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ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ!
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Спортивна молодь – престиж громади

Закінчується 2018-2019 навчальний рік, а разом із ним добігає кінця і
Спартакіада серед учнів закладів загальної середньої освіти Херсонської
області. Багато стартів позаду, але рекордним по кількості змагань видався
квітень-травень поточного року. Учні шкіл нашої громади були учасниками
змагань з футболу (7-11 кл.), «Шкіряний м’яч» (5-6 кл.), «Шкільна
волейбольна Ліга», класичного та пляжного волейболу, легкої атлетики та
«Козацький гарт». Обласним першостям, звичайно, передували змагання
серед учнів шкіл Музиківської ОТГ.
Найбільш численними, видовищними та результативними були змагання з
легкої атлетики та «Козацький гарт». У загальній першості фізкультурнопатріотичного фестивалю «Козацький гарт», в якій брали участь 28 команд
Херсонської області, учні нашої громади замкнули першу десятку та
здобули 3-призове місце у вікторині «Знавців історії козацтва та
Олімпійського руху».
Виступи легкоатлетів також стали досить результативними. Звичайно ж,
вітаємо з призовими місцями Мар’яну Сербу (ІІ місце з бігу на 800м., ІІІ –
з бігу на 3000 м.) та Марію Авдоян – ІІІ місце у метанні диску. Зовсім трішки
не вистачило Максиму Трибушному, щоб посісти ІІІ місце у штовханні ядра
на Х юнацьких спортивних іграх Херсонщини та обласній Спартакіаді, поки
що у Максима – 4 місце. Проте і решта членів команди доклали максимум
зусиль, щоб отримати за свої результативні виступи достойні бали для
командної скарбнички. Погодьтеся, адже 4,5,6,7,8 місця на обласному рівні
також гідні уваги та похвали – а у нас таких місць переважна більшість. 360
балів забезпечили нам 12 місце серед 24 команд районів та ОТГ
Херсонської області.
Дякуємо учням шкіл нашої громади та їх наставникам, бажаємо успіхів у
майбутніх стартах!
Н.В. Борисова, вчитель фізичної культури
Музиківської ЗОШ, голова МО
ПАМ’ЯТАЄМО ТА ДОТРИМУЄМОСЬ ПРАВИЛ
ПОВЕДІНКИ НА ВОДІ!

За тиждень у школярів розпочнуться довгождані літні канікули.
Попереду купальний сезон. Це найбільш приємний і корисний
відпочинок влітку. Однак, знаходячись на водних об’єктах, завжди
треба пам’ятати про безпеку.
Із учнями усіх класів вчителі провели ряд бесід та інструктажів із
безпеки життєдіяльності, серед яких «Правила поведінки на воді та біля
водоймищ». Дітей ознайомили з наступним:
- купатися обов’язково під наглядом дорослих;
- купатися можна тільки у спеціально відведених та обладнаних для
цього місцях;
- безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби;
- купатися краще в спокійну безвітряну погоду при температурі води не нижче +20 С, повітря - не нижче +24 С;
- після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж через 1,52 години;
- у воді варто перебувати не більше 15 хвилин. При перших ознаках
переохолодження вийдіть із води, переодягніться у сухий одяг, зробіть
декілька фізичних вправ, простих рухів, присідань або побігайте;
- не запливайте далеко, особливо за буї, оскільки можна не розрахувати
свої сили;
- пірнати можна лише там, де є для цього достатня глибина, прозора
вода, рівне дно;
- після купання не рекомендується сидіти на сонці, краще відпочити в
тіні;
- якщо ви стали свідками того, що людина тоне чи кличе на допомогу –
негайно повідомте рятувальників, які завжди чергують на обладнаних
для купання місцях.
ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Не відпускайте неповнолітніх дітей купатись самих або в компанії
однолітків.
Пам’ятайте про те, що діти, перебуваючи біля водоймищ та у воді,
повинні бути під наглядом дорослих.
Будьте самі прикладом правильної поведінки на пляжі та навчайте
цього своїх дітей.
НЕХАЙ ВІДПОЧИНОК ДІТЕЙ БУДЕ РАДІСНИМ, ПРИЄМНИМ,
А ГОЛОВНЕ – БЕЗПЕЧНИМ!

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

Про користування земельними паями
Використання земельних ділянок, які надані громадянам у
власність для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва (земельні паї), є підприємницькою діяльністю, а саме:
вирощування сільськогосподарської продукції.
Щоб легально користуватись своєю землею, необхідно
зареєструватись фізичною особою - підприємцем або передати її
в оренду суб’єкту господарювання. При передачі в оренду
обов’язково укладають договір із суб’єктом господарської
діяльності - юридичною особою або фізичною особою-підприємцем,
який реєструється у встановленому законом порядку. Провадження
господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта
господарювання тягне за собою накладання штрафу від однієї до
двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(від 17000 до 34000 грн.) із конфіскацією вирощуваної продукції,
знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок
вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такого.
Для реєстрації фізичної особи підприємцям необхідно пройти
такі етапи:
1) реєстрація фізичної особи – підприємця
здійснюється
безкоштовно шляхом подачі документів державному реєстратору і
займе 3-5 днів. Необхідно врахувати також, що документи можна
подавати лише за місцем реєстрації;
2) взяття на облік фізичних осіб - підприємців у контролюючих
органах (податкова інспекція) здійснюється за податковою адресою
на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань,
наданих державним реєстратором;
3) фізична особа – підприємець обирає одну із існуючих систем
оподаткування:
- загальну систему;
- спрощену систему ( єдиний податок);
- платник податку на додану вартість.
Після проходження всіх інстанцій ви отримаєте:
1) виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань;
2) витяг з реєстру платників податків;
3) книгу обліку доходів та зборів фізичної особи підприємця.
Для отримання консультацій із питань реєстрації ФОП необхідно
звернутись до Білозерського відділення Херсонської ОДПІ або
сільської ради.
В.П. Гордовенко, спеціаліст із
землекористування та екології

Запрошуємо на свято!
1 червня в центрі с.Музиківка відбудеться дитяче
костюмоване свято до Дня захисту дітей – «А я люблю, коли
сміються діти!».
У програмі - святковий концерт, веселі аніматори, бульбашкове
шоу, батути, поп-корн, дартс, солодка вата, ігри та ін.
Шановні батьки, зазирнімо у своє дитинство - чого ми
найбільше бажали - безперечно свята! Тож беріть своїх діточок
та мерщій до нас на конкурси та розваги!
Захід проводиться в рамках перемоги у Програмі «Бюджет
участі – 2019».
К.Г. Янчіюк, керівниця проекту

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

ОГОЛОШЕННЯ
Нагадуємо, що на території Музиківської ОТГ діє «Програма
оздоровлення дітей учасників АТО, дітей – сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування на 2019 рік».
Усім бажаючим оздоровити дітей у таборах звертатися до спеціалістів
сільської ради, в старостат, або за телефонами: 0507095306;
0965843607,0965616930.
***
ОГОЛОШЕННЯ

Усім бажаючим отримувати субсидію на неопалювальний період
(з травня 2019 року по вересень 2019 року) необхідно звернутися до

сільської ради для заповнення заяви та декларації.
Автоматичний перерахунок субсидій із травня 2019 року буде
зроблено тільки для деяких категорій населення (одинокі та одиноко
проживаючі пенсіонери, родинам, у яких не відбулося змін у складі
сім'ї, доходів, немає непрацюючих осіб).
При собі мати паспорт, код, свідоцтва про народження, розрахункові
рахунки по сплаті за комунальні платежі та обов'язково мобільний
телефон. Без мобільного телефону субсидія не надається.
Довідки за телефонами: с.Музиківка, с.Мірошниківка, с.Висунці –
0507095306; с.Східне, с.Загорянівка – 0965843607.

І.В. Шнирук, завідувач сектору соціального
захисту та медичного обслуговування
Шановні абоненти водомережі с.Східне
та с. Загорянівка (Шкуринівка)
Згідно рішення сесії від 25 квітня 2019 №869 «Про затвердження
тарифів» КП «Струмок- 2» встановлено нові тарифи на
водопостачання з 01 травня 2019 року:
1. За водокористування по лічильнику:
- для населення – 10,50 грн. за 1 куб.м;
- для бюджетних установ – 10,50 грн.за 1 куб.м;
- для інших споживачів- 10,50 грн. за 1 куб.м;
2. За водокористування без лічильника:
- з однієї людини на місяць - 40,00 грн.
- з однієї голови ВХР- 20,50 грн.
- з однієї голови молодняка - 9,50 грн.
- з однієї голови свині - 4,70 грн.
- за легковий автомобіль (трактор)- 18,90 грн.
- за полив 0,01 га земельної ділянки- 62,00 грн.
3.
Для
абонентів,
які
користуються
централізованим
водопостачанням без лічильника
і мають колодязі або
артсвердловини, встановлено плату за полив половини земельної
ділянки по тарифу- 62,00 грн.
4. За дозвіл на нове підключення до водомережі – 850,00 грн.
5. За несанкціонований відбір води (самовільне та додаткове
підключення до водомережі, відбір води насосами, самовільне
зняття лічильника, пошкодження пломби) – штраф 850,00 грн.
С.О. Шкурупій, керівник КП «Струмок-2»

Увага! Амброзія!
Амброзія полинолиста - це однорічна трав'яниста рослина, за
своїм зовнішнім виглядом дуже нагадує полин звичайний. Амброзія
вкрай невибаглива до умов існування. Характеризується
інтенсивним наростанням наземної вегетативної маси і при
сприятливих умовах досягає висоти 1,5-2 м, а коріння
заглиблюється до 4 метрів, добре відростає після скошування.
Сильно висушує і виснажує ґрунт. Зелена маса містить гіркі
речовини і ефірні олії, тому тварини її не поїдають. При попаданні у
корми погіршується смак молока. Розмноження здійснюється за
допомогою насіння. У середньому одна рослина може давати їх від
30-70 тисяч. Причому, схожість має не тільки повністю дозрілий
посівний матеріал, але і скошений у фазі воскової стиглості. Слід
зауважити, що пилок рослини є сильним алергеном. При
несприятливому фоні достатньо навіть декількох часток, щоб
спровокувати характерні явища: сльозоточивість, рясні виділення з
носа, підвищення температури, з'являється кашель, головні болі, у
найбільш чутливих - приступи астми.
Враховуючи

велику

шкідливість

амброзії

як

для

сільського

господарства, так і для здоров'я людей, боротьба з нею є одним із
важливих і першочергових завдань землекористувачів. Знищуйте
амброзію будь-яким доступним для Вас способом: вручну,
механічно, хімічно.
Кодекс України «Про адміністративні правопорушення»
передбачає відповідальність за невжиття заходів щодо боротьби з
бур'янами, використання земель не за цільовим призначенням,
невиконання природоохоронного режиму.
В.П. Гордовенко, спеціаліст із

землекористування та екології

«Муніципальна няня»

"Муніципальна няня" – це урядовий проект з підтримки молодих батьків,
який запрацював із 1 січня 2019 року. У його рамках держава компенсує
частину витрат на послуги няні для дітей до 3 років. Сума відшкодування
рівна розміру прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, станом на 1 січня
2019 року- це 1626 гривень на місяць. У Міністерстві соцполітики
наголошують, що компенсація на няню не заміняє інші соціальні
виплати на дитину і виплачується окремо за бажанням батьків.
Хто має право на послуги муніципальної няні?
Право на «муніципальну няню» мають батьки або опікуни дітей до трьох
років, які уклали офіційну угоду з нянею.
Компенсацію послуг няні не можуть отримувати сім’ї, які є батькамивихователями дитячих будинків сімейного типу та прийомні батьки, якщо
вони вже отримують грошову допомогу від держави.
Компенсація за послуги няні не скасовує декретні виплати та відпустку з
догляду за дитиною.
Також залишаються інші соціальні пільги та виплати, які отримує родина.
Як скористатися послугою?
Самостійно знайти няню та укласти у письмовій формі договір чи угоду
про здійснення догляду за дитиною. Це, напевно, найскладніший етап, адже
не всі няні готові легалізувати свою діяльність. У договорі щодо догляду за
дитиною є низка важливих умов, яких потрібно дотримуватись при
підписанні. Тому при оформленні таких документів краще звертатися до
юристів.
Протягом місяця після підписання договору з нянею, батьки повинні
прийти до місцевого структурного підрозділу з питань соціального захисту
населення (УСЗН) за місцем проживання та подати необхідний перелік
документів.
Документи розглядають протягом десяти робочих днів, потім погоджують
виплату компенсації або відмовляють. Про рішення повідомляють упродовж
трьох робочих днів після його ухвалення.
Батьки можуть оскаржити відмову у виплаті компенсацій, але поки цей
механізм є досить складним: потрібно залучати адвокатів, скаргу розглядає
суд.
Щоб отримати компенсацію, батькам чи опікунам щомісячно до 5 числа
потрібно надавати в Управління соціального захисту населення (УЗСН)
докази оплати послуг няні. Виплати проводяться щомісяця на той рахунок,
який був вказаний у пакеті документів. Якщо цього не зробити або надіслати
чеки пізніше, держава не буде виплачувати компенсацію «муніципальної
няні» за поточний місяць. Виплати продовжаться із наступного місяця, якщо
батьки вчасно нададуть документи, що підтверджують оплату послуг.
Компенсацію виплачують за той період, на який було укладено договір із
муніципальною нянею. Якщо договір розривають достроково, батьки
зобов’язані повідомити про це відділення УСЗН протягом одного робочого
дня.
Няня, яка хоче стати «муніципальною», має бути оформлена як фізична
особа-підприємець (фізична особа-підприємець КВЕД 97.00, КВЕД 88.91;
юридична особа-підприємець КВЕД 78.20, КВЕД 85.10.) Також варто
відкрити рахунок у банку, на який надходитиме її заробітна плата.
У ВАС ВИНИКЛИ ПИТАННЯ?
Звертайтеся до відділу «Білозерське бюро правової допомоги»
смт.Білозерка вул.Свободи,108
Режим роботи: 800-1700 щодня, без перерви, крім суботи та неділі
У лісах Херсонщини пожежонебезпечно!
Лісові пожежі є найбільшим лихом для лісу. За лічені хвилини вони
можуть знищити або пошкодити лісові насадження, що вирощують
десятиріччями. При цьому збитків зазнають не тільки лісові масиви,
рослинність, гинуть також дикі тварини, птахи, комахи.
Основною причиною виникнення лісових пожеж є порушення
громадянами вимог Правил пожежної небезпеки в лісах під час відпочинку
та випалювання сухої трав’янистої рослинності на сільгоспугіддях,
пасовищах, а також випалювання очерету в плавнях Херсонщини. Сильні
вітри роздмухують вогонь і розповсюджують його у прилеглі лісові масиви
та дачні кооперативи, чим створюють реальну загрозу їх знищення.
З метою попередження виникнення та розповсюдження лісових пожеж
лісовою охороною державного підприємства «Херсонське лісомисливське
господарство» проводиться ряд протипожежних заходів, створюються
протипожежні розриви, мінералізовані смуги, здійснюється догляд за
існуючими. Проводиться роз’яснювальна робота серед населення. Створено
рейдові бригади із залученням працівників правоохоронних органів,
громадських активістів та екології по виявленню та притягненню до
адміністративної відповідальності порушників пожежної безпеки в лісах.
Тому ще раз нагадуємо: пожежу легше попередити, ніж гасити. Наш
спільний обов’язок – шанобливо ставиться до природи, перебуваючи в лісі,
дотримуватись Правил пожежної безпеки в лісах, а саме:
- розпалювати багаття в спеціально відведених місцях;
- не палити, не кидати в лісі непогашені сірники, недопалки;
- місця відпочинку обкопувати по периметру;
- обов’язково викопати яму для сміття;
- не залишати розпалене багаття, від’їжджаючи з місця відпочину.
Лише об’єднавши спільні зусилля, ми зможемо зберегти наші зелені скарби
від вогню.
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