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МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ  ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П Р О Т О К О Л 
загальних зборів  представників громади 

 
від 27 січня 2020  року 
Голова зборів  - Лейбзон С.Н..   
Секретар          - Погрібна Л.С. 
На загальних зборах присутні 66 громадян 
З них жінок – 49; чоловіків 17 
 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й : 
 
1. Звіт сільського голови про економічний та соціально-культурний розвиток 

Музиківської ОТГ у 2019 році та завдання на 2020 рік. 
Доповідає сільський голова Лейбзон С.Н. 
2. Про виконання сільського бюджету у 2019 році та про бюджет на 2020 рік. 
Доповідає Лебедєва А.М., спеціаліст-фінансист Музиківської сільської ради 
3. Звіт Музиківського комунального підприємства 
Доповідає Грінєвич Т.В., головний бухгалтер Музиківського КП 
4. Про самооподаткування сільського населення та благодійні внески на благоустрій 

кладовища  у 2020 році. 
Доповідає сільський голова С.Н. Лейбзон 
 
І. СЛУХАЛИ:  Звіт сільського голови про економічний та соціально-культурний 

розвиток Музиківської ОТГ у 2019 році та завдання на 2020 рік. 
 
ЛЕЙБЗОН С.Н.  
Доброго дня, шановні односельці!  
Сьогодні ми зібралися щоб підвести підсумки роботи за 2019 рік. Рік був не простий, 

але досить результативний. Реалізували багато хороших проектів та не втратили лідерські 
позиції в області за цілим рядом показників. Ми вже три роки об’єднана територіальна 
громада. Кожен бачить та на собі відчуває, що об’єднання дало багато позитивних змін. 
Але поруч зі збільшенням бюджету, прямими бюджетними відносинами та додатковими 
можливостями, ми отримали колосальні проблеми Східненського територіального округу 
та додаткові обов’язки для виконання яких потрібні кошти та професіонали.  

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. Запрошуємо слідкувати за діяльністю сільської ради через 
відкриті ресурси. 



Почнемо з найважливішого, а саме з капітальних видатків. Найболючіший проект 
Музиківки - це, звичайно, реконструкція ясел-садку. За минулий рік виконано робіт на 
11179,315 тис.грн, з них  

1297,688 тис. грн з місцевого бюджету;  
1622,60 тис. грн – субвенція  на формування інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад;  
8259,027 тис.грн – кошти Державного фонду регіонального розвитку. 
Це великі кошти і колосальне навантаження на управлінський апарат – необхідно 

контролювати підрядника, звітувати перед державними структурами, готувати додаткові 
документи, слідкувати за змінами цін та законодавства. Продовжувати роботи будемо і в 
наступному році за кошти ДФРР та місцевого бюджету.  

Наступним важливим завдання, яке ми ставили собі при об’єднані, є відновлення 
освітлення вулиць, бо від нього залежить і безпека, і рівень правопорушень, і зручність 
громадян. В минулому році в Музиківці освітили вулиці Херсонська та Пролетарська. 
Використали на реалізацію цього проекту 299,0 тис.грн. Наразі Музиківка практично 
освітлена, але залишається Східне, Загорянівка, Шкуринівка, Висунці та Мірошниківка. 
Плануємо шукати оптимальні варіанти для освітлення всієї громади. Наступним кроком  
для поліпшення рівня безпеки в громаді стане встановлення камер відеоспостереження в 
партнерстві з Поліцією охорони. 

Величезні кошти пішли на ремонт доріг в громаді. На білощебеневе покриття вулиць 
Теплична, Стадіонна та Кар’єрна використали 1200, 0 тис.грн. Ямкового ремонту зробили 
на 256,0 тис.грн. Звертаюсь до власників тракторів та важкої техніки – в селі вистачає 
об’їзних доріг, то плануйте свої маршрути щоб мінімально псувати асфальт!  

Близько одного мільйона гривень з власних коштів  використали для створення 
Центру надання адміністративних послуг, від Міністерства соціальної політики отримали 
додаткові 236,9 тис.грн. Чекаємо виконання своїх зобов’язань  від наших партнерів 
програми U-LEAD з Європою. Меблі мають бути вже в лютому, а от комп’ютерне 
обладнання пізніше. ЦНАП матиме свій банківський термінал і буде зроблено все для 
комфорту відвідувачів.   

Загалом капітальних робіт виконано на 4137,668 тис.грн лише з місцевого бюджету. 
 
На наступний рік головними  «твердими» завданнями є: 
1. Реконструкція Музиківського ясла садку у 2020 році продовжуватиметься за 

кошти ДФРР зі співфінансування з місцевого бюджету. Вже запланували 1,8 мільйона 
гривень, але маємо додати ще стільки ж щоб отримати 16,0 мільйона. 

2. Реконструкція системи водопостачання в Східненському територіальному 
окрузі разом з програмою ДОБРЕ. Буквально перед Новим роком отримали труби, 
лічильники та інше обладнання для реалізації проекту. 

3. Ремонт Східненського фельдшерсько-акушерського пункту у співпраці з 
Херсонською обласною радою. Проект вартує близько одного мільйона гривень, але в 
результаті отримаємо сучасний центр здоров’я. 

4. Створити кабінет ультразвукової діагностики в Музиківській амбулаторії 
загальної практики сімейної медицини. Для реалізації цього проекту вже маємо двох 
кваліфікованих сімейних лікарів, професійну команду в закладі та матеріальну підтримку 
програми ДОБРЕ. 

5. Завершити створення ринку в Музиківці. Також за підтримки програми 
ДОБРЕ плануємо зробити багатофункціональне місце в центрі села, яке не лише буде 
використовуватися для торгівлі, а й для дозвілля молоді. 



6. Спортивний майданчик зі штучним покриттям на території Музиківського 
ліцею почали вже досить давно, але з його створенням нам не щастить. В 2019 році мали 
вже і державні кошти, і місцеві, але не пощастило з підрядником. 

Ці пункти навіть не плани, а завдання, бо по кожному маємо відповідні зобов’язання 
перед партнерами і людьми.  

 
Головним викликом на 2020 рік вважаю реформу медичного обслуговування.  Наша  

системи надання медичних послуг другого рівня є дуже зручною та комфортною для 
населення. Але  у 2020 році ми вже не отримуватимемо медичної субвенції, а кошти 
«підуть» відразу від Національної служби здоров’я до лікарень. Сподіваємося, що 
«важкий» державний апарат реформує медичну сферу без втрати комфорту та коштів 
пацієнта. Вже в 2019 році ми не отримували державних коштів на утримання ФАПів і 
взяли їх на власне забезпечення, бо розуміємо, що неможливо швидко дістатися зі 
Східного чи Загорянівки до амбулаторії. Обіцяна обласною владою добудова будівлі 
амбулаторії має досить віддалені перспективи, хоч ми свою частину фінансування готові 
оплатити. Нас чекає складний рік в медичній сфері, але ми витримаємо.  

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, у 2019 році відремонтовано 4 км дороги,  
на 2020 рік заплановано ремонт ще 4-х кілометрів. Продовжуємо переговори з 
Херсонською обласною адміністрацією для швидкого вирішення цієї проблеми.  

Крім капітальних видатків не забуваємо про традиційні місцеві програми. Мешканці 
громади можуть отримати матеріальну допомогу на лікування, категорійні громадяни 
отримати талони на безкоштовний проїзд, можна підготувати проект на Бюджет участі та 
багато іншого. 

Чи є запитання до мене? Немає. Пропоную продовжити роботу! Запрошую до слова 
Лебедєву Альону Миколаївну, спеціаліста-фінансиста Музиківської сільської ради.  

  
ІІ. СЛУХАЛИ Про виконання сільського бюджету у 2019 році та про бюджет на 

2020 рік. 
 
ЛЕБЕДЄВА А.М. 
За 2019 рік до сільського бюджету надійшло 43100,5 тисячі гривень, з них: 
- додаткова дотація – 892,0 тис. грн.; 
- освітня субвенція – 10021,0 тис.грн.; 
- медична субвенція – 2518,3 тис.грн.; 
- інфраструктурна субвенція -1622,6 тис.грн.; 
- власні податкові надходження – 26649,9 тис. грн. 
Видатки загального фонду сільського бюджету освоєно у сумі 35 976,5 тис.грн. 

В тому числі: 
- Апарат управління – 8 272,4 тис.грн., що становить 23% до загальної суми 

видатків; 
- Освіта всього – 21 162,2 тис.грн., або 58,8%, в т.ч.: 
- Дошкільна освіта – 3 841,8 тис. грн., або 10,7%; 
- Школи – 17 320,4 тис.грн., або 48,1%;  
- Медицина – 1 093,0 тис.грн., або 3,0%; 
- Соціальний захист – 348,1 тис.грн., або 1%; 
- Пільгове превезення – 430,3 тис.грн., або 1,2%; 



- Культура – 615,7 тис.грн., або 1,7%; 
- Спорт – 148,8 тис.грн., або 0,4%; 
- Благоустрій – 547,8 тис.грн., або 1,5%; 
- Водопровідно-каналізаційне господарство – 1 010,4 тис.грн., або 2,8%  
- Інші програмні видатки. 
Хочу звернути вашу увагу, що в  2020 році, згідно з державними розрахунками щодо 

самодостатності територіальних громад, ми будемо перераховувати до державного 
бюджету реверсну  дотацію, а це мінус 1184,5 тис.грн.. Їх ми маємо компенсувати за 
рахунок збільшення податкових надходжень та розвитку місцевого підприємництва. 

 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Але, зверніть увагу, не всі  власники  паїв декларують доходи від 

самостійного обробітку землі та не сплачують податки. Схожа ситуація і з власниками 
корів. Пасовище є, а плати за нього немає. А це кошти на освітлення, дороги, школи та 
садочки!  

 
ЛЕБЕДЄВА А.М. Повернемося до бюджету на 2020 рік. Сесія сільської ради 

затвердила на 2020 рік: 
доходи сільського бюджету у сумі 43 142 648 гривень; 
видатки сільського бюджету у сумі  42 992 648 гривень. 
 
Заплановані наступні цільові програми: 

Комплексна програма підтримки сім'ї. забезпечення гендерної рівності 
та протидії торгівлі людьми по Музиківській ОТГ на 2018-2021 роки 4 000,0 грн  

Програма перевезення окремих пільгових категорій громадян на 
приміських маршрутах автомобільним транспортом та відшкодування 
витрат за здійснення перевезення по Музиківській ОТГ на 2018-2021 
роки 

440 000,0 грн 

Програма соціального захисту населення Музиківської ОТГ на 2018-
2021 роки, в т.ч.: 335 000,0 грн 

Програма медико-соціальної та побутової допомоги громадянам, 
людям похилого віку, людям з інвалідністю, дітям-сиротам, сім'ям, які 
потребують сторонньої допомоги на 2019 рік (Товариство Червоного 
Хреста) 

85 000,0 грн 

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель 
Музиківської сільської ради на 2018-2021 роки 1 025 000,0 грн 

Програма реалізації партиципаторного бюджету (Бюджету участі) у 
Музиківській об'єднаній громаді на 2018-2021 роки 200 000,0 грн 

Програма "Власний дім" на 2020 рік 150 000,0 грн 
Програма підтримки молодіжної політики на території Музиківської 
ОТГ до 2022 року 25 000,0 грн 

Програма забезпечення житлом медичних працівників Музиківської 
амбулаторії ЗПСМ на 2018-2021 роки 150 000,0 грн 

Програма розвитку фізичної культури і спорту на території 
Музиківської об'єднаної територіальної громади на 2018-2021 роки 155 720,0 грн 

Програма "Протидія захворюванню на туберкульоз" в Музиківській 
ОТГ на 2018-2021 роки 10 000,0 грн 

Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019-2021 
роки 20 000,0 грн 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2020 рік 65 000,0 грн 



Програма розвитку освіти "Освітній простір Музиківської ОТГ" на 
2018-2021 роки, в т.ч.: 12 189 560,0 грн 

Програма відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на 
цукровий діабет жителям ОТГ на 2020 рік 192 000,0 грн 

Програма розвитку закладів культури Музиківської ОТГ 330 870,0 грн 
Програма розвитку закладів культури Музиківської ОТГ 620 740,0 грн 
Програма забезпечення безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування  окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань на 2020 рік 

50 000,0 грн 

Програма з благоустрою території Музиківської ОТГ на 2020 рік 656 140,0 грн 
Програма підтримки комунальних підприємств на 2020 рік 143 285,0 грн 
Цільова програма "Призовна дільниця" 20 000,0 грн 
Програма фінансової підтримки КНП " Музиківська амбулаторія 
ЗПСМ" 900 000,0 грн 

Програма "Розвиток людського капіталу" 22 800,0 грн 
А про капітальні видатки сільський голова вже казав окремо! 
 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Чи є запитання до Альони Миколаївни? Немає. Пропоную 

продовжити роботу! Запрошую до слова Грінєвич Тетяну Володимирівну, головного 
бухгалтера Музиківського КП.  

 
ІІІ. СЛУХАЛИ Про виконання сільського бюджету у 2019 році та про бюджет на 

2020 рік. 
 
ГРІНЄВИЧ Т.В. Звіт Музиківського комунального підприємства 
Плата за водопостачання  
Абонентів -667. 
Встановлено лічильників – 567 шт. – 85 % 
Не встановили лічильники – 100 абонентів.  
Подано води – 138 134 м.куб  на суму 1243206,0 грн 
Отримано від споживачів – 764 427, 31 грн  
Заборгованість від спожживачів – 37 085,81 грн 
Прораховані втрати – 13813 м. куб. на суиму – 124 317, 0 грн.  
Недоотримані кошти – 317375,88 грн  
Благодійні внески на благоустрій кладовища: 
Залишок на 01.01.2019 року – 16 608,0 грн 
Отримано благодійних внесків – 2566,,0 грн 
Отримано за поховання – 88326,0 грн 
Зібрали у 2019 році – 34496,0 грн 
Транспортні послуги  
За 2019 рік зібрали – 17856,0 грн 
Витрачено на дизпаливо – 16200,0 грн  
Залишок – 1656,0 грн. 
 
ЛЕЙБЗОН С.Н. Це все сухі цифри! Озвучте свою проблему щоб люди зрозуміли. 



ГРІНЄВИЧ Т.В. Ми не доотримали у 2019 році більше трьохсот тисяч гривень. 
Закінчили рік з боргами по заробітній платі. Просимо у сільської ради кошти на 
погашення заборгованості. 

ЛЕЙБЗОН С.Н. Яка причина «недоотримання»? 
ГРІНЄВИЧ Т.В. Це крадіжки води, нелегальні підключення та зношені частини 

водомережі.  
ЛЕЙБЗОН С.Н. Які дії ви пропонуєте для вирішення даної проблеми: 
ГРІНЄВИЧ Т.В. Рішення єдине - винесення лічильників із дворів до централізованої 

мережі. Звичайно, дане питання потребує подальшого вивчення та обговорення, але це 
оптимальний варіант вирішення проблеми. Ми можемо встановити строк винесення 
лічильників до 1 червня 2020 року щоб дати час на виконання робіт. 

Також ми зробили вибірку використання води, так при розрахованій нормі в 5,7 
м.куб на одну людину в місяць, є сім’ї які платять в два рази менше, а є й що і в 10 разів.  

МАРКОВА ВІКТОРІЯ ВАСИЛІВНА (житель вулиці ІІ Львівська) Зараз лічильники 
стоять в дворі і наша родина постійно допускає контролера на перевірку. В мене питання 
щодо безпеки. 

ГРІНЄВИЧ Т.В. Зараз є і зручні кришки, і замок на яму можна повісити. Також 
більшість вулиць освітлені і високого рівня вандалізму в нас немає. 

МИКОЛАЄНКО АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ (житель вулиці І Травня) В основному у 
нас всіх старі системи і це перенесення лічильника та облаштування ями для нього має 
виконуватися фахівцями. За чий кошт? 

ГРІНЄВИЧ Т.В.  За кошти власників. 
ЯНКОВА СВІТЛАНА ЄВГЕНІВНА (жителька вулиці В.Карла) Треба наказувати по 

зробленій вибірці тих хто реально краде! 
ГРІНЄВИЧ Т.В. Кого знаходимо і маємо конкретні факти всіх караємо.  
 
КЛОК СВІТЛАНА ДМИТРІВНА (жителька вулиці 40 років Перемоги) В нашому 

будинку проблема з каналізацією. Хочу запитати чи не розглядає сільська рада питання 
про створення центральзованої каналізації.  Ми кожен місяць викачуємо каналізаційну 
яму, а це по 800 грн.  

ЛЕЙБЗОН С.Н. Поки про такий великий проект не думаємо. Потрібно вивчати 
технології та дозвільну документації. За проектом в Музиківському ясла-садку мають 
бути локальні очисні споруди і ми на практиці зможемо подивитися на функціональність 
обладнання.  

КАРП ВІКТОР ФЕДОРОВИЧ (житель вулиці 40 років Перемоги) Я вже звертався з 
цим питанням до амбулаторії, але повторюсь нам потрібно зробити он-лайн запис на 
прийом до лікаря. 

ЛЕЙБЗОН С.Н. Це технічне питання, яке Мар’яна Михайлівна Болюк може 
вирішити самостійно без втручання сільського голови. Ми забезпечили наявність 
комп’ютерної техніки та підключення до Інтернету. Головне цю новацію ввести в систему 
державного реформування медичної сфери.  

Чи є ще питання? 
Ще раз прошу з розумінням поставитися до ситуації, що сталася з комунальним 

підприємством. Переходимо до наступного питання порядку денного!  
 
ІV. СЛУХАЛИ: Про самооподаткування сільського населення та благодійні внески 

на благоустрій кладовища  у 2020 році. 
 



ЛЕЙБЗОН С.Н. 
Щодо самооподаткування населення, пропонуємо зберегти суму встановлену в 

минулому році, а саме: для  працездатних осіб та працюючих пенсіонерів – 50 грн. з 
людини. Продовжити сплачувати благодійний збір з кожного двору по 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. 

Чи є запитання? Немає. Пропоную проголосувати. 
Хто за встановлення самооподаткування для  працездатних осіб та працюючих 

пенсіонерів у розмірі 50 грн. з людини. Від сплати самооподаткування звільнити 
непрацюючих пенсіонерів, дітей віком до 18 років, студентів та учасників бойових дій та 
АТО. Прошу проголосувати. Хто проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається 
одноголосно. 

Прошу проголосувати за встановлення благодійного внеску у розмірі 10 грн. на 
місяць для утримання у належному стані кладовища. 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. 

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

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

 


