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ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ!
№9 (206) 24 вересня 2019 року

Шановні жителі села Музиківка!
День народження села – це наше з вами спільне свято.
Творять історію люди, і головна заслуга у цьому Ваша. Всіх, хто
будує, ремонтує, прибирає, годує, вчить та виховує наших дітей,
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. Дякую
всім, хто не тільки на словах, а й конкретними справами
розбудовує та прикрашає свій будинок, свій двір, вулицю, все наше
село.
Бажаю Вам добра та щастя, родинного затишку у Ваших оселях,
миру, благополуччя та достатку Вашим сім’ям, успіху в усіх Ваших
починаннях!
Вітаю із 204-ою річницею від Дня заснування Музиківки!
С.Н. Лейбзон, сільський голова
Шановні ювіляри!
Із нагоди свята Дня села Музиківка виконком Музиківської
сільської ради вітає ювілярів із Днем народження:
- Сипка Івана Єпіфановича – 95 років;
- Цмокалюк Надію Петрівну – 90 років;
- Панову Лідію Микитівну – 90 років.
Бажаємо міцного здоров’я, турботу близьких і рідних, побити
рекорди долголіття, щастя і всіх благ земних!
Виконком сільської ради
Святкування Дня села
Шановна громадо! Запрошуємо Вас 28 вересня 2018 року на
святкові урочистості з нагоди відзначення Дня села Музиківка:
10.00 – ярмарка-продаж від виборчих округів.
10.00 – батут, тір, рибалочка та інші розваги для дітей.
11.00 – святковий концерт.
12.30 – частування святковим кулішем.
Оргкомітет
Громадські слухання
16 вересня о 14.00 в залі засідань сільської ради відбулися
громадські слухання про затвердження детального плану території
щодо зміни цільового призначення частини земельної ділянки
Музиківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, під реконструкцію Музиківського
спортивного залу з благоустроєм прилеглої території за адресою:
с. Музиківка, вул.40 років Перемоги, буд. 14-в. Слухали головного
спеціаліста із землекористування та екології Гордовенка В.П.
та інженера-проєктувальника Сокола О.О.
Проєктом планується вилучення частини земельної ділянки у
школи під зміну цільового призначення та надання її для
розширення (прибудови спортивного залу).
Присутніми було вирішено затвердити детальний план та змінити
цільове призначення земельної ділянки для обслуговування
спортивного залу.
А.В. Мельниченко, начальник відділу земельних відносин
та розвитку інфраструктури
Шановні мешканці Музиківської ОТГ!
Запрошуємо вас долучитися до процесу складання бюджету нашої
громади на 2020 рік.
Готуйте пропозиції та
* надсилайте на електрону пошту: pogribnalu@gmail.com;
* заносьте письмову форму до сільської ради;
* заповнюйте прикріплену форму;
* шукайте інший зручний для вас спосіб.
Саме від вас залежить, яким чином мають бути використані кошти
місцевого бюджету.
Пропозиції збираються до 30 вересня 2019 року за посиланням
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdUWO9iv2rXYlL…/viewform.…

Л.С. Погрібна, секретар сільської ради

Олімпійський тиждень у Музиківському ліцеї

Традиційно у другу суботу вересня у Музиківському ліцеї
проводиться Олімпійський тиждень, присвячений Дню фізичної
культури та спорту. Цього року в рамках тижня було організовано
багато цікавих заходів, які мали на меті пропагувати серед дітей та
учнівської молоді здоровий спосіб життя, сприяти залученню їх до
активних занять спортом.
Під час Всеукраїнського Олімпійського уроку діти
познайомилися з історією Олімпійських ігор, кодексом учасників
змагань,
принципами
Олімпійського
руху,
видатними
спортсменами. Фотовиставка «Крокуємо разом зі спортом»
демонструвала захоплення дітей видами спорту. Під час показових
виступів з айкідо, яке проводили учасники ГО «Херсонське міське
об’єднання «Бушин», учні побачили сучасний японський комплекс
фізичних та духовних практик.
Уже вкотре діти разом із вчителями взяли участь у спортивному
забігу «Українці – спортивна та здорова нація», демонструючи
спортивний дух та єдність. Борисов Сашко став учасником обласних
відкритих комплексних змагань для дітей з особливими потребами.
6 учнів ліцею брали участь у чемпіонаті області з легкої атлетики
серед ДЮСШ. Авдоян Марія, учениця 9 класу, посіла ІІ місце з
метання диску та V - у штовханні ядра. Дев’ятикласниця Сипко
Дар’я - IV місце у штовханні ядра.
Уході Олімпійського тижня була організована зустріч із
Черепановим Валерієм Івановичем, багаторазовим чемпіоном
України, Європи та світу з гирьового спорту, який розповів, як
розпочинав займатись спортом, досягав результатів, про користь
здорового способу життя. Учні 1-4 класів, разом із Валерієм
Івановичем та вчителями, змагалися у спритності, швидкості під
час веселих олімпійських стартів. Учні 5-7 класів із чемпіоном
грали у футбол та спілкувалися під час майстер-класу із гирьового
спорту.
Підводячи підсумки, можна сказати, що Олімпійський тиждень
пройшов ефективно та залишив приємні враження, а комусь,
можливо, вказав дорогу до професійного заняття спортом.
***
Увага! Діти на дорозі!

Із метою профілактики дорожньо-транспортного травматизму в
Музиківському ліцеї із 26 серпня по 27 вересня 2019 року проходить
місячник "Увага! Діти на дорозі!".
Педагогічні працівники організували профілактичні заходи, які
нагадали дітям Правила дорожнього руху, призабуті за літні
канікули. У рамках місячника проведено «Єдиний урок по правилах
дорожнього руху», тематичну годину спілкування, виставки
малюнків «Правила дорожнього руху – твоя безпека» та літератури
у бібліотеці ліцею. Діти переглянули навчальні фільми,
мультфільми з безпеки дорожнього руху. Учнями 1-7 класів
складено безпечні маршрути руху "Дім – ліцей- дім", виконується
План заходів із підвищення безпеки дорожнього руху на 2019 –
2020 н.р.
ШАНОВНІ ВОДІЇ!

Будьте особливо уважні при проїзді пішохідних переходів,
місць розташування дитячих закладів. Заздалегідь знижуйте
швидкість та пропустіть дітей, які переходять дорогу.
ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Навчайте дітей Правил дорожнього руху. Нагадуйте, що вони
повинні рухатися тротуарами, пішохідними доріжками,
переходити проїжджу частину лише у встановлених місцях.
Просимо Вас, разом із нами, кожен день вести розмову з дітьми
про безпечне поводження у будь-якій життєвій ситуації, адже
профілактика травматизму - найдієвіший спосіб уникнення травм.
ТОЖ ДАВАЙТЕ РАЗОМ ДОКЛАДЕМО МАКСИМУМ ЗУСИЛЬ, ЩОБ
ДОРОГИ ДИТИНСТВА БУЛИ БЕЗПЕЧНИМИ!

І.І. Безродня, заступник керівника з виховної роботи

Податкова знижка на навчання

Згідно ст.166 Податкового кодексу України, платник податку має
право на податкову знижку. Держава зобов’язується відшкодувати
витрачені кошти на оплату навчання в дошкільних, позашкільних
закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно технічної) та вищої освіти. Оформити податкову знижку може сам
студент ( якщо він має офіційний заробіток з якого сплачує податки) або
його член сім’ї першого ступеня спорідненості (мати, батько,
дружина/чоловік).
Особа, що хоче отримати виплату повинна відповідати наступним
критеріям:
- мати громадянство України та ІПН (ідентифікаційний код);
- не бути приватним підприємцем;
- розмір річної заробітної плати повинен бути вищим суми
податкової знижки( враховується заробітна плата із вирахуванням
ЄСВ, обов’язкових страхових Накопичувального фонду та до
недержавного пенсійного фонду);
- оформити знижку необхідно до кінця податкового року, наступного
за звітним. Наприклад, у 2019 році податкова знижка буде
враховувати витрати, понесені на навчання в 2018 році, а
в 2020 році за 2019 рік.
Розмір податкової знижки складе 18 % від вартості навчання.
Щоб
повернути
витрачені
кошти,
необхідно
подати
наступний перелік документів до Державної фіскальної служби за
Вашим місцем реєстрації:
1. Паспорт;
2. ІПН (ідентифікаційний код);
3. Декларацію про майновий стан і доходи;
4. Довідку про заробітну плату (за формою № 3);
5. Копію договору з навчальним закладом;
6. Копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання;
7. Документи, що підтверджують ступінь споріднення (якщо за
навчання сплачують батьки, то потрібно надати свідоцтво про
народження дитини, якщо на податкову знижку претендує
чоловік або дружина – свідоцтво про шлюб);
8. Заява із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування
відшкодування.
Оформити податкову знижку можливо до 31 грудня року наступного
за звітним (мається на увазі, що у 2019 роц і подаємо документи
за 2018 рік).
Для отримання детальної інформації та консультацій, звертайтеся
до Білозерського бюро правової допомоги: смт. Білозерка
вул. Свободи,108. тел. (05547)3-32-60, (068)364-86-28.
Обережно грип!
Грип – це високозаразне вірусне захворювання з ризиком смерті.
Аби уберегтися від захворювання на грип чи ГРВІ та подальшого
ускладнення, переконливо рекомендуємо суворо дотримуватися порад на час
загострення ситуації.
Шляхи зараження грипом: повітряно-крапельним шляхом від іншої
людини під час кашлю, розмови, чхання, при тілесному контакті та на
відстані менше, ніж два метри.
Клінічні ознаки грипу: головний біль, біль у м’язах, біль у горлі,
підвищення температури, кашель, нежить або закладеність носа, іноді
нудота, блювання.
Грип має симптоми, схожі з іншими респіраторними вірусними
інфекціями (ГРВІ), але є набагато небезпечнішим. Тому перші ж симптоми
ГРВІ вимагають особливої уваги. Найчастішим ускладненням грипу є
пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до смерті хворого.
Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень
грипу. Хвора людина, навіть із легкою формою грипу, становить небезпеку
для оточуючих протягом усього періоду прояву симптомів, а це в
середньому 7 днів.
Що робити у разі захворювання на грип? Неприпустима поява хворого
в транспорті та громадських місцях. Хворий повинен перебувати в окремому
приміщенні, користуватися окремим посудом та предметами особистої
гігієни. Той, хто доглядає хворого, повинен використовувати марлеву
пов’язку або одноразову маску, яку необхідно замінювати на нову кожні 4
години. Провітрювати приміщення необхідно кілька разів на добу. Не слід
займатися самолікуванням. Відповідне медикаментозне лікування хворому
може призначати тільки лікар.
Ознаки, у разі виникнення яких необхідно негайно викликати швидку
медичну допомогу: прискорене чи уповільнене дихання, синюшність
навколо рота, на інших ділянках шкіри, поява носової кровотечі,
крововиливи на тілі навіть незначні, висока температура тіла вище 39°С, що
не збивається жарознижувальними препаратами, судоми, нудота, блювання,
діарея, сильний головний біль.
Будьте обережні! Слідкуйте за своїм здоров'ям!
Запрошуємо Всіх на вакцинацію, попіклуйтесь про своє здоров’я!!!
М.М. Болюк, в.о. завідувача КНП «Музиківська
амбулаторія ЗПСМ»
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Як присвоїти кадастровий номер земельній ділянці
Кадастровий номер земельної ділянки, як і ідентифікаційний код
платника податків, є унікальним для кожної ділянки. Його наявність
свідчить про те, що інформація про вашу земельну ділянку в цифровому
форматі внесена в Національну кадастрову систему. Цифрові дані
містять відомості про місце знаходження земельної ділянки, її
геометричні розміри, площу, дані про власника та цільове призначення
землі.
До тих пір, поки вашої ділянки немає у Державному земельному
кадастрі, вона відображається на Публічній кадастровій карті як
порожнє місце, а це зайвий привід для зловмисників скористатися
шансом заволодіти вашою територією. Також до тих пір, поки ділянки
немає в Публічній кадастровій карті, Ваші сусіди можуть внести туди
інформацію про свої ділянки у будь-якій конфігурації, навіть з
накладкою на вашу ділянку. А виправити це можна буде тільки шляхом
судового розгляду.
Кадастровий номер оформлюється шляхом розробки Технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки. Таким чином, для присвоєння кадастрового номера
ділянці необхідно здійснити наступні дії: розробити і погодити
документації, отримати виписки із Державного земельного кадастру.
Порядок оформлення кадастрових номерів на землю регулюється
Земельним кодексом України, Законами України «Про Державний
земельний кадастр», «Про землеустрій», «Порядком ведення
Державного земельного кадастру».
З усіх питань, що виникають у процесі оформлення земельних ділянок,
звертатися до Відділу земельних відносин та розвитку інфраструктури
сільської ради.
В.П. Гордовенко, головний спеціаліст із землекористування та екології
Магнітна пастка в боротьбі з кормовим травмуванням ВРХ

У тваринництві вибраковують та відправляють на вимушений забій
високопродуктивних тварин по причині кормового травматизму, що
призводить до значних економічних збитків. Тому дуже важлива
профілактика. У наразі час найбільш ефективним способом є використання
магнітних пасток.
Профілактика кормового травмування
Безпосередньою причиною травматизму внутрішніх органів великої
рогатої худоби є поїдання тваринами різних інорідних тіл. Тому сприяє
широка механізація працеємких процесів у тваринництві. Засміченість
території, прилеглих до пасовищ та особистих господарств, феромагнітними
предметами (проволока, цвяхи та інші.), заготівля сіна, силосу та
виготовлення концентрованих кормів машинами роблять можливим
потрапляння гострих металевих предметів з їжею в шлунки жуйних.
Особливо небезпечне тюковане сіно та солома. Хворіють тварини і в
пасовищний період, якщо пасовища розташовані біля будівель, проїзних
доріг, сміттєзвалищ, захаращених металевими предметами. Останнім часом
кормовий травматизм зв’язують із недостатністю в раціонах фосфору,
кальцію, кобальту, магнію, йоду та інших елементів. При мінеральному
голодуванні в тварин розвивається лизуха з різкою зміною апетиту та
схильність поїдати різноманітні нехарчові предмети.
А.А. Миколаєнко, завідувач дільниці ветеринарної медицини
ОГОЛОШЕННЯ

Нагадуємо, що з 01.10.2019 року в приміщені сільської ради буде
проводиться видача талонів для пільгового проїзду в приміському
транспорті за IV квартал 2019 року.
Чекаємо всіх пільговиків.
***
До уваги музичан!
Спеціалісти відділу земельних відносин та розвитку інфраструктури
Гордовенко Віктор Петрович та Мельниченко Альона Вікторівна
ведуть прийом громадян у новому кабінеті в приміщенні Центру
надання адміністративних послуг (перший поверх колишньої контори
ПОСП "Маяк").
Також у цьому ж приміщенні ви можете отримати послуги з
реєстрації місця проживання від Карп Наталі Василівни.
І.В. Шнирук, начальник відділу ЦНАП
У ЛІСАХ ХЕРСОНЩИНИ ПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНО!

УВАГА! В області продовжується 5-й клас пожежної безпеки.
Із настанням спекотної погоди підвищується ймовірність виникнення
пожеж. У більшості випадків лісові пожежі виникають через необережну
поведінку людей.
Звертаємось із проханням бути відповідальними під час відпочинку на
природі.
Нагадуємо, що при відвідуванні лісу заборонено:
- розводити багаття;
- спалювати сміття та суху рослинність;
- кидати сірники, які горять, недопалки;
- в’їжджати на територію лісового фонду автотранспортом;
-залишати легкозаймисті матеріали, які в сонячну погоду можуть
сфокусувати сонячний промінь і підпалити суху рослинність.
Пам’ятайте – пожежу легше попередити ніж загасити!
У випадку, якщо ви помітили загоряння, телефонуйте « 101»
Адміністрація ДП «Херсонського ЛМГ»

