
 

 
                                                            ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

                                         ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ! 
       Газета заснована у квітні 2008 року                    № 12 (209) 24 грудня 2019 року 

              Шановні  жителі Музиківської ОТГ! 
   Вітаю Вас із Новим роком та Різдвом Христовим! 
  Бажаю Вам міцного здоров’я, добробуту, благополуччя і Божої 

благодаті! 
 Нехай рік новий буде для Вас багатим на добро, щедрим на успіхи 

й удачі! Бажаю, щоб Ваша праця завжди була потрібною і корисною, а 
успіхи – вагомими та переконливими! 

 Прийдешній  рік  хай  буде   світлим,   щасливим   та   мирним,   а 
Різдво Христове наповнить серце любов’ю, надією і вірою! Щастя Вам, 
подальших професійних досягнень, миру і злагоди в сім’ях! Тепла і 
світла у Ваших оселях! 

Д.С. Бутрій, депутат обласної ради 

Свято Миколая в Музиківському ліцеї! 
    День Святого Миколая – одне з найсвітліших і найрадісніших  свят. У 
цей день відбуваються чарівні та казкові події! Тож на нього з 

нетерпінням чекали і учні  нашого ліцею. 
    Наймолодших школярів очікувало театралізоване дійство, яке 
підготувала педагог-організатор Вальховська Марина Петрівна разом із 
юними акторами Ртіщевим Нікітою, Полтавець Алісою, Мельник 
Нікою, Миргородською Анною, Єрьоменком Сергієм, Петровою 
Поліною, Касіяном Костянтином, Васильковською Надією, Спіціальним 
Олександром, Ільяшем Матвієм,  Рожук Людмилою. Восьмикласники 
Юрченко Інна та Карнасевич Єгор були ведучими, а роль Святого 
Миколая зіграв Сипко Олександр. Молодша група ансамблю «Ритми 
серця», під керівництвом Цуркан Тетяни Миколаївни, весело та 
майстерно виконали зимові хореографічні композиції. Разом із 
Миколаєм діти весело танцювали, а потім виконали пісню з 
побажаннями  миру та щастя усім людям. 
  Святий Миколай привітав зі святом усіх дітей ліцею, категорійних та 
талановитих учнів. Роздаючи солодощі, бажав бути чемними, 
милосердними, робити добро. 
    Це   особливий   день,     сповнений    радощів  та  подарунків,  які  в  
ліцей передали  приватні   підприємці   Шишак О.О.,   Мельниченко І.Л,  
Гелета І.В., Трибушна Н.С., Штейнер С.А., Іванов В.К., Кравець Л.І. 
Щиро дякуємо Вам. 
     Вітаємо із наступаючим Новим роком та Різдвом Христовим!  Нехай 
у вашому домі буде затишна атмосфера, сповнена позитиву і достатку. 
Радості, душевного тепла і миру! 

Безродня І.І., заступник директора з виховної роботи 

Шановна громадо! 
 Вітаю Вас з Новим роком та Різдвом Христовим! 
 Нехай магічна чарівність цих свят буде в посмішках Ваших 

близьких, урочистих вітаннях, особливій теплоті, радості, які 
створюють дивовижне відчуття світла, злагоди і щастя! 

 Зичу здоров’я, здійснення всіх бажань і надій, успіхів у Ваших 
справах, щоб кожен день був наповнений благополуччям та мудрістю, 
яка допоможе здолати всі негаразди! 

 Щиро бажаю радості, любові, достатку в домі, щасливої та щедрої 
долі, а впевненість у завтрашньому дні хай назавжди наповнює Ваші 
серця! 

В.О. Вагнєр, народний депутат   

Шановна громадо! 
  Новий рік – це яскраве, урочисте і веселе свято. Хай надія і віра в 

себе і свої сили надихають на здійснення найзаповітніших ваших мрій. 
 Нехай здійсниться все задумане, а 2020 рік стане таким, яким ми 

хочемо його бачити. Зустрічаючи його, побажаємо один одному любові 
та віри в себе і в процвітання нашої країни. Подаруємо найдорожче, 
найцінніше – любов і тепло наших сердець, увагу і турботу наших 
близьких, аби в новому році щасливих людей стало більше. 

  Бажаю всім Вам, аби Новий рік приніс мир, спокій, справедливість 
та здоров’я, радість і впевненість у завтрашньому дні. 

 Успіхів Вам, щастя і благополуччя! 
    З Новим роком та Різдвом Христовим! 

С.Н. Лейбзон, сільський голова 

Форум громадських ініціатив 

об’єднаних громад Херсонської області 
    18 грудня 2019 року в м. Херсоні пройшов Форум громадських ініціатив 

об’єднаних територіальних громад Херсонської області, організований ГО 

«Громадський центр «Нова генерація». На Форум були запрошені 
представники та представниці органів місцевого самоврядування з 10 ОТГ-

партнерів Програми DOBRE, члени молодіжних рад та активні мешканці/ки 

громад, представники/ці ГО, журналісти ЗМІ.  
   Серед них були і представниці Музиківської сільської об’єднаної 
територіальної громади, які презентували Бюджет участі 2019 Музиківської 
ОТГ  та  діяльність   Молодіжної   ради   при   Музиківській  сільській раді за  

2019 рік. 
  Форум став чудовою нагодою для того, щоб учасники могли поділитися 

досвідом, набутим в 2019 році презентувати реалізовані проекти, ініціативи 

молодіжних рад та механізми участі, які були запроваджені в громадах 

протягом 2019 року, зокрема в рамках проекту «Голос громади у місцевому 

самоврядуванні» Програми DOBRE в Херсонській області та обговорити 

можливості щодо поширення кращих практик активізації громад. 
    Навесні 2019 року в Музиківській ОТГ був реалізований проект 
"Секретний агент" за експертної підтримки громадського центру «Нова 
генерація», у рамках проекту «Голос громади в місцевому самоврядуванні», 
який на форумі представляла спеціалістка з молодіжної політики Котова 
Наталія Миколаївна. Про роботу Музиківської Молодіжної ради за 2019 рік 
знайомила учасників форуму Проніна Ірина. 
    Інші учасники презентували діяльність місцевих громадських організацій 

та впровадження реалізованих проектів.  
   За активну діяльність представники  Музиківської громади отримали 

нагороди від ГО ГЦ «Нова Генерація». 
Н.М., Котова спеціаліст з молодіжної політики 

Шановні односельці! 
  Прийміть мої найщиріші вітання з прийдешнім Новим роком та 

Різдвом Христовим! 
 Нехай ці свята – вісники оновлення, мрій і сподівань – принесуть 

Вам і Вашим родинам добро, мир і достаток. Бажаю, щоб у новому році 
Ви зробили все те, про що так давно мріяли. Вірю, що з настанням 
Нового року Ви відчуєте турботу з боку колег, тепло друзів та близьких.  

 Щастя Вам, міцного здоров’я, здійснення найзаповітніших бажань! 
  З Новим роком та Різдвом Христовим! 

                     Т.О. Вова, в.о. старости Східненського 

 територіального округу 

Шановні жителі громади! 
   Від щирого серця вітаємо  із Новим роком та Різдвом Христовим!  
   Нехай 2020 рік стане початком сприятливих змін і успішних справ і 
кожен його день буде добрим, плідним у роботі, щасливим в 
особистому житті. 
  Бажаємо усім Вам здоров’я, родинного затишку, життєвих гараздів та 
статків, бадьорого настрою і творчої наснаги. 
  Щастя Вам, подальших професійних досягнень, миру і злагоди в 
сім’ях! 
   Запрошуємо  Вас  на  Новорічні  святкування, які  відбудуться на 
території Музиківської ОТГ: 
 с. Музиківка -  приміщення кафе «Лайт-бар» 27 грудня 2019 року о 
17:00 годині. 
с. Східне - 31 грудня 2019 року о 19:00 годині  у приміщенні 
Східненського  будинку культури. 
    Відчуйте чарівну атмосферу свята, завітавши до нас!  
     Щасливого  всім Нового року та веселого Різдва Христового! 

    Оргкомітет 

До відома землевласників і землекористувачів 

   Відповідно до норм Податкового кодексу України громадянин, який має у 
власності або  користуванні земельні ділянки, площа яких перевищує 2 га 
або отримав у власність земельний пай і обробляє особисто,  за  підсумками  
року   зобов’язаний  із  1  січня  до  1 травня 2020 року подати декларацію  
про отримані доходи до податкового органу за місцем проживання. Ставка 
податку становить 18 % від отриманого доходу, додатково сплачується 
1,5% 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. 
  За консультацією і допомогою по заповненню декларації звертайтесь до 
сільської ради або до Білозерського відділення Херсонської ОДПІ. 

В.П. Гордовенко,  головний спеціаліст із землекористування та екології 



Легалізація праці: наслідки та відповідальність 

    Сьогодні в Україні гостро стоїть проблема легалізації трудових відносин 
та заробітної плати. На жаль, відносини між роботодавцями та найманими 
працівниками не завжди відповідають нормам законодавства. Часто 
працівники отримують офіційну зарплату меншу за мінімальну (або на рівні 
мінімальної), а решту зарплати - у «конверті». Таким чином роботодавці 
ухиляються від сплати податку. Не рідкість і випадки, коли працівники, 
узагалі, офіційно не оформлені на роботу. 
  Офіційно неоформлена на роботу людина ризикує залишитися без права на 
отримання соціальних виплат та пенсії. Таким чином, нелегальна зарплата 
не лише зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних 
фондів, а й тягне за собою багато неприємностей і для самих працівників.  
Треба чітко усвідомити, що згода отримувати зарплату «в конвертах» може 
зіграти з людьми злий жарт, позбавивши їх у майбутньому всіх соціальних 
гарантій. Ніхто не зможе краще змусити роботодавців чесно платити 
зароблені гроші, як самі працівники, які повинні просто не погоджуватися на 
роботу за невигідними для себе умовами. 
   За порушення трудового законодавства юридичні та фізичні особи – 

підприємці, які використовують найману працю, несуть фінансову 
відповідальність передбачену ст. 265 КЗпП у таких розмірах: 
1)   30   мінімальних   зарплат   за   кожного   працівника,  з 01.01.2019р. це  

125 190 грн.  за наступні порушення: 
- фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового 
договору; 
- оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного 
виконання роботи повний робочий час; 
- виплату заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного 
внеску. 

2)   10  мінімальних   зарплат   за   кожного   працівника,  з  01.01.2019 р.  це 
41 730 грн. за  недотримання   мінімальних    державних   гарантій   в 
оплаті праці (наприклад, за неоплату роботи в нічний час, роботу у 
вихідний або святковий день, понадурочну роботу та інші питання оплати 
праці); 

3)  3 мінімальні зарплати, –  з 01.01.2019 р. це 12 519 грн.  за такі види 
порушень:  

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам,  
- інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один 

місяць,  
- виплата їх не в повному обсязі. 

4)   10  мінімальних   зарплат   за   кожного   працівника, з 01.01.2019 р. це  
41 730 грн. за недотримання встановлених законом гарантій та пільг 
працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, 
передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову 
службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну 
підготовку та мобілізацію». 

5)  1 мінімальна зарплата (4 173 грн.) за порушення інших вимог трудового 
законодавства, крім передбачених вище.  

     А  ще   ця   стаття   передбачає  штраф  у  розмірі  3-х мінімальних зарплат   

 (з 01.01.2019 р. це 12 519 грн.) за недопущення інспекторів з праці до 
проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, 
створення перешкод у її проведенні. Якщо ж це була перевірка з питань 
виявлення неоформлених працівників або виплати зарплати «в конвертах», 
тобто, без сплати податків, —  то штраф буде ще більшим,   у стократному 
розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент 
виявлення порушення (з 01.01.2019 р. це 417 300 грн.).  
   Нагадуємо, що з 01.01.2020 року зросте мінімальна заробітна плата, а тому 
зростуть і штрафи за порушення трудового законодавства (з 01 січня 2020 р. 
мінімальна заробітна плата становитиме 4723 грн. 00 коп.). 
   Шановні роботодавці! Не прирікайте своїх найманих працівників на 
мізерні соціальні гарантії у майбутньому! Чітко дотримуйтеся вимог 
законодавства про працю. Не чекайте проведення перевірки, своєчасно 
оформляйте найнятих робітників, виплачуйте і відображайте в звітності 
реальну зарплату. Пам’ятайте, ухилення від сплати податків в усіх проявах, 
у т.ч. шляхом використання нелегальної найманої праці тягне фінансову, 
адміністративну та карну відповідальність. 
   Шановні працівники! Не позбавляйте себе соціальних благ, забезпечте 
собі старість, не сприяйте порушенням трудового законодавства. 
Пам’ятайте: легальна заробітна плата- запорука стабільної пенсії! Під 
загрозою стає не тільки гідне пенсійне забезпечення на старість, але й інші 
соціальні виплати.      
 Надходження обов’язкових платежів – податки і збори, що є суттєвою 
статтею доходу місцевого бюджету –  це  обов’язок та  добросовісність 
кожного громадянина. Через високий рівень тіньової зайнятості бюджет 
громади втрачає доходи, які можна  було б спрямувати на реалізацію 
програм соціально-економічного розвитку, покращення умов 
життєзабезпечення населених пунктів ОТГ.   
  Офіційне працевлаштування є гарантією соціального захисту працівника, 
кадрової стабільності та налагодженої роботи усіх учасників трудового 
процесу.  Водночас, для роботодавця – це і позитивний імідж та репутація 
надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження 
прибутків.    

В.С. Ртіщева, спеціаліст, фінансист 

Музиківської сільської ради 

Необхідні дії у разі втрати паспорта – 

роз’яснення Білозерського бюро правової допомоги 

    Паспорт – це головний документ, який засвідчує особу та громадянство.  
У зв’язку з його втратою чи викраденням обов’язково необхідно звернутися 
із заявою до поліції. Після розгляду заяви  Вам нададуть  постанову про 
порушення або відмову в порушенні кримінальної справи.  

  З  цією постановою необхідно звернутись до відділення міграційної служби 
або до ЦНАПу. Якщо необхідно там видадуть тимчасове посвідчення, що 
підтверджує вашу особу.  
     Відповідно до Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, 
вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорту 
громадянина України (постанова Кабміну від 25.03.2015 №302), не залежно 
від причини необхідності отримання нового паспорта – викрадення, втрата, 
знищення, пошкодження – необхідно надати такі документи: 
-заяву про втрату (викрадення) паспорта; 
-квитанцію про сплату державного мита; 
-довідку з місця проживання;  
-свідоцтво про народження дітей, свідоцтво про шлюб, розірвання шлюбу 

 (за наявності). 
  Термін розгляду заяви складає 20 робочих днів, а якщо необхідно 
встановити особу може тривати до 2 місяців. 
  Для отримання більш детальної інформації та консультацій, 
звертайтеся до Білозерського бюро правової допомоги:смт. Білозерка, 

вул.Свободи,108; тел. (05547)3-32-60, (068)364-86-28. 

ВІЛ-інфекція 

     ВІЛ-інфекція – це захворювання, викликане вірусом імунодефіциту 
людини (ВІЛ). Остання стадія цього захворювання називається синдромом 
набутого імунодефіциту (СНІД).  
    Ситуацію у світі з ВІЛ – інфекцією можна схарактеризувати як пандемічну 
і поставити в один ряд із двома світовими війнами, як за кількістю життів, 
що вона забрала, так і за шкодою, що завдала суспільству. В Україні згідно 
офіційних даних кожного дня у 54 осіб встановлюється діагноз ВІЛ-

інфекція, у 12 осіб СНІД, а 7 осіб помирає від захворювань, зумовлених 
СНІДом. 
  Джерелом інфекції є людина, яка перебуває на будь – якій клінічній стадії 
хвороби. Вірус циркулює в усіх тканинах і рідинах організму, проте їхнє 
значення в передачі інфекції неоднакове. Постійно висока кількість вірусу 
знаходиться в крові, спермі, вагінальному секреті, дещо менше в грудному 
молоці, що й зумовлює основні шляхи зараження. 

ВІЛ передається: 
- через кров - при потраплянні крові чи інших біологічних рідин, що 
містять кров  (сперма, виділення піхви, грудне молоко) від   ВІЛ-інфікованої 
особи до здорової  людини. Найчастіше цей шлях реалізується при 
ін’єкційному введенні наркотичних речовин брудними шприцами та 
голками, що вже використовувались іншими особами; 
- статевим шляхом – під час незахищених статевих стосунків; 
 - внаслідок передачі вірусу від інфікованої ВІЛ матері до її дитини під 

час вагітності, пологів та годуванні груддю. Ризик інфікування зростає під 
час годування дитини груддю, при важкому перебігу хвороби у матері та 
складних пологах. 

ВІЛ не передається: 
- при спільному користуванні побутовими речами, посудом, роботі в 

одному приміщенні; 
- у лазні та сауні; 
- під час поцілунків; 
- обіймах та рукостисканні; 
- при чханні та кашлі; 
- через поручні, дверні ручки, столи, стільці; 
- при укусах комарів чи інших комах. 

 Що робити, щоб не заразитись?  Ніхто не захистить вас краще ніж ви самі, 
враховуючи той факт, що на даний час поширений статевий шлях передачі, а 
це означає – необхідний вибір надійного партнера та правильне застосування 
презервативів, використання одноразових шприців і стерильного 
інструментарію в медичних закладах, перукарнях та косметичних кабінетах і 
салонах.    
 Важливо пам’ятати про те, що будь-який колючий або ріжучій інструмент, 
яким ви користуєтесь при медичних процедурах, татуюванні, пірсінгу, 
проколюванні вух та інших частин тіла, голінні, педикюрі й манікюрі 
повинен бути стерильним. 
   Оскільки вакцини проти СНІДу не існує, єдиним способом запобігти 
інфекції є уникнення ситуацій, що несуть ризик зараження, таких як спільне 
використання голок та шприців або практикування незахищених статевих 
стосунків. Весь інструментарій, як в медичних закладах, так і в побуті, при 
різних маніпуляціях, де може міститись кров людини, зараженого ВІЛ, має 
бути стерильним. 
 Чому важливо знати про свій ВІЛ-статус? Знання про свій статус на ВІЛ 
допоможе уникнути розвитку тяжких захворювань, інвалідизації та 
передчасної смерті, а також захистити інших людей від інфікування, або 
допоможе їм своєчасно дізнатися про свій ВІЛ- статус, коли допомога 
можлива та ефективна. 
   Тому хочеться запросити всіх громадян до активного обстеження на ВІЛ-

інфекцію, для вчасного виявлення захворювання та ВІЛ-інфікованих. 
Тестування проводиться в лабораторії Музиківської амбулаторії:  Пн. – пт з 
8.30 до 11.00, безкоштовно та анонімно. 

К.П. Зощук, лаборант Музиківської амбулаторії ЗПСМ 
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