
 

 
                                                            ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

                                         ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ! 
       Газета заснована у квітні 2008 року                    № 12 (222) 29 грудня 2020 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! 

В.О. Вагнєр, народний депутат України 

Шановні батьки! 
  Просимо Вас дотримуватися правил пожежної безпеки та роз’яснювати 
їх дітям. Більшість правил досить прості та знайомі нам із дитинства: 
- не використовуйте саморобні електрообігрівачі; 
- не експлуатуйте печі, що мають тріщини; 
- не користуйтесь пошкодженими розетками та вимикачами; 
- не  залишайте  без  нагляду ввімкнені  в  електромережу нагрівальні 
прилади, телевізори, радіоприймачі; 
- якщо ви не можете відмовитись від куріння, будьте обережні, бо  часто 
причиною пожежі є тліючий недопалок;  
- не залишайте без нагляду на тривалий час своїх малолітніх дітей; 
- такі небезпечні предмети як сірники та запальнички зберігайте лише в 
місцях недоступних для малечі; 
- не дозволяйте дітям запалювати свічки,  керосинові лампи,  газ без 
вашого контролю; 
- не проходьте байдуже повз дітей, які бавляться сірниками! 

У ВИПАДКУ ПОЖЕЖІ АБО ІНШОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 
НЕГАЙНО ТЕЛЕФОНУЙТЕ ЗА НОМЕРОМ “101” 

                            І. І. Безродня, заступник директора із виховної роботи 

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 2021 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 нашим 
близьким, 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 

Увага! Важлива інформація! 

  Із 01.08.2020 для побутових споживачів в Україні відкрито ринок природного 
газу. 
   У зв'язку із значною заборгованістю побутових споживачів області за 
поставлений природний газ, та як наслідок, недостатністю грошових коштів у 
ТОВ “Херсонрегіонгаз” для закупівлі природного газу, із 01.12.2020 
Товариство не має можливості здійснювати постачання природного газу 
побутовим споживачам Херсонської області. 
   Відповідно до п. 25 розділу III Правил постачання природного газу, 
затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання в сфері енергетики і комунальних послуг № 2496 від 30.09.2015 
(надалі - Правила), побутовий споживач має право на вільний вибір 
постачальника та безоплатну зміну постачальника. Постачальник обирається 
споживачем самостійно, на власний розсуд, незалежно від місця знаходження 
даного постачальника на території України. 
   У разі відсутності станом на 01.12.2020 побутового споживача в Реєстрі 
споживачів будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора 
ГТС побутові споживачі ТОВ “Херсонрегіонгаз”, які до 01.12.2020 не зробили 
вибору іншого постачальника, автоматично стають споживачами ТОВ 
“Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”, як постачальника газу 
“останньої надії”. 
    Максимальна тривалість постачання природного газу постачальником 
“останньої надії” не може перевищувати шістдесят днів та у будь-якому 
випадку не має тривати довше ніж до кінця календарного місяця, наступного 
за тим місяцем, у якому почалося фактичне постачання природного газу 
споживачеві постачальником "останньої надії". 
     Отже, протягом цього строку, починаючи із 01.12.2020, побутові споживачі 
Херсонської області (окрім тих, хто до 01.12.2020 обрав іншого 
постачальника) будуть споживачами природного газу, який буде поставляти 
ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України” та, відповідно 
отримувати від цього підприємства рахунки на оплату за спожитий газ. За цей 
час побутовим споживачам також необхідно буде обрати нового 
постачальника. 
     Перелік постачальників, які мають ліцензію на право провадження 
господарської діяльності з постачання природного газу, оприлюднено на 
офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання в 
сфері енергетики та комунальних послуг за посиланням: 
http://www.nerc.gov.ua/. 

      Додатково інформуємо, що відповідно до п. 11 Розділу V Правил, 
споживачі зобов'язані здійснити повний остаточний розрахунок із ТОВ 
“Херсонрегіонгаз” (попереднім постачальником), за виконання або неналежне 
виконання своїх зобов'язань Побутовий споживач та Постачальник несуть 
відповідальність, передбачену Договором та чинним законодавством.  

ТОВ «Херсонрегіонгаз» 

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 

Протипожежна безпека в закладі освіти 

   Пожежа була і є найнебезпечнішим стихійним лихом, унаслідок якої 
гине та страждає значна кількість людей. Тому як поводити себе під час 
надзвичайної ситуації повинен знати кожен. 
     Заклад освіти є одним із найбільш вразливих об'єктів із точки зору 
протипожежної небезпеки. Будь-яка надзвичайна ситуація може 
призвести до виникнення загрози для здоров'я і навіть життя дітей. Саме 
тому пожежна безпека є пріоритетним напрямом роботи керівництва 
Музиківського ліцею. Основна увага зосереджується на організаційних і 
практичних заходах, які спрямовані на забезпечення безпеки учасників 
освітнього процесу. 
    У ліцеї облаштовано автономну пожежну сигналізацію, оснащено всю 
будівлю системою оповіщення про надзвичайну ситуацію; придбано та 
утримуються в цілості первинні засоби гасіння, що включають у себе 
вогнегасники, ємності з піском, пожежні стенди зі щитом і спеціальним 
інвентарем; оформлено інформаційні стенди із схемами та інструкціями з 
профілактики надзвичайних ситуацій; систематично проводяться заняття, 
уроки, бесіди, інструктажі та практичні відпрацювання із працівниками 
ліцею та учнями на випадок пожежі. 
   Із 21.12.2020 р. по 24.12.12020 р. у ліцеї пройшов Тиждень пожежної 
безпеки. Із учнями проведено: Єдиний урок із забезпечення пожежної та 
техногенної безпеки в побуті, практичне заняття щодо евакуації з 
приміщення під час пожежі, бесіда «Про недопущення використання 
піротехнічних засобів неповнолітніми та заборону їх використання в 
ліцеї». У щоденники учнів вклеєні звернення до батьків щодо дотримання 
правил пожежної безпеки та недопущення використання піротехнічних 
засобів неповнолітніми. Інформаційними повідомленнями батьків 
ознайомлено  про проведену роботу з безпеки життєдіяльності з дітьми 
протягом І семестра 2020-2021 навчального року. Поновлені куточки з 
пожежної безпеки. 

Увага! 
Із 1 січня 2021 року почнуть діяти нові рахунки для сплати ЄСВ та податків. 

Державна казначейська служба України 

Увага! 
У разі  виникнення виникнення  перебоїв у електропостачанні 
телефонуйте на гарячу лінію АТ «Херсонобленерго» -0800500629. 



Легалізація праці – гарантія гідного життя 
  Хоч ми вже неодноразово писали про негативний вплив «тіньової» 
зайнятості, але  питання і надалі залишається болючим та актуальним. Тому 
знову  хочемо звернути увагу роботодавців та найманих працівників до цієї  
теми. 
     Згідно із Конституцією України кожна людина має право на працю, яку 
вона вільно обирає. Проте чимало громадян живуть сьогоднішнім днем, 
надаючи перевагу тимчасовим сумнівним заробіткам, тому останнім часом 
усе частіше доводиться зустрічати таке  негативне  явище, як використання 
найманої праці громадян без оформлення трудових відносин – «тіньовою» 
зайнятістю. «Тіньова» зайнятість і «тіньова» заробітна плата («заробітна плата 
в конверті») – не лише серйозна соціальна, але й економічна проблема. 
      Як свідчить практика, багато роботодавців малого та середнього бізнесу, 
сільгоспвиробники, ФГ, СФГ  не укладають трудові договори із найманими 
працівниками із метою мінімізації витрат та отримання максимального 
прибутку. Виплачуючи заробітну плату  неофіційно у «конвертах», 

роботодавець позбавляє свого працівника на основну та додаткову відпустки, 
на оплату лікарняного, на дотримання встановленої законодавством  норми 
тривалості робочого часу, на допомогу по безробіттю, на гарантії за 
колективним договором, на соціальне страхування від нещасних випадків на 
виробництві та на пенсійне забезпечення. Погоджуючись на «тіньову» 
зайнятість, працівники повинні розуміти, що їх очікують ризики, пов’язані із 
захистом своїх трудових прав  та соціальним захистом  у разі скрутних 
життєвих обставин.   
Значно втрачають у виплатах, внаслідок отримання  тіньових зарплат, 
майбутні мами, оскільки розмір допомоги із вагітності та пологів 

безпосередньо залежить від розміру офіційної зарплати. 
     Крім того, використання прихованих трудових відносин призводить до 
зменшення надходжень до сільського бюджету, звідки беруться кошти для 
оплати праці вчителів, лікарів, інших працівників бюджетної сфери та 
розвитку інфраструктури громади. 
   Звісно, кожен сам вирішує: чи жити одним днем, чи мати впевненість у 
майбутньому та бути соціально захищеним. Але хочемо ще раз нагадати – 

лише легальне працевлаштування гарантує людині її конституційні права.  
     Не варто забувати, що відповідно до ст.265 КЗпП  як юридичних, так і 
фізичних осіб підприємців, що використовують найману працю, 
штрафуватимуть за фактичне  допущення людей  до роботи без оформлення 
трудового договору та виплату заробітної плати без нарахування та сплати 
ЄСВ. Штраф у 10-тикратному розмірі  мінімальної заробітної плати, 
встановленої на момент  виявлення порушення (на сьогодні 47 230,00 грн.) 
стягуватимуть за кожного працівника, до якого скоєно порушення. За 
недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці 
застосовуватимуть штраф у 2-кратному розмірі мінімальної заробітної плати 
(на сьогодні – 9 446,00 грн.). 
     Нагадуємо, що 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.  
    Тож закликаємо роботодавців зробити крок назустріч суспільству та 
громаді – легалізувати найманих працівників та відмовитись від «чорної» 
зарплати в «конвертах», що дозволить зняти, по-перше, соціальну напругу, а ,  
по-друге, дозволить громадянам отримати реальну соціальну підтримку! 

    Пам’ятайте, що повага до себе починається із шанування законів своєї 
держави та людей! 

В.С. Ртіщева, секретар комісії із питань наповнення місцевого бюджету 

Відділ «Білозерське бюро правової допомоги» інформує 
  До відділу  за роз’ясненням часто звертаються громадяни, у яких  відкрите 
виконавче провадження по стягненню заборгованості. У них виникає питання:  
«На які види  виплат не звертається стягнення за виконавчими документами?». 
Чинне законодавство про виконавче провадження, а саме ч.1ст.73 , містить 
вичерпний перелік виплат, на які не може бути звернено стягнення. Це  
вихідна допомога, яка виплачується у разі звільнення працівника; компенсація 
працівнику витрат у зв’язку із переведенням, направленням на роботу до іншої 
місцевості чи службовим відрядженням; польове забезпечення, надбавки до 
заробітної плати, інші кошти,що виплачуються замість добових та 

квартирних; матеріальна допомога особам, які втратили право на допомогу по 
безробіттю; допомога у зв’язку із вагітністю та пологами; одноразова  
допомога у зв’язку із народженням дитини; допомогу при усиновленні 
дитини; допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 
допомогу на дітей одиноким матерям; допомогу особам, зайнятим доглядом 
трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною-інвалідом, по 
тимчасовій непрацездатності у зв’язку із доглядом за хворою дитиною, а 
також на іншу допомогу на дітей, передбачену законом; допомогу на 
лікування;  допомогу на поховання; щомісячну грошову допомогу у зв’язку із 
обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та 
особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, 
що зазнала радіоактивного забруднення; дотації на обіди, придбання путівок 
до санаторіїв та будинків відпочинку за рахунок фонду споживання. 
 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 

Відділ у Білозерському районі Головного управління Держгеокадастру  
 у Херсонській області закликає громадян завершити процедуру 

оформлення права власності на землю 

 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 у цифровому форматі внесена у 
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 у Публічній кадастровій 
карті, Ваші сусіди можуть внести туди інформацію про свої ділянки у будь-

якій конфігурації, навіть із 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». 

Із  усіх питань, що виникають у процесі оформлення земельних ділянок, 
звертатися до Відділу земельних відносин та розвитку інфраструктури 
сільської ради. 

*** 

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 2021 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  

Передноворічна ялинкова кампанія 
   Невдовзі  Новий рік та Різдво Христове. Із нетерпінням кожен чекає на їх 
наближення, адже зимові свята – це затишок у сімейному колі, мрії і 
сподівання добра у новому році. Мало хто із нас може уявити Новий рік без 
кольорових вогників та прикрас ялинки, що стали незмінним атрибутом свята. 
Проте саме ця традиція щороку додає чимало клопоту працівникам лісової 
галузі. 
  Із метою посилення охорони лісових насаджень та запобіганню самовільної 
заготівлі новорічних ялинок Херсонським лісництвом ДП «Олешківське 
ЛМГ» спільно із правоохоронними органами  постійно проводяться  рейди по 
виявленню  незаконних рубок та  пошкодження дерев.      
  Щороку  лісовою охороною  Херсонського лісництва ДП «Олешківське 
ЛМГ» через засоби масової інформації підприємства проводиться 
роз’яснювальна  робота про заподіяну шкоду лісу, що спричинена байдужим 
ставленням  населення. Однак, незважаючи на неймовірні зусилля лісової 
охорони, направлені на збереження соснових насаджень, кількість випадків 
незаконних рубок залишається, на жаль, високою. 
  За вчинення самовільної рубки або пошкодження до ступеня припинення (чи 
неприпинення) росту дерева передбачено адміністративну та кримінальну 
відповідальність. Лісопорушники будуть притягнені до відповідальності у 
встановленому законом порядку. Розмір такс для нарахування збитків  у 

передноворічний період збільшено  у три рази. 
   Державне підприємство «Олешківське лісомисливське господарство» 
звертається до мешканців міста Херсона та області із проханням дбайливо 
ставитись до лісу, утриматись від самовільного вирубування дерев! Ліс – це 
прикраса, але насамперед, це тяжка праця небайдужих людей, що з любов’ю 
зростили кожне дерево. 
  Вітаємо Вас із наступаючими Новорічними святами! 

М.І. Гомечко,  лісничий Херсонського лісництва 

Подяка 

  Ми, жителі с. Східне,  хочемо висловити слова подяки та виразити свою 
повагу нашому фельдшеру Безпальченко Світлані Миколаївні. 
   У зв’язку з ремонтом ФАПу в с. Східне, Світлана Миколаївна на даний 
час працює в с. Загорянівка, але мешканців Східного не залишила без 
медичної допомоги. У цей непростий час, коли люди хворіють,вона надає 
дієві консультації по телефону, роз’яснює правила поведінки в тій чи 
іншій ситуації, доставляє населенню різні  медикаменти за запитом, 
ніколи нікому ні в чому не відмовляє.  
   Ми дуже пишаємося, що у нас є такий відповідальний, компетентний 
медичний працівник і дякуємо їй за надання вчасної, якісної та 
професійної допомоги. 

Анцибор Л.С., Каретіна Ю.Л., Посунько А.С. і ще 30 підписів  
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