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Шановні мешканці села Музиківка! 
  Прийміть щирі вітання з нагоди Вашого свята — Дня села,  яке 
відзначають усі його жителі, котрі в ньому народилися, виросли і 
працюють на його благо. 
     У цей святковий день від усієї душі зичу Вам та Вашим родинам 

міцного здоров’я, щастя, добра, достатку, мирного неба над головою 

та рідної землі під ногами! Нехай серця наповнюються гордістю за 

своє рідне село, прагненням до єдності та порозуміння, а Ваша 

плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього! 
Зі святом! 

В.О. Вагнєр , народний депутат України 

ЗАКЛАД ОСВІТИ – ТОЛЕРАНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ 

  Із вересня 2020 року заклад освіти Музиківський ліцей почав 
реалізовувати локальний проєкт «Заклад освіти - толерантне 
середовище», метою якого є формування особистості з активною 
життєвою позицією, що діє згідно з морально-етичними 
принципами, здатною приймати відповідальні рішення, поважати 
гідність і права людини. 
  Розроблені та проводяться заходи щодо протидії булінгу в 
учнівському середовищі. На початку вересня пройшов Тиждень 
протидії булінгу. Було проведено тематичні години спілкування з 
учнями 1-11 класів,  тренінг  «Зупинимо  булінг  разом» із учнями  
5-А, 5-Б, 6-А, 6-Б, 8 класів; учні початкових класів переглянули та 
обговорили 5 мультфільмів «Скажи булінгу: «Ні!», які навчають 
цінувати кожного. Організована виставка матеріалів у бібліотеці 
ліцею «Стоп булінг!». Батьки учнів поінформовані через учнівські 
щоденники щодо закону протидії булінгу. 
  ШАНОВНІ БАТЬКИ!  
1. Щодня розмовляйте з дитиною про її справи в ліцеї, про те, як і з 
ким вона проводить час, що відбувається дорогою додому тощо. 
2.Розвивайте здорову звичку боротьби з хуліганством і 
нетерпимістю до залякувань. Діти повинні знати, що це 
ненормально залякувати чи стояти осторонь, коли ображають 
іншого.  
3. Для того, щоб дитина не потрапляла в гущу конфліктів, 
виховуйте у неї почуття власної гідності та толерантне ставлення 
до оточуючих. 
4. Навчайте дитину ні в якому разі не показувати свій страх і не 
піддаватися на провокації.  
5. Будьте прикладом доброти і лідерства для своєї дитини. Учіть 
дитину робити добро і проявляти співчуття. Це запорука хороших 
стосунків з однолітками. 
6. Постійно підтримуйте зв'язок із класним керівником.  
7. Якщо ваша дитина стала жертвою шкільного булінгу, за жодних 
умов не ігноруйте, не замовчуйте виявлені факти жорстокої 
поведінки над дитиною. Повідомляйте в усній чи письмовій формі 
про насилля керівництво  закладу освіти, класного керівника, 
практичного психолога та соціального педагога ліцею. 

І.І. Безродня, заступник директора з виховної роботи 

Шановні жителі села Музиківка! 
     День народження села – це  наше з Вами  спільне  свято. 
 Творять історію люди, і головна заслуга  цього - Ваша, Всіх, хто 
будує, ремонтує, прибирає, годує, вчить та виховує наших людей, 
хто лікує нас  і залучає до культурних цінностей. 
   Висловлюю слова глибокої вдячності усім за любов та вірність 
рідному селу, за внесок у розвиток та добробут Музиківки. 
  Бажаю Вам добра та щастя, родинного затишку у Ваших оселях, 
миру, благополуччя та достатку Вашим сім’ям, успіху в усіх Ваших 
починаннях! 
  Вітаю із 205-ою річницею від Дня заснування Музиківки! 

С.Н. Лейбзон, сільський голова 

      Шановні жителі села Музиківка!  
У такі свята, як день народження села, кожен відчуває себе 

частиною великої родини. Це свято об’єднує всіх, кому село дороге. 
Із кожним роком Музиківка стає затишнішою і комфортнішою. 

Однак при цьому їй вдається зберегти найдорожче – самобутність і 
яскравість. 

Обличчя будь – якого села – це передусім його жителі, саме 
завдяки їхнім старанням, умілим рукам, натхненній праці воно 
живе. 

Від усього серця бажаю Вам Божого благословення, здоров’я, 
щастя, благополуччя!  

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

 територіального округу 

Шановні ювіляри! 
Виконком Музиківської сільської ради вітає  найстарших ювілярів 
громади з Днем народження: 
- Крохмаленко Анастасію Петрівну-90 років; 
- Мироненко Марію Григорівну- 90 років; 
- Бульбу Ольгу Кузьмівну-90 років; 
- Родіну Антоніну Яківну- 90 років. 
   Бажаємо  міцного  здоров’я,  турботи  близьких  і рідних, побити 
рекорди довголіття, щастя і всіх благ  земних! 

Виконком сільської ради  

Шановні пацієнти Музиківської амбулаторії! 
    Просимо звернути увагу на те, що в період карантину варто 
утримуватись від відвідування сімейного лікаря в амбулаторії 
(маємо на увазі планові огляди немовлят, огляди з хронічними 
захворюваннями, профогляди та звернення для виписування 
рецептів). Приходити варто лише при гострих станах, якщо вам 
відвідування призначив лікар. Для цього ми наполегливо 
рекомендуємо  попередньо  записатися  на  прийом  за телефонами  
3-44 та (067) 81-91-789. В інших випадках у вас є можливість 
проконсультуватися з сімейним лікарем у телефонному режимі. 
     Якщо ви, або ваші родичі, прибули з-за кордону, просимо 
повідомити свого лікаря чи працівників амбулаторії по телефону. 
За можливості відкласти візит в амбулаторію на 14 днів. Ми готові  
приймати пацієнтів, у тому числі з підозрою на інфекційні 
захворювання.  Але достатньо  одного  випадку,  коли  людина 

звернеться не попередивши і працівники не підготуються до 
візиту, щоб епідеміологічна служба відправила весь наш колектив  
на карантинні заходи на декілька тижнів.  
     Також просимо максимально обмежити відвідування публічних 
заходів і місць скупчення людей. 
   На   цілодобовій   Урядовій  «гарячій лінії» 15-45 оператори 
готові консультувати населення щодо питань, які стосуються 
коронавірусу. 
    Давайте разом подбаємо про власне здоров’я  та здоров’я 
оточуючих.  
Здоров’я усім та терпіння!  

М.М. Болюк, в.о. завідувача Музиківської амбулаторії 

Своєчасно сплачуйте земельний податок 

                     Шановні землевласники та землекористувачі! 
    1  вересня  закінчився   термін  сплати  земельного  податку  за  
2020  рік. Тим, хто не сплатив земельний податок, рекомендуємо 
терміново це зробити. Платник податку несе відповідальність за 
своєчасне та повне погашення нарахованого податку і має право 
оскаржити зазначену суму в установленому порядку. Якщо платник 
податків не сплачує узгоджену суму податку протягом строків, 

установлених законом, він притягується до відповідальності у 
вигляді штрафу: 

п                - при затримці до 30 календарних днів включно – у розмірі 10% 
суми податку; 

         - при   затримці більше 30 календарних днів – у розмірі 20 % суми 

податку. 
    З  питань сплати земельного податку звертайтесь до 
землевпорядника сільської ради або до Білозерської податкової 
інспекції. 

Відділ земельних відносин та розвитку інфраструктури 



За незаконну вирубку лісосмуг – штраф,  арешт 

та  навіть ув’язнення 

   Одне з актуальних питань осінньо-зимового періоду – це опалення 
власних домівок. Для багатьох мешканців Херсонщини єдиним 
вирішенням цієї проблеми є придбання дров. Більшість населення 
купує дрова. Але є громадяни, які обирають незаконний шлях 
забезпечення цим паливом. Вони завдають шкоди лісовому 
господарству і самовільно спилють дерева на дрова. Білозерське 
відділення поліції попереджає: за незаконну порубку дерев на 
порушників очікує штраф, арешт і навіть ув’язнення! 
  Такий спосіб є злочинним. Адже за незаконну порубку дерев стаття 
65 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає 
стягнення від тридцяти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (510-1020 грн) і на посадових осіб - від ста 
п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (2550-5100 грн). Крім того лісопорушник відшкодовує 
нанесені ним збитки лісовому господарству. 

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

Відділ у Білозерському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Херсонській області  закликає громадян 
завершити процедуру оформлення права власності на землю 

    Для забезпечення належного захисту державою суб’єктів права 
власності і господарювання має бути здійснене відповідне оформлення 
права власності на землю. Частиною цієї процедури є присвоєння 
кадастрового номера земельній ділянці. Без нього сьогодні власник 
земельної ділянки не зможе здійснювати правочинні дії: продавати, 
дарувати, здавати в оренду, брати кредит під її заставу, тощо. 
    Тож  власники земельних наділів, які мають державний акт на 
землю, мають подбати про присвоєння кадастрового номера. Вирішити 
своє питання власникам державних актів не вдасться доти, доки цей 
документ правоволодіння на землю не буде приведений у відповідність 
до сучасних норм і вимог законодавства у сфері регулювання 
земельних відносин. 
    За період незалежності нашої держави та у зв’язку  з набуттям 
чинності Земельного кодексу України, громадяни мали змогу 

приватизувати земельні ділянки,  відповідно до цього видавалися акти 
на землю трьох зразків. 
   Якщо ви маєте державний акт виданий з 2003-го року (зеленого 
кольору) чи з 2009-го року (синього кольору), то ви можете побачити 
на ньому зазначений кадастровий номер, а також перевірити наявність 
інформації на публічній кадастровій карті. Особливо актуальною 
перевірка є для власників державних актів зеленого кольору, адже у ті 
роки з ряду причин до бази ДЗК могла бути внесена не вся інформація.  
   Ті, хто отримав державний акт із 1993-го по 2003 рік (червоного 
кольору), має подбати про присвоєння кадастрового номера земельній 
ділянці.  Адже ці акти не внесені в автоматизовану систему ведення 
Державного земельного кадастру, запроваджену у 2002-му 
році. Земельним ділянкам не присвоювались кадастрові номери. 
   Так Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» визнаються всі права на земельні 
ділянки, які були зареєстровані до 01 січня 2013. Однак у власників 
земельних ділянок можуть виникнути непоодинокі проблеми у разі, 
якщо така ділянка не має кадастрового номера. 
   Згідно із Законом України «Про Державний земельний кадастр» 
земельні ділянки, право власності (користування) на які виникло до 
2004 року, вважаються сформованими незалежно від присвоєння їм 
кадастрового номера.  
   Отже, такі ділянки можна використовувати відповідно до їх 
цільового призначення, але здійснювати цивільно-правові угоди 
неможливо, поки не буде присвоєно кадастровий номер. 
   Таким чином, для внесення даних про зазначені земельні ділянки до 
Державного земельного кадастру (проведення державної реєстрації 
земельної ділянки) їх власникам необхідно звернутися до 
землевпорядної організації та замовити розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки в натурі (на місцевості) на кожну земельну ділянку. 

 Відділ у Білозерському районі Головного управління 
Держгеокадастру  у Херсонській області 

І знову про благоустрій села 

Належний санітарний стан нашого села говорить про людей, які 
проживають на цій території. 

Більшість жителів із відповідальністю ставляться до приведення 
власних і прилеглих територій у належний санітарний стан. Але не 
всі усвідомлюють, що сміття на вулиці, не прибране опале листя з 
дерев, складені будівельні матеріали – це порушення правил 
благоустрою населених пунктів (ст.152), за що передбачено 
накладання штрафу на громадян від 340 до 1360 грн. Також 
попереджаємо, що на території села категорично забороняється 
спалювати сміття та листя. 

Звертаємося до всіх жителів із проханням навести порядок на 
власних і прилеглих територіях, а також почистити лотки, для 
пропуску поверхневих вод. 
  Зробімо всі разом наше село чистим! 

Є.В. Амелькіна, інспектор із питань благоустрою 

Що потрібно знати для отримання довідки 

від Пенсійного фонду? 

     Сьогодні, в умовах пом'якшення карантину, попит на отримання 
довідок безпосередньо в сервісних центрах Головного управління 
Пенсійного фонду України в Херсонській області збільшився. 
   Працюючі громадяни звертаються переважно за отриманням довідок за 
формами ОК-5, ОК-7 та Додатку 9, а пенсіонери - за довідкою про 
доходи (розмір пенсійних виплат). 
    Проте, для того щоб отримати потрібні довідки від Пенсійного фонду, 

необхідно попередньо замовити їх за телефонами "гарячих" ліній, які 
розміщенні на вебсайті Головного управління Фонду 
(https://www.pfu.gov.ua/ks). 

   Нагадуємо, що довідки можна замовити та роздрукувати через 
вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України 
(https://www.portal.pfu.gov.ua/)  

 Для цього потрібно: 

- увійти в особистий кабінет вебпорталу електронних послуг Пенсійного 
фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису або 
через систему GOV ID; 
-  обрати в особистому кабінеті "Запит на отримання електронних 
документів" та заповнити поля форми запиту; 
- стан розгляду запиту можна перевірити в меню "Мої звернення"; 
-  натиснути на свій запит, завантажити та роздрукувати довідку. 

Головне  управління Пенсійного фонду 

 України в Херсонській області  

У Білозерському районі  з  літаків  розкидатимуть 

приманки з вакцинами для тварин 

   Білозерська районна лікарня ветеринарної медицини інформує, що  

відповідно до виконання Плану протиепізоотичних  заходів із 
профілактики основних інфекційних і паразитарних заходів хвороб 
тварин  у Білозерському районі на 2020 рік восени  поточного року 
планується проведення компанії з пероральної імунізації диких 
м`ясоїдних тварин на території  Білозерського  району шляхом 
розповсюдження принад із вакциною за допомогою авіатранспорту. 
   Розкидання принад, які містять високоімунну безпечну вакцину, буде 
здійснюватись повітряним методом за допомогою літаків АН-2, які є 
найбільш економічно вигідними із всіх систем розподілу. Літаки 
оснащені системами GPS і системами реєстрації скидання вакцини. 
  Такий спосіб вакцинації безпечний і для людини, і для 
навколишнього середовища. Для цього будуть використовуватись 
невеличкі їстівні брикети-приманки з приємним запахом, аби на них 
фокусувались лише тварини, з активною вакциною всередині. Вакцина 
буде розкидана над територією, де проживають дикі тварини, не над 
жодними населеними пунктами. Лише над лісами і полями. Проте, 
вони можуть потрапити у населений пункт, наприклад, через вітер. 
   Інформуючи про компанію з пероральної вакцинації, маємо на меті 
попередити людей і уникнути непорозумінь, адже останнім часом є 
багато звернень стосовно того, що фермери за допомогою літальних 
засобів виконують обприскування полів. Також грибникам і ягідникам 
не варто лякатися, якщо помітять у лісі такий брикетик. 
   Тому, коли ви побачите літак АН-2, який розкидає приманку з 
вакциною розміром із сірникову коробку, просимо не хвилюватись – це 
лише здійснюється процес вакцинації диких м`ясоїдних тварин. 
    Наполегливе прохання: не брати брикети з біологічними препаратами в 
руки та не переносити їх з місця. 

А.А. Миколаєнко,завідувач дільниці ветеринарної медицини 

До уваги пільговиків! 
      Пільговики, які бажають отримувати пільги на житлово-

комунальні послуги готівкою через відділення АТ «Укрпошта» або 
на рахунок в уповноваженому банку, повинні звернутися до 
сільської ради з відповідною заявою  до 15 жовтня 2020 року. 
    Консультації  за телефоном 0507095306 Шнирук І.В. або 
0965843607 Добринчук К.Д. 

*** 

До уваги субсидіантів! 
     Усім, хто отримує субсидію,  необхідно звіритися з надавачами 
комунальних послуг (Херсонрегіонгаз, ХОЕК, КП) та погасити 
борги. Якщо станом на 01.10.2020 року є заборгованість  за 
комунальні послуги більше 340 грн,  Вам буде відмовлено в субсидії.  
  У зв'язку з карантином,  звірення треба робити в телефонному 
режимі або  на сайтах підприємств. 

І.В.Шнирук, начальник відділу ЦНАП 
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