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Україна- єдина країна! 
    День Соборності України - це державне свято у нашій школі пройшло 
активно й цікаво. Із самого ранку класні керівники провели години 
спілкування «Соборна й незалежна моя Україна». У шкільній бібліотеці 
(керівник Мацула М.І.) відкрито виставку «На шляху до Соборності», де 
учні ознайомилися з літературою та Актом злуки, в якому проголошено, 
дату об’єднання частин Західноукраїнської Народної Республіки  та  
Наддніпрянської Великої України. 
   На уроках історії учитель Ковальчук Т.П. підтвердила історичними 
документами, відеоматеріалами, що Україна є нероздільною. Учні 
проаналізували причини, які не дали здійснитися мріям українців у 1919 

році та продемонстрували єдність рідної землі, створивши ланцюг  
«Єднаймося теплом духу і серця!». 
  На загальношкільному заході «Віримо в щасливе та мирне майбутнє  
України», який підготувала педагог-організатор Кивенко В.С., звучали 
вірші про славу нашої держави, переглянуто відео  «Де єдність - там 
сила…».  Голова учнівської ради Позняк Дарія виклала привітання зі 
святом від усіх працівників освітнього закладу в соціальній мережі, а 
дівчатка 6 класу обмінялися українськими віночками, прикрасивши 
ними свої гарні личка. 

Л. З. Радиш, заступник  директора з виховної роботи 

Східненської школи 

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 набуттям чинності 
Земельного кодексу України, громадяни мали змогу приватизувати 
земельні ділянки та відповідно до цього видавалися акти на землю трьох 
зразків. 
  Якщо ви маєте державний акт виданий із 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), мають 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 

«Ми - українці!» 

  22 січня український народ відзначав величну дату своєї багатовікової 
історії – День Соборності України – свято об’єднання українських 
земель у єдину самостійну державу. Вчителі та учні Музиківського 
ліцею долучилися до флешмобу «Ми – українці!». 
   Ранок 22 січня для учнів розпочався переглядом відео від учителів, у 
якому вони висловили свою громадянську позицію, давши відповідь на 
запитання «Що означає Соборність для мене?». Освітяни закликали всім 
серцем любити Україну, продекламувавши патріотичний вірш 
українського поета Володимира Сосюри «Любіть Україну», ставши 
пліч-о-пліч, взявшись за руки, продемонстрували єднання та 
порозуміння.  У продовженні пройшла історична година «Соборність – 

символ єдності!». Класні керівники розповіли своїм вихованцям про 
становлення і розвиток українського національного державотворення.  
  Діти переглянули фільми: «День Соборності України», «Символи 
нашої волі», із почуттям гордості розповіли патріотичні вірші, створили 
яскраві національні плакати, об’єдналися в символічні нерозривні 
ланцюги порозуміння. У бібліотеці ліцею  була організована тематична 
виставка літератури «Тільки в єдності наша сила». 
   Тож кожен із нас повинен усвідомити, що лише в єдності дій та 
соборності душ можемо досягти величної мети – побудови духовно 
багатої, вільної та демократичної України, якою пишатимуться наші 
нащадки. 

І.І. Безродня, заступник директора з виховної роботи 

«Душа Карпат» 

   18-19 січня у Карпатах на екокурорті «Ізки» пройшов чарівний, 
,неповторний, казковий Всеукраїнський фестиваль-конкурс талантів 
«Душа Карпат». 
   Музиківський будинок культури представили вокальний ансамбль 
«Музичанка» та Горлинська Ольга.  Під час проведення фестивалю ми 
стали учасниками найяскравішого новорічно-різдвяного дійства, пізнали  
традиції, свята, природу, людей того краю.  

   І головне – природа!!! Неповторні величні Карпати!  
   І на закінчення фестивалю ми були обрані на Гала- концерт і 
нагороджені дипломами I ступеня, сувенірами та подарунком і 
запрошені  на  наступний  фестиваль,  який    відбудеться   в    травні  
2020 року. 
  Від щирого серця хочеться подякувати заслуженому працівнику 
культури України, заслуженому діячу естрадного мистецтва України, 
члену журі Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів, члену творчої 
спілки «Асоціація діячів естрадного мистецтва України», засновнику 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Душа Карпат» Ользі Василівні 
Миронець за запрошення і теплий прийом! 
   А також велика подяка Ганні Зімненко за спонсорську допомогу Ользі 
Горлинській! 

 І.М. Фесюк, директор Музиківського будинку культури 

  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. 

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 
Увага! 

    Батькам, які не зареєстрували місце проживання своєї дитини,    
необхідно   звернутися   до  Н.В. Карп,   спеціаліста I категорії із питань 
військового обліку та реєстрації місця проживання для виконання ЗУ 
«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні 
та здійснення реєстрації місця проживання». 

Виконком 



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

    -    реконструкція  та  добудова    індивідуального житла   – 

 д          до    150 тис.грн; 

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

    - розвиток особистого селянського господарства (придбання 
великої рогатої худоби, сільгоспобладнання) –     до 50 тис. грн. 

Основні   переваги програми: 
п          -  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;  
- нарахування відсотків на залишок кредиту. 

   За більш детальною інформацією звертатися до Обласного фонду 
підтримки індивідуального житлового будівництва на селі за 
адресою: м. Херсон, вул. Університетська, 136-а, електронна адреса-   

ofpis@ukr.net;  

-  за телефонами:  (0552) 35-51-73, 35-51-32, (066) 412-81-26, (067)144-

97-94, (098) 452-95-07. 

Про надання медичних послуг у 2020 році у 

Музиківській ОТГ 

      У 2020 році медичні послуги населенню громади на первинному  
рівні надаються: 

 - КНП «Музиківська амбулаторія ЗПСМ», де ведуть прийом два сімейні 
лікарі. На 2020 рік виділено з місцевого бюджету для КНП «Музиківська 
амбулаторія ЗПСМ» кошти  в сумі 900,0 тис.грн. 
   На вторинному рівні медичні послуги надаються лікарнями м.Херсон:  
- КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім.Є.Є.Карабелеша»; 
- КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім.  А.О. Тропіних»; 
- КНП «Херсонська міська клінічна лікарня ім.О.С.Лучанського»; 
 - КНП «Херсонська міська дитяча стоматологічна поліклініка». 
 У I кварталі 2020 року кошти у сумі 673,8 тис.грн будуть перераховані з 
бюджету Музиківської сільської ради до бюджету Херсонської міської 
ради. 
    Для забезпечення ліками інсулінозалежних хворих виділено кошти у 
сумі -192 тис.грн на рік.   
 1. По «Програмі забезпечення безоплатного та пільгову відпустку 
лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 
окремих груп населення на 2020 рік» виділено 50,0 тис.грн. 
 2. По  «Програмі боротьби  з  онкологічними  захворюваннями  на  
2020 рік» - 20,0 тис.грн. 
 3. По заходах боротьби з туберкульозом – 10,0 тис.грн (пересувний 
флюорограф).  
 4. По «Програмі забезпечення житлом медичних працівників КНП 
«Музиківська    амбулаторія ЗПСМ» з  місцевого  бюджету   виділено -  

 150,0 тис.грн. 
*** 

Оголошення 

   З  1 січня 2020 року пільгові категорії громадян мають право подати 
заяву до управління соціального захисту населення Білозерської 
районної державної адміністрації щодо переходу з безготівкової на 
готівкову форму виплати пільги на оплату житлово-комунальних 
послуг. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Уряду 27 грудня 
2019 року (постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2019 № 1123 
,,Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України щодо питань надання житлових 
субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг”). 

  Усіх бажаючих пільговиків перевести виплату пільги на оплату 
житлово-комунальних послуг з безготівкової (банку) на готівкову 
форму виплати, звертатися до сільської ради або Східненського 
територіального округу для подання заяви (Шнирук І.В., Добринчук К.Д). 

І.В.Шнирук, начальник відділу ЦНАП 

Про обмеження перебування дітей у вечірній час 

 на вулицях без супроводу дорослих 
    СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ІНФОРМУЄ  

     З метою   попередження     злочинності  як   з  боку   дітей,     так  і 
проти них, стимулювання відповідальності батьків за виховання та 
розвиток дітей, законодавством  України   про    охорону  та  захист прав 
дитини встановлено відповідальність за факти перебування дітей без 
супроводу дорослих у вечірній час на вулиці. 
    Нагадуємо,   що згідно   Закону України    «Про охорону дитинства» 
«…дитина – це особа віком до 18 років (повноліття)»,   «малолітня 
дитина -  дитина  віком  від  0  до  14  років», « неповнолітня – з 14-і  до  
18-і роки». 

              Відповідальність за порушення законодавства: 
1. Кодекс України про адміністративні правопорушення: 
    Ст.180-1. Порушення порядку перебування дітей у закладах, у яких 
провадиться діяльність у сфері розваг, або закладах громадського 
харчування.  Згідно зі ст. 255 КпАП, протоколи про порушення ст. 1801 
КпАП вправі складати органи внутрішніх справ. 
   Далі справи про адмінправопорушення за перебування дітей у нічний 
час у розважальних закладах розглядатимуть у суді (ст. 221 КпАП). 
  Посадових осіб підприємств, установ, організацій сфери розваг або 
громадського   харчування  очікує   штраф   у  розмірі  від  20  до  50  

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 340 грн до 850 грн). 
За повторне порушення протягом року – від 850 грн до 1700 грн. 
2. Закон України «Про охорону дитинства»: 
  Ст.20-1. Особливості перебування дітей у закладах, у яких провадиться 
діяльність у сфері розваг, або закладах громадського харчування. Діти 
віком до 16 років з 22.00 до 6.00 години можуть перебувати у 
розважальних закладах, закладах громадського харчування лише в 
присутності батьків чи законного представника дитини. 
Власники закладів сфери розваг, закладів громадського харчування та 

уповноважені ними особи зобов’язані вживати заходів щодо 
недопущення у такі заклади з 22.00 до 6.00 години дітей до 16 років без 
супроводження батьків, законних представників дітей. Також вони 
мають право з 22.00 до 6.00 години вимагати у відвідувача документи, 

що засвідчують особу. 
  Відтак,  що потрібно пам’ятати! 
 1. Дітям заборонено з 22:00 до 06:00 перебувати без супроводу батьків 
у громадських місцях! 
2. Власники   закладів   розваг  та   громадського   харчування   з   22:00 

 до 06:00 години мають право вимагати у відвідувачів документи, що  
підтверджують досягнення ними 16-річного віку. 
3. У  разі  виявлення  дитини  в розважальному закладі чи в громадських 
місцях  (парки,  вулиці,  території  шкіл  та  дитячих  садків, дитячі  та 
спортивні  майданчики,  бари, дискотеки,  магазини з  алкогольною 
продукцією тощо) у нічний час, буде притягнуто до адміністративної 
відповідальності батьків за неналежне виконання батьківських 
обов’язків (ст. 184 КУпАП)! 

С.Г. Шабельніков, інспектор з питань громадської безпеки 

                                   До уваги споживачів природного газу! 
  Із 01.01.2020 року для побутових споживачів природного газу 
розділено плату за послуги з газопостачання на 2 складові: 

-  за природний газ, як товар – сплачуємо ТОВ «Херсонрегіонгаз»; 
-  за послуги з розподілу природного газу – сплачуємо АТ «Херсонгаз». 
  Реквізити АТ «Херсонгаз» для оплати:  
ЄДРПОУ 03355353, МФО 380805, АТ Райффайзен Банк Аваль у м.Київ, 
р/р UA053808050000000026005619739 м.Херсон вул. Поповича,3. 
    Плата за послуги з розподілу природного газу, відповідно до глави 6 
р.6 Кодексу газорозподільних систем, здійснюється, виходячи з 
величини річної замовленої потужності об'єкта споживача (фактичного 
обсягу споживання за газовий рік), та оплачується рівномірними 
частками протягом року. 
   Споживачі отримають окремі рахунки для сплати за природний газ та 
за послугу з розподілу природного газу. 

 АТ «Херсонгаз» 

УВАГА! 
НЕЗАКОННА ВИРУБКА ДЕРЕВ 

З настанням холодів розпочався опалювальний період. У зв’язку із 
цим почастішали незаконні вирубки дерев в лісах.                          
  16.01.2020 року  лісовою охороною Херсонського лісництва було 
виявлено  незаконну  вирубку  дерев  сосни в  кв.35 поблизу  села 
Мирошниківка.  

  Невідомі особи в нічний час спиляли 9 шт. дерев  сосни. На місце 
злочину  виїхала оперативна група поліції, ведеться розслідування.                                                           

     Державне підприємство «Олешківське лісомисливське господарство» 
закликає мешканців с.Музиківка,  с.Мирошниківка дбайливо ставитись 
до лісу, утримуватись від самовільного вирубування дерев, не бути 
байдужими, якщо ви стали свідком  скоєння злочину(незаконної 
вирубки дерев), негайно телефонуйте 102.  З метою посилення охорони 
лісових насаджень від самовільних вирубок  ДП «Олешківське ЛМГ» 
проводить ряд позачергових заходів. Лісова охорона із залученням 
працівників поліції проводять рейди по виявленню незаконних вирубок. 

      За вчинення самовільної вирубки передбачена кримінальна 
відповідальність. 

М.І. Гомечко, лісничий Херсонського лісництва 
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