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Україна – єдина країна! 
   День 22 січня 1919 року ввійшов до національного календаря, як 
велике державне свято – День Соборності України. В Акті злуки 
проголошувалося: «Однині воєдино вливаються століттями 
відірвані одна від одної частини Єдиної України, 
Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина, 
Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися 
віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. 
Однині є єдина, незалежна Українська Республіка». 

  У знак шани та об’єднання українських земель, із метою  

формування національної свідомості школярів, виховання у них 
почуття патріотизму в Музиківській школі було проведено ряд  
заходів  із  нагоди  відзначення  Дня  Соборності  України.  
  18 січня 2019 року в усіх класах пройшла патріотична година. 
Школярам розповіли  про становлення і розвиток українського 
національного державотворення. Діти переглянули відеофільми 
«День Соборності України», «Єдина Україна», читали патріотичні 
вірші,  створили   малюнки-побажання   українському    народу.   
   22  січня 2019 року в соту річницю Акту Злуки учні разом зі 
своїми наставниками об’єдналися у велике коло, тримаючи в 
руках сині та жовті кульки. Кожен класний колектив дружно та 
гучно виголосив своє патріотичне гасло. А потім, ставши у 
символічне синьо-жовте серце, заспівали пісню «Україна». Заходи 
закінчилися поетичним флешмобом вчителів. Зібравшись у 
шкільній бібліотеці,  вони    декламували   вірші   українських      
поетів: Ліни Костенко, Тараса Шевченка, Лесі Українки, Василя 
Симоненка, Олеся Гончара та сучасних українських поетів. 
   Тож єдність нації – запорука її майбутніх перемог. І саме від нас 
залежить, якою буде держава Україна. А держава, як і родина, має 
бути дружною, сильною, здоровою, щасливою. 

І.І. Безродня, заступник директора  
з виховної роботи  Музиківської школи 

Реалізуй свою ідею! 
  Цього річ Музиківська ОТГ вже вдруге впроваджуватиме 
такий механізм прямої демократія як Бюджет участі.  
Загальний бюджет конкурсу на 2019 р. – 200,00 тис. грн. 

Параметри проектів, які можуть бути підтримані: 
Категорії проектів: 

1. Безпека та громадський порядок. 
2. Культура. 
3. Екологія. 
4. Підвищення громадської активності. 
5.  Молодь. 
6. Гендерна рівність. 
Орієнтовний  бюджет  однієї  проектної  пропозиції  –  

       40,0 тис.грн. 
    Максимальний термін реалізації проектів – 3 місяці.  
Проекти можуть стартувати з 6 травня 2019 року, але 
мають бути закінчені не пізніше 6 серпня 2019 р. 
Проект має бути поданий відповідно до форми з 
мінімальною кількістю підписів – 20 (окрім автора 
проекту). 
     Подання проектів та голосування за них можуть 
здійснювати громадяни України, яким на момент подання 
проектів або голосування виповнилось 14 років, що 
зареєстровані та проживають на території ОТГ. 
        Приймання     аплікаційних     форм      стартує  

       1   березня о 8:00, завершується – 29 березня о 14:00. 
   Протягом лютого місяця на території громади буде 
проведено ряд навчальних консультацій із заповнення 
аплікаційних форм, складання бюджету проекту та підготовки 
інших документів. Розклад навчань буде оприлюднено на 
офіційному сайті громади та на сторінці в соціальній 
мережі Facebook.  

Т.В.Трибушна, спеціаліст з муніципальних 
 ініціатив та інвестицій 

Молодь підтримує ініціативи молоді 
     Чудові новини від комітету Молодіжного банку ініціатив  
«Music sunrise». У рамках діяльності програми "Молодіжний 
банк   ініціатив" підтримано 4 молодіжні проекти: 
1. «Крок до здоров’я». Керівниця - Солохіна Владислава. 
Пріоритет - заходи для розвитку молоді; 
2. «Черлідинг - спорт і мистецтво». Керівниця - Миколаєнко 
Дарія. Пріоритет - заходи для розвитку молоді; 
3. «Кидай гаджет - жми еспандер». Керівник - Мельниченко 
Сергій. Пріоритет - організація місць відпочинку. 
4. «Рівняйсь! - Струнко!». Керівник - Кабанов Сергій. Пріоритет - 
заходи для розвитку молоді. 
    За фінансової підтримки ІСАР «Єднання» було додатково 
підтримано 4 проекти: 
1. «Настільні ігри – старі забуті гаджети», організація ігрової 

зонив шкільній бібліотеці; 
2. «Умілі руки»,  придбання   інструментів   та   матеріалів   для 

творчих занять; 
 3. «Настільні ігри – корисне дозвілля», встановлення аерохокею 
для дозвілля школярів; 
4.  «Гучні спортивні заходи», придбання гучномовця. 
   Загальна сума підтримки проектів – 10 600 гривень.    
  Комітет Молодіжного банку ініціатив "Music sunrise" дякує усім, 
хто фінансово підтримував діяльність МБІ та подавав свої проекти 
на конкурс. Кожен із вас - творець змін! 
                     М.Г. Гажур, спеціаліст з питань молодіжної політики 

Чи є ви у списках виборців? 

  Щоб ні для кого з вас не стала несподіванкою відмова у 
наданні бюлетенів на виборах Президента України у 
березні, чи то народних депутатів у жовтні цього року, чи 
депутатів місцевих рад восени 2020 року, перевірте себе на 
наявність у Державному реєстрі виборців. 
   Як перевірити себе у реєстрі? Є дуже простий спосіб- 

переходьте на сайт Державного реєстру виборців https:// 

www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm_ core.cm_index?start 
  На сайті держреєстру переходите в Кабінет виборця, далі - 
натискаєте на закладку “Перевірка включення”.  

   Заповнюйте свої дані, вказуєте електронну адресу, на яку 
приходить код підтвердження, вводите цей код у 
відповідному вікні, там, де заповнювали свої дані і 
отримуєте результат. 
  Перевірте, чи є ви у списках виборців. Це важливо! 

Л.С. Погрібна, секретар сільської ради 

Оголошення 

  Запрошуємо на загальні збори представників громади! 
Порядок денний: 
1.Звіт сільського голови за 2018 рік. 
2.Про самооподаткування населення. 
  7 лютого 2019 року 0 14.00 в с. Музиківка в актовій залі 
школи. 
 8 лютого 2019 року об 11.00 в с. Східне в приміщенні 
будинку культури. 

Сільська рада 

http://www.drv.gov.ua/ords/portal/!cm


ЗВІТ 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СТРУМОК- 2» 

про роботу за 2018 рік 

   КП «Струмок-2» забезпечує водою села Східне, Загорянівка, 
Шкуринівка. 
Подано води 37525 м3. 

Використано 25893 квт год електроенергії. 
 У КП «Струмок-2» поступило готівки: 
 за водопостачання - 189610 грн. 
із сільської ради – 60000 грн. 
субсидія – 36544 грн. 
продаж с/х техніки – 75500 грн. 
бюджетні установи – 6588 грн. 
Разом -  368242 грн. 
Витрачено: 
на АТ ”Херсонобленерго”  – 66125 грн. 
ЄСВ – 52418 грн.  
військовий збір – 3355 грн. 
ПДФО – 21141 грн. 
заробітна плата – 188081 грн. 
ремонтні роботи – 6750 грн. 
видобуток корисних копалин – 10123 грн. 
втрати води – 2492 грн. 
комісія банка – 3140 грн. 
ліцензія на програми – 2933 грн. 
дослідження питної води – 4331 грн. 
дезінфекція водомереж – 3780 грн. 
закупівля пломб – 1092 грн. 
перевірка лічильників – 2800 грн. 
виготовлення договорів – 1000 грн. 
Разом – 362800 грн. 
    Були проведені такі види ремонтних робіт:  
-     ліквідовані  5  поривів  на    водомережі   в   с.  Шкуринівка       (4 – по   
вул.  Південна, 1-  по вул. Центральна), 1  в с. Східне  по  вул. Миру; 
-  ремонт вежі на артезіанській свердловині  431   по вул. Українська 
(чистка, зварювальні роботи); 
-   демонтування   та   монтування   глибинного    насосу   в с. Загорянівка 
на артезіанській свердловині 267; 
 - допомога ліквідації поривів  підрядника  по вул. Українська та 
Південна. 
   У 2018 р. розпочатий капітальний  ремонт  водомережі   в с.  Східне.  
Проект   був  розділено   на  три   частини  І  (Південна), ІІ (Центральна), 
ІІІ (Північна). 
    Закінчені роботи південної частини села   (вул. Українська,   Південна,    
Миру). Замінено 2,930 км. водомережі.  Виконано   близько  70%   робіт.    
Перепідключено   до  нової  водомережі  129  дворів.   
  Було встановлено 64 лічильники. 

С.О. Шкурупій,  т.в.о директора КП «Струмок-2» 

Програма «Власний дім» - 

 наблизимо мрію до реальності! 
        Відповідно до Указу Президента України від 27 березня 
1988 року № 222/98 за підтримки обласної державної 
адміністрації та органів місцевого самоврядування у 
Херсонській області продовжується реалізація програми 
індивідуального житлового будівництва на селі «Власний 
дім». 
   Мешканці сільських населених пунктів і міст районного 
значення області, громадяни, які переселяються у сільську 
місцевість, мають можливість отримати довгостроковий 
пільговий кредит під 3% річних, виходячи із фінансових 
можливостей Фонду, на наступні цілі: 

-      -      будівництво нового житла - до 300 тис. грн; 
  -      придбання   житлового   будинку   (квартири)  -   до  
         200 тис.грн; 

       -     реконструкція  та  добудова  житла  (утеплення,  заміна    
              вікон    та  дверей,  реконструкція     даху    тощо)   – 

 д          до    150 тис.грн; 

    -    газифікація та водозабезпечення житла – до 50 тис. грн; 

    - розвиток особистого селянського господарства 
(придбання великої рогатої худорби, сільгоспобладнання) –   

до 50 тис. грн. 

Переваги програми: 
-  пільгова відсоткова ставка – 3% річних; 

- багатодітним сім’ям, військовослужбовцям та учасникам  
АТО (на час військової служби) - безвідсотковий кредит; 

-  при погашенні кредиту рівень інфляції не враховується; 

- термін повернення кредиту – до 20 років, для молодих 

сімей –  до 30 років; 
- нарахування відсотків на залишок кредиту. 

   Для отримання детальної інформації звертатися до 
Обласного фонду підтримки індивідуального житлового 
будівництва на селі за адресою: 
м. Херсон, вул. Університетська, 136-а, електронна адреса- 
ofpis@ukr.net;  

 -  за  тел.  (0552) 35-51-73, 35-51-32, (066) 412-81-26. 

До відома землевласників і землекористувачів 

    Відповідно до норм Податкового кодексу України 
громадянин, який має у власності або  користуванні земельні 
ділянки площа яких перевищує два гектари або отримав у 
власність земельний пай і обробляє особисто, за підсумками 
року  зобов’язаний з 1 січня до 1 травня 2019 року подати 
декларацію про отримані доходи, до податкового органу за 
місцем проживання. Ставка податку становить 18 % відсотків 
від отриманого доходу, додатково сплачується 1,5% 

відсотків військового збору.  
   Податкова декларація заповнюється платником самостійно. 
Фізична  особа  зобов'язана  самостійно  до 1 серпня  року, що 
настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання,  
зазначену  в  поданій нею  податковій  декларації(ст179.7ПКУ)                                                                
Наприклад : з гектара отримано дохід 1000 грн. ставка податку 
18% від доходу, що дорівнює  180 грн. і перемножуємо на 
кількість гектарів і 1,5% - військовий збір 15 грн. відповідно.  
За консультацією і допомогою по заповненню декларації 
звертайтесь до сільської ради або до Білозерського 

відділення Херсонської ОДПІ . 
В.П. Гордовенко, спеціаліст із 

землекористування та екології 

ЗВІТ 

МУЗИКІВСЬКОГО КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

про роботу за 2018 рік 

Плата за постачання 

Подано води – 12214м3 на суму – 881919,00 грн. 
Отримано від споживачів –696164,00 грн. 
Мають заборгованість 39 абонементів – 33730,00 грн. 
Втрати –21412 м3  - 152025,00 грн. 
Абонентів – 667. 

Встановлено лічильників – 567 шт. – 85%. 

Не встановили лічильники – 100 абонентів. 
Збір на кладовище 

Залишок на 1.01.2018р. – 305,00 грн. 

Отримано благодійні внески –23433,00 грн. 

Отримано за поховання – 8938,00 грн. 

Зібрали у 2018 році – 32371,00 грн. 

Витрачено – 16068,00 грн. 
Установка паркану – 13488,00 грн. 

Інші витрати – 2580,00 грн. 

Залишок на 1.01.2019 – 16608,00 грн. 

Благодійні внески сплачують – 390 дворів. 
Вивіз сміття 

За 2018 рік зібрали – 14270,00 грн. 

Витрачено на дизельне паливо - 13920,00 грн. 

Залишок – 350.00 грн. 
О.М. Андруневич, директор Музиківського КП 

ОГОЛОШЕННЯ 
     Всім, хто бажає оформити субсидію на придбання 
твердого палива та скрапленого газу на 2019 рік 
(оформлюється кожного року) потрібно звернутися до 
сільської ради.  
  Обов'язково при собі мати такі документи:  
     -  паспорта, коди всіх зареєстрованих осіб, свідоцтва про 
народження дітей, абонентські книжки по сплаті за 
електроенергію та воду, технічний паспорт на будинок, а 
також мобільний телефон. 

І.В.Шнирук, завідувач сектору соціального захисту 

 та медичного обслуговування. 
Увага! 

    У разі виникнення перебоїв у електропостачанні 
телефонуйте на гарячу лінію АТ ”Херсонобленерго” за 
телефоном – 0800500629. 
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