
 ПРОТОКОЛ 
зборів представників громади села Шкуринівка 

від 24 січня 2020 року                                                                            с. Шкуринівка 

ПРИСУТНІ: Лейбзон С.Н. – сільський голова, Вова Т.О.- в.о.старости, Погрібна Л.С. – 
секретар сільської ради, Воробйова А.В. – спеціаліст сільської ради, Новохацька Л.О.- 
спеціаліст з питань землеустрою  та екології, Шнирук І.В. – начальник відділу «ЦНАП» 
виконавчого комітету Музиківської сільської ради, Лєбєдєва А.М.-головний спеціаліст –
фінансист бухгалтерсько-фінансового відділу, Трибушна Т.В., Болюк М.М. – в.о. 
Головного лікаря КНП «Музиківська АЗПСМ», Шкурупій С.О. – керівник КП «Струмок-
2», представники ПАТ»Чорнобаївське», ПАТ «Комерцбудпласт», мешканці села 
Шкуринівка – 16 осіб, з них 10 жінок і 5 чоловіків 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1.Про звіт сільського голови за 2019 рік. 
2.Про самооподаткування населення. 
3.Різне. 
 
СЛУХАЛИ: 
1.Про звіт сільського голови за 2019 рік. 

ІНФОРМУВАВ: Лейбзон С.Н. 

Доброго дня, шановні мешканці!  
Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки роботи за 2019 рік та план роботи на 2020 
рік. За 2019 рік на території Східненського територіального округу було зроблено: 
- відремонтовано дорогу по вулиці Молодіжна; 
- продовжується заміна водо мережі; 
- проведено освітлення по вулицям Українська,Південна,Молодіжна села 
Східне(чекаємо на підключення); 
- відремонтовано частину дороги  між селами Східне-Загорянівка. 
Планується : 
- продовження капітального ремонту дороги Загорянівка-Шкуринівка(до 
новокиївського повороту); 
- капітальний ремонт приміщення ФАПу у селі Східне та приведення його до нових 
вимог; 
- ведуться проектні роботи по реконструкції  приміщення дитячого садка у селі 
Східне(ремонт пральні, їдальні); 
- у 2020 році приміщення їдальні у Східненській загальноосвітній школі  буде 
доведено до європейських стандартів. Працює служба стандарт метрології. 
                   Велика увага приділяється протипожежній безпеці. Розроблено документацію 
на дитячі садочки,школи по встановленню протипожежної сигналізації. Буде встановлено 
протипожежну сигналізацію і у будинку культури. Крім-того буде продовжено ремонти в 
школі і будинку культури. Звісно все залежить від надходження фінансів до бюджету 
сільської ради. 



                     У селі Загорянівка відремонтовано сільську бібліотеку, єдиний осередок 
культури на селі для мешканців. Бібліотека вже працює, приймає відвідувачів. Буде 
проводитися часткова заміна водо мережі. 
                    Нас дуже непокоїть становище справ на підприємствах, які знаходяться на 
нашій території та є головними платниками податків, що наповнюють наш місцевий 
бюджет. Це птахофабрика та біогазовий завод. Стурбовані губернатор і керівництво 
птахофабрики. Ми звісно цікавимося станом цієї справи. 
                   Слово надається головному спеціалісту-фінансисту Музиківської сільської ради 
Лєбєдєвій Альоні Миколаївні. 
                  Лєбєдєва А.М. 
                   Доброго дня! З моменту створення об'єднаної територіальної громади наш 
бюджет зростає. У 2019 році доходи загального фонду склали – 43100 млн грн.  Власні 
доходи на одного мешканця склали 7185 грн. Капітальні видатки – 11400 тис.грн, на одного 
мешканця – 3047 грн. Найбільшу питому вагу  у видатках займає фінансування загальної 
середньої освіти – 17320 тис грн.; апарат управління- 7900 тис грн.; дошкільна освіта – 3842 
тис грн.; медицина – 1093 тис грн.; комунальні підприємства- 1010 тис грн.. 
                  На 2020 рік бюджет запланований у розмірі 42272 тис.грн, власні доходи на 
одного мешканця складуть – 7808 грн. Структура видатків зберігається і на 2020 рік, тобто 
найбільше коштів заплановано на загальну середню освіту – 18744 тис.грн;апарат 
управління – 9000 тис.грн;дошкільна освіта – 4624 тис грн.; медицина – 1328 тис грн.; 
заплановано коши в сумі – 1025 тис грн. на виготовлення генеральних та топографічних  
планів населених пунктів. З 2020 року ми будемо надавати реверсну дотацію до державного 
бюджету  в розмірі – 1185 тис грн. По капітальним видаткам на 2020 рік заплановано: 
реконструкція дитячого садка в селі Музиківка – 1800 тис грн.; ремонт приміщення ФАПУ, 
реконструкція водо мережі в селі Східне та частина водо мережі в селі Загорянівка. 
               Лейбзон С.Н. 
               Прошу задавати питання ? 
               Бунчук О.В. 
               Питання з приводу ФАПу. Чи не будуть його  закривати? 
               Лейбзон С.Н. 
               Поки, що ФАП ніхто не збирається закривати завдяки місцевому бюджету. 
               Щодо медичного обслуговування, більш докладно розповість Мар'яна Михайлівна  
 
                Болюк М.М. 
                Доброго дня! Ви мабуть знаєте, що проходить низка реформ у медицині. З 
першого квітня 2020 року відбудеться вторинна ланка реформи. За  електронним 
направленням сімейного лікаря, буде безкоштовне обслуговування пацієнтів 
вузькопрофільними спеціалістами. Для цього обов'язково треба, щоб була заключена 
декларація. Бажано з нашими сімейними лікарями. У ФАПі села Східне встановлено 
комп’ютер, для полегшення процедури звертайтесь до завідувачки ФАПу Безпальченко 
Світлани Миколаївни.  
            Кожного місяця ми виїздимо  для прийому хворих на Східне і у Загорянівку. З цього 
року виїзд лікаря буде проходити кожного останнього четверга місяця. 
             Зіменс О.Д. 
             Коли завершиться  ремонт водомережі біля дитячого майданчику? Можна вирішити 
питання щодо упорядкування дороги біля кладовища? Треба засипати яму. 



              Шкурупій С.О. 
               Обов'язково вирішимо питання щодо усунення пориву центральної водо мережі. 
               Вова Т.О. 
               Поспілкуюсь з керівництвом птахофабрики, щоб посприяли з приводу вирішення 
питання засипки ями на кладовищі. 
                Якщо більше не буде запитань, хочу додати, що в Східному: вулиці Українська, 
Південна, Молодіжна було оснащено вуличним освітленням, документи на підключення 
здано до обленерго з дня на день чекаємо підключення.  Буде проводиться третя черга 
реконструкції водо мережі по вулицям Чорновола, Шкільна села Східне і частина вулиць  в 
Загорянівці. З першого січня  на нашій території працює громадський помічник дільничного 
інспектора поліції Ковтун Микола Володимирович.  
                 Звертаюсь до власників худоби. Ми домовлялись про виділення земель під 
пасовища, за умови оплати за випас. Не всі заплатили, є заборгованість. Боржники повинні 
розрахуватися за випас. 
                Бунчук О.В. 
                Нас також дуже цікавить, чи буде продовжено капітальний ремонт дороги від нас 
до міста. 
                Лейбзон С.Н. 
                На цей рік заплановано 44 мільйони гривень на ремонт дороги. Веду перемовини 
з керівництвом області. Дуже важко випросити кошти, але є надія, що все-таки капітальний 
ремонт продовжать.  
               СЛУХАЛИ:      
               2.Про самооподаткування. 
 
          ІНФОРМУВАВ: Лейбзон С.Н. 
 
               Дозвольте далі озвучити питання про самооподаткування. Самооподаткування- це 
місцевий збір. Сплачується він раз на рік з кожного мешканця громади. Звільняються від 
оплати пільгові категорії громадян; студенти, учасники бойових дій, інваліди та інші. У 
Музиківці сума оподаткування складає 50 грн з людини. Кошти з цього податку пішли на 
сплату використаної електроенергії вуличного освітлення. Хочемо запровадити цей вид 
оподаткування і у вас. Обдумайте. Та до наступних зборів прийміть рішення щодо 
запровадження, самооподаткування. 
               У кого ще будуть запитання? 
               Якщо запитань більше не буде, дозвольте подякувати  всім присутнім, за те, що 
знайшли час  для нашої зустрічі, за запитання. Любіть своє село , поважайте себе і один-
одного. Сподіваюсь на ваше розуміння і співпрацю. Всього найкращого. 
 

Сільський голова                                                                      С.Н. Лейбзон  

Секретар зборів                                                                 А.В. Воробйова  
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24 січня 2020 року 
Село Шкуринівка  

 
 


