
дітей віком до 18 років, студентів та учасників бойових дій та АТО. 

Є запитання? 
Поки запитань немає запрошую до слова депутата обласної ради Лісного Віктора 

Анатолійовича. 
 
ЛІСНИЙ В.А. Користуючись нагодою хочу коротко відзвітувати щодо своєї роботи 

як депутата Херсонської обласної ради. Я приймаю участь майже у всіх сесіях обласної 
ради та засіданнях постійної депутатської комісії. За цю каденцію я пропустив лише одне 
засідання сесії, бо був у відрядженні закордоном. В минулому році відбулося 6 сесій де 
розглянуто 414 питань. Але сесії проходять не довго, бо ми активно працюємо в 
міжсесійний період та на засіданнях постійних депутатських комісії. Завчасно від 
секретаря отримуємо всі проекти рішень та розглядаємо навіть дистанційно звернення від 
установ та організацій, підготовлюємо висновки та рекомендації для подальшого 
формування проектів рішень. В основному ми знаходимо компроміс до сесії і тому 
проблем на засіданні не маємо. Звичайно, є питання які мають кілька варіантів вирішення 
і тут вже голосуємо залежно від фракції чи депутатської групи.  

Зараз я є членом мандатної постійної депутатської комісії, з питань регламенту, 
депутатської діяльності та етики, захисту прав та свобод людини, законності і 
правопорядку, боротьби з корупцією, з питань місцевого самоврядування  та 
адміністративно-територіального устрою, яку очолює Бутрій Д.С. Я перейшов в цю 
комісію, бо найбільше проблемних питань на сесії виникає саме у питаннях 
децентралізації. Зараз вже більшість депутатів розуміє, що та концепція яка була 
покладена в основу реформи є не зовсім досконалою і не забезпечує ефективного розвитку 
громади, як вже сьогодні зауважив сільський голова Лейбзон С.Н. Вже розуміємо, що тих 
ресурсів, які передала Вам держава не вистачить для вирішення великих проблем з 
дорогами та дитсадками. В моєму розумінні питання треба було вирішувати комплексно  
– передаючи повноваження на місця треба було забезпечити гарантоване фінансування.  

Проблеми села звичайно має вирішувати село на своєму рівні, але такі проблеми як 
дороги не може вирішити місцева влада самостійно. На території громад немає ні 
асфальтних заводів, ні достатніх власних фінансових надходжень, враховуючи, що 1 
кілометр дороги коштує близько 10,0 млн. гривень. Звідки звичайне село може отримати 
такі кошти? Від об’єднання не збільшується кількість робочих місць чи суттєво 
збільшилося ПДФО? А земельний податок? Він має бути основним надходженням до 
місцевого бюджету! Але зараз я бачу що його зовсім недостатньо. 



При формуванні об’єднаних громад влада обіцяла акцизний збір, а тепер чітко 
кажуть що цей податок заберуть до державного бюджету. А в деяких громадах цей 
податок формує 50% бюджету. 

Я завжди голосую «за» ті громади які добровільно йдуть в об’єднання. Я голосував і 
за створення Вашої громади. Але я категорично проти примусового об’єднання. Саме 
тому перспективний план залишиться старим з певними змінами.  

Наприклад, я не бачу потреби створення великої ОТГ навколо села Чорнобаївка. 
Воно і так самодостатнє і відбувається багато позитивних змін навіть без 60%ПДФО, які 
отримує Ваша громада. 

Ще велика проблема нашої області – це майбутнє Херсонського аеропорту. Я навіть 
був на засіданні сесії Музиківської сільської ради і обговорював питання передачі в 
концесію цього закладу. Я категорично проти! Я передивився всі фінансові звіти – 
підприємство прибуткове! І після всіх фінансових вливань передати аеропорт незрозуміло 
кому? Зараз це питання затихло. 

КРАВЕЦЬ Василь Степанович  (житель провулку Тваринників) Може вже досить 
про себе? Давайте краще про нас!  

ЛІСНИЙ В.А. Це все частини моєї роботи на благо області і Вас особисто. 
Продовжу. До мене як до депутата часто звертаються люди з зверненнями та проханнями. 
Я не можу надавати самостійно юридичну допомогу, але в мене є можливість допомогти 
через партійний офіс підключати юристів, які надають людям допомогу. І вашим 
односельцям також! Ми допомогли людям чиї паї були незаконно арештовані.  

Також звертаються люди і за матеріальними допомогами. В перші роки в бюджеті 
обласної ради був певний фонд для надання матеріальних допомог, але розподілявся він 
часто несправедливо. І я не мав ніякого впливу на ці розподіли. Зараз я маю певний 
депутатський фонд, з якого можу і виділяю кошти жителям Чорнобаївки, Музиківки та 
інших населених пунктів свого округу. В цьому році я надав допомогу і жителю Вашого 
села! 

ЛЕЙБЗОН С.Н. Так ми досить часто звертаємося за допомогою Лісного А.В. Він з 
свого депутатського фонду виділив частину  коштів на придбання слухового апарату учню 
Музиківської школи. Дякуємо Вам! Також Віктор Анатолійович негласно опікується 
реконструкцією дороги Східне-Загорянівка до М-14 та поверненям земель Музиківської 
сільської ради, що були передані Степанівці. Дякуємо за виступ!  

Повернемося до питань! 
 
КРАСНОВ В.В. (житель вулиці Степова) Ви сьогодні говорили про наповнення 

бюджету та податки, але як ми маленькі фермери можемо вижити і платити великі 
податки? Зерно продаємо за дешево, насіння купуємо за дорого, тракторів нових немає, 
поливу немає, складів для зберігання немає. Може держава хай купує у своїх громадян 
зерно? Або сільський голова зможе організувати цю роботу тут на місці! 

ЛЕЙБЗОН С.Н. Не думаю, що держава буде брати на себе цю роботу, а я знаходив 
для Вас вже клієнта на придбання зерна йому навіть при непоганих цінах здали лише 
кілька тонн, а весь урожай розійшовся по кумам, братам. Плюс для планування і пошуку 
покупця ви мені сьогодні дайте відповідь на таке питання – Скільки тонн зерна ви 
отримаєте в 2019 році?  

КРАСНОВ В.В. Я не можу зараз відповісти на це питання. 
ЛЕЙБЗОН С.Н. То про що можна говорити і планувати? А наповнення бюджету це 

завдання громади і ми постійно будемо повертатися до необхідності кожного платити 
податки! 



 
РИНДЮК Михайло Федорович (житель вулиці І Травня) Де громада? Про що ви 

кажете? Ось ви тут розповідаєте як все добре, а чи добре хоч комусь крім працівників 
Вашого апарата? Садочок вже скільки будується? Ось Ви нас стільки агітували за 
об’єднання, а зараз чесно скажіть чи правильно ви зробили що об’єднали нас?  

ЛЕЙБЗОН С.Н. Так правильно! Я Вам чесно скажу, жалію що не об’єдналися 
раніше! Дякую Вам за запитання, але прошу не псувати своїми емоціями сьогоднішню 
зустріч.  

 
МЕЛЬНИК Ірина Миколаївна (жителька вулиці Ангарна) На нашій вулиці в 

минулому році зробили ремонт водопроводу, зо що ми дуже вдячні, але підрядники 
зіпсували нам дорожнє покриття? Чи планується в цьому році ремонт вулиці Ангарної? 

ЛЕЙБЗОН С.Н. В бюджеті сільської ради на 2019 рік заплановано ремонтувати 
вулиці Степова, Стадіонна, Кар’єрна, Теплична. Дороги зіпсовані при прокладанні нового 
водогону не забуті і  будуть відремонтовані з вільного залишку коштів чи перевиконання. 
Прошу звернутися до сільської ради та написати звернення з цього приводу. Дякую. 

 
МІЩЕНКО Наталя Іванівна  (жителька села Висунці) Чи буде ремонтуватися дорога 

в селі Висунці? 
ЛЕЙБЗОН С.Н. В минулому році ми провели масштабний ремонт дороги на 

Висунцях, але поточний буде і в цьому за маршрутом слідування автобуса. Комісія з 
представників сільської ради та перевізника періодично проводять обстеження покриття 
для поточного ремонту проблемних ділянок. На цей рік кошти на ремонт інших вулиць не 
передбачені.  

 
РИНДЮК Михайло Федорович (житель вулиці І Травня) Коли будуть вибори 

старости в Східненському територіальному окрузі? 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Ми обговорювали це питання і з мешканцями сіл Східне та 

Загорянівка, і на сесії сільської ради і поки такої потреби не бачимо. 
 
ЯЦЮК Варвара Гаврилівна (жителька вулиці 8 Березня)  В нас таке велике село, а 

будинку культури немає! Куди податися молоді? Ансамблю «Музичанка» не має місця 
для репетицій! 

ЛЕЙБЗОН С.Н. В нас є прекрасна бібліотека, з достатньою кількістю обладнання, 
тепла та затишна. Питанням Будинку культури будемо займатися вже після завершення 
реконструкції дитячого садочку. Але вже зараз шукаємо людину для розвитку культури в 
нашому селі. Чекаю і від Вас пропозицій! 

 
ХМІЛЕВСЬКИЙ Євгеній Тадеушевич (житель вулиці 8 Березня) – Коли буде вода в 

Балці? 
ЛЕЙБЗОН С.Н. – Не думаю, що зараз це реально. Русло перегороджене ще в 

Кіровоградській області. Зараз держава повертається до зрошення і це єдина можливість 
для нас щоб вода в річці таки з’явилася. Але відразу з’являється питання розчистки русла. 
Розумію, що вода в річці це і екологія, і мікроклімат, і врожай, і рівень води в колодязях. 
Але наразі це проект такого масштабу, який ми поки не готові реалізувати.  

 
 
 



ПИРОЖОК Любов Іванівна (жителька вулиці І Травня) Що буде з поштою? 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Сільська рада не має впливу на Укрпошту. Ми здаємо в оренду 

приміщенні і за власні кошти намагаємося створити в цьому приміщенні комфортні умови 
для працівників та  клієнтів. Зараз допомагаємо знайти нову людину на вакантне місце, 
але на таку зарплату не можливо знайти кандидатуру. А ми не можемо дофінансовувати 
заробітні плати поштарів та завідуючої з бюджету. Чи є ще запитання? Немає! Тому 
давайте повернемося до питання самооподаткування та благодійних внесків на 
благоустрій кладовища.  

 
Нагадаю, пропонуємо  збільшити суму самооподаткування, а саме: для  

працездатних осіб та працюючих пенсіонерів – 50 грн. з людини. 
У кого з присутніх будуть інші пропозиції? Немає. Хто за цю пропозицію, прошу 

проголосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 
Збільшити збір з кожного двору до 10 грн. на місяць для утримання у належному 

стані кладовища. Від сплати самооподаткування звільнити непрацюючих пенсіонерів, 
дітей віком до 18 років, студентів та учасників бойових дій та АТО. 

У кого з присутніх будуть інші пропозиції? Немає. Хто за цю пропозицію, прошу 
проголосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно. 

 
 
ВИРІШИЛИ: Роботу сільської ради та сільського голови визнати задовільною. 

Збільшити суму самооподаткування, а саме для  працездатних осіб та працюючих 
пенсіонерів – 50 грн. з людини, а також  збільшити збір з кожного двору 10 грн. на місяць 
для утримання у належному стані кладовища. Від сплати самооподаткування звільнити 
непрацюючих пенсіонерів, дітей віком до 18 років, студентів та учасників бойових дій та 
АТО. 

 
 
Сільський голова                                                                                     С.Н. Лейбзон  
 
 
Секретар                                                                                               Л.С. Погрібна  

 


