
 
 

ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ! 
Газета заснована у квітні 2008 року №7 (217) 29 липня 2020 року 

Як забезпечити безпеку дітей у мережі Інтернет 

 Спілкування в соціальних мережах, мобільних додатках, ігри і розваги-  

це все невіддільна частина життя сучасних дітей. А під час літніх канікул 

вони ще більше часу проводять за телефонами, планшетами та 
комп’ютерами. 
   Варто прийти до розуміння, що батьки учнів несуть таку ж 
відповідальність за поведінку своїх дітей в Інтернеті, як і на вулиці. 
Інакше діти можуть зіткнутися із цілком реальними негативними 
результатами віртуального спілкування. Через те пропонуємо батькам 
ознайомитися з актуальною інформацією, для збереження здоров’я дітей.  
  Поради батькам 

1. Будьте другом своїй дитині. Проявляйте зацікавленість її 
захопленнями і обговорюйте проблеми, що виникають. Якщо Ви зможете 
стати тією людиною, якій Ваша дитина довіряє, їй не доведеться шукати 
підтримки у віртуальних друзів. 
2. Установіть комп’ютер у місці, доступному всім членам родини. Це 
значно полегшить контроль за його використанням.  
3. Цікавтеся, які вебсайти відвідує ваша дитина та з ким спілкується. 
4. Навчіть свою дитину ніколи не надавати особисту інформацію про 
себе та свою родину електронною поштою та в різних реєстраційних 
формах, які пропонують  власники сайтів. 
5. Попросіть дитину відразу ж повідомити Вам про неприємні ситуації 
під час спілкування в Інтернеті, підкресливши, що Ви не будете 
сердитися, про що б вона не розповіла. 
6.  Переглядайте інформацію, що міститься в комп’ютері Вашої дитини. 
Це допоможе контролювати її спілкування в мережі. Але пам’ятайте, що 
дитина може користуватися Інтернетом не тільки вдома. Тому нагадуйте, 
що правила повинні бути в силі скрізь. 
7. Програми батьківського контролю дозволяють дорослим обмежувати 
контент, який дивляться і читають діти в Інтернеті. Установіть функцію 
«Батьківський контроль».  
8. Батьки повинні не забувати тримати захищеними свої власні паролі, 
щоб діти нікуди не могли увійти під батьківським іменем. 

9. Не пропустіть симптоми залежності. Замисліться над тим, чи не 
позначається використання Інтернету на успішності дитини, її здоров’ї, 
стосунках із членами сім’ї та друзями. Визначте, скільки часу вона 
проводить в онлайні. 
10. Проаналізуйте власні звички. Чи немає у Вас проблеми з контролем 
перебування в Інтернеті? Пам’ятайте, що для дитини ви є основним 
прикладом у житті. 
11. Переконайтеся, що діти консультуються з Вами щодо будь-яких 
фінансових операцій, здійснюючи замовлення, купівлю або продаж через 
Інтернет. 
12. Установіть баланс. Заохочуйте та підтримуйте бажання дитини 
займатися різноманітною діяльністю, у тому числі дитячою творчістю, 
фізичними вправами, рухливими іграми. 
 13. Заохочуйте дитину до справ, ігор, які сприяють її спілкуванню з 
іншими дітьми. 
  Використовуючи ці рекомендації, Ви маєте нагоду максимально 
захистити дитину від негативного впливу всесвітньої мережі Інтернет.  
Але пам’ятайте, Інтернет не тільки осередок небезпеки, але й найбагатша 
у світі бібліотека знань, розваг, спілкування та інших корисних речей. Ви 
повинні навчити свою дитину правильно користуватися цим 
невичерпним джерелом інформації. 
   Та найголовніше, дитина повинна розуміти, що Ви не позбавляєте її 
вільного доступу до комп’ютера, а, насамперед, оберігаєте. Дитина 
повинна Вам довіряти. 

 Н. М. Петрова,  практичний психолог Музиківського ліцею 

Легалізація праці – запорука гідного життя 

     Хоча ми вже неодноразово писали про негативний вплив «тіньової» 
зайнятості і заробітної плати, дане питання і надалі залишається 
болючим. Тому в черговий раз хочемо привернути увагу роботодавців та 
найманих працівників до цієї теми. 
  Згідно з Конституцією України кожна людина має право на працю, яку 
вона вільно обирає або на яку вільно погоджується. Але чимало 
громадян живуть днем нинішнім, надаючи перевагу тимчасовим 
сумнівним заробіткам, тому останнім часом усе частіше доводиться 
стикатися з таким негативним явищем, 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 з 
найманими працівниками з метою мінімізації витрат та отримання 
максимального прибутку. Виплачуючи заробітну плату  неофіційно в 
«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 з 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 з вагітності і 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 захищеним соціально. Але хочеться ще раз 
нагадати – лише легальне працевлаштування гарантує людині її 
конституційні права. Якщо людина працює в «тіні», то швидко відчуває, 
що перебуває на «пташиних» правах і втрачає впевненість у 
завтрашньому дні. 
   Не варто й 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). 

  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’ятаймо, що  повага  до  себе  починається з шанування законів 

своєї  держави! 
В.С. Ртіщева, секретар комісії із питань 

 наповнення  місцевого бюджету ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ ГРОМАДИ! 
   Громадянам,  які   мають   у  власності  чи  користуванні земельні 
ділянки,   необхідно   сплатити   земельний   податок   до   29  серпня 
2020 року.  
   Для отримання платіжного повідомлення просимо звертатися до 
Музиківської сільської ради,  приміщення ЦНАПу, кабінету 
землевпорядника та адміністративної будівлі Східненського 
територіального округа  з  понеділка  по  п’ятницю з 8.00 до 16.00, 
перерва з 12.00 до 13.00 години. 
   У випадку несплати податку вчасно – буде нарахована пеня та штраф   
за кожен прострочений день. 

Відділ земельних відносин та розвитку інфраструктури 

              ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ! 
  Ціна на природний газ для потреб побутових споживачів із 
01.07.2020 р. по 31.07.2020 р. (включно)-2,98 за1 м3 , згідно Постанови 
КМУ від 19.10.2018 р. №867; норми споживання природного газу для 
побутових споживачів у разі відсутності лічильників газу, 
затверджених Постановою КМУ від 27.02.2019 №143.  

І.В. Шнирук, начальник відділу ЦНАП 

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



Відділ «Білозерське бюро правової допомоги» інформує 

      До відділу  з правовим питанням часто звертаються громадяни, у 
яких  у трудовій книжці по батькові записано наприклад: «Івановна», а в 
паспорті  «Іванівна». Що робити в такому випадку?  
  Існує два способи виправлення ситуації: досудовий спосіб - шляхом 
звернення до органу, який видав документ, та судовий – шляхом 
встановлення факту належності правовстановлюючого документа. 
  У разі, якщо установа (підприємство,організація, орган влади), яка 
видала цей документ, не може виправити допущену в ньому помилку, 
або така установа ліквідована, а архівні документи не збереглися, особа 
має право звернутися до суду із заявою про встановлення факту 
належності правовстановлюючого документу. Також це питання 
вирішується лише в суді, якщо у виправленні помилки відмовлено, або 
орган, в якому знаходиться архівна реєстраційна справа, не наділений 
повноваженнями виправляти такі помилки.   
   Встановлення факту належності правовстановлюючих 
документів  особі, прізвище, ім'я, по батькові, місце і час народження 
якої, що зазначені в документі, не збігаються з ім'ям, по батькові, 
прізвищем, місцем і часом народження цієї особи, зазначеним у 
свідоцтві про народження або в паспорті, у тому числі, факту належності 
правовстановлюючого документа, в якому допущені помилки у 
прізвищі, імені, по батькові або замість імені чи по батькові зазначені 
ініціали  здійснюється у судовому порядку (пункт 6 частини першої 
статті 315 ЦПК України). 

     У цих справах суд встановлює належність особі правовстановлюючих 
документів, а не тотожність прізвища, імені, по батькові, неоднаково 
названих у різних документах, не присвоєння чи залишення одного з 
них. 
     Також обов’язково необхідно звернути увагу, як по батькові написано 
в правовстановлюючих документах на рухоме, нерухоме майно та як 
записано у дітей у свідоцтві про народження в графі «мати», щоб 
уникнути подальших проблем, наприклад, при оформленні спадщини чи 
договору купівлі-продажу майна.  
    Для  надання  більш  конкретної  та  вичерпної  консультації, необхідно  
ознайомитися  з  документами  громадянина і оцінити їх в сукупності  із 
ситуацією, яка склалася. 
    Важливо  знати,  що  для  початку  розгляду  Вашої справи у суді 
необхідно до суду подати належно оформлену заяву.  Тож  у  разі, якщо  
Ви  чи   Ваші  знайомі  потребуєте  правової допомоги,  завжди можете  
звернутись  за  юридичною   допомогою   до   відділу  «Білозерське  бюро  
правової  допомоги  Херсонського  МЦ»   з надання БВПД за адресою: 
смт Білозерка, вул. Свободи (К.Маркса), 108  або за тел.: (05547)3-32–
60, (068)364-86-28 чи  на «гарячу» лінію системи 0800 213 103.  

Геопортал громади 

    Понад рік Музиківська сільська рада є учасником проекту USAID 
«Підтримка аграрного і сільського розвитку», метою якої є розвиток 
спроможності об’єднаних громад в управлінні земельними ресурсами та 
залученні інвестицій шляхом співробітництва громади, бізнесу та влади. 
   За результатом Програми створено геопортал Музиківської ОТГ, на 
якому опубліковано перспективні напрямки використання території 
Музиківської сільської ради. 
     Геопортал   громади  розміщений  на   вебресурсі   GEOPORTALUA,  

який доступний за посиланням: 
https://otgportal.com.ua/arcgis/apps/webappviewer/index.html?id=a582d

37c9d074adeac8f6895c3e6a963 

   Геопортал – це точна і детальна карта території, на яку нанесена 
інформація про різні об’єкти. 
    Завдання геопорталу полягає в тому, щоб надавати повну і детальну 
інформацію про території. Для громади – це зручний інструмент для 
швидкого отримання інформації про населений пункт через Інтернет, а 
органам муніципального управління він дасть можливість аналізувати 
просторові дані та приймати оптимальні рішення щодо розвитку 
громади. 
    Зокрема, на геопорталі  ви знайдете інформацію про: 
- земельні ділянки, які пропонуємо для інвесторів; 
- комунальні будівлі та приміщення; 
- об’єкти промисловості та комерції; 
- перспективні напрямки розвитку громади. 
   Ці всі дані можна переглянути на карті у вигляді шарів, реєстрів чи 
завантажити їх у зручному для обробки форматі. 

 А.В. Мельниченко, начальник відділу земельних  
відносин та розвитку інфраструктури 

  Боротьба з амброзією – СПРАВА КОЖНОГО! 

   Сьогодні велике занепокоєння викликає поширення амброзії 
полинолистої, як надзвичайно злісного карантинного бур’яну-алергену. 
   Під час цвітіння кожна рослина амброзії утворює мільярди пилкових 
зерен (пилок), які переносяться вітром на великі відстані, викликаючи у 
чутливих людей захворювання на поліноз: спостерігається втрата 
працездатності, з’являється набряк слизових оболонок очей і верхніх 
дихальних шляхів, розвивається астма. 
    У зв’язку із цим, протягом вегетаційного періоду амброзії 
полинолистої необхідно вживати необхідних заходів для забезпечення 
фітосанітарного благополуччя на території сіл громади, контролювати 
стан та не допускати поширення карантинного бур’яну на 
прибудинкових, прилеглих, наданих у власність, користування або в 
оренду земельних ділянках. 
   Закликаємо всіх небайдужих до свого здоров’я і здоров’я оточуючих та 
екологічного стану нашої громади до плідної співпраці по знищенню 
амброзії! 
   Фактично знищення амброзії у населених пунктах проводиться 
методом скошування, разом з іншими бур’янами. Враховуючи здатність 
карантинного бур’яну швидко відростати та створювати чисельні бокові 
пагони після скошувань, рекомендується застосовувати цей метод у 

період бутонізації амброзії, коли створюються генеративні органи та 
мінімальна здатність до відростань та проводити скошування, як 
можливо, низько. При застосуванні методу скошування для знищення 
амброзії з початку літа, його необхідно повторювати до жовтня на тих 
самих ділянках 5-7 разів. 
   Також звертаємось із проханням до населення, землекористувачів, 
керівників підприємств та організацій всіх форм власності проводити всі 
необхідні заходи щодо захисту та оздоровлення екологічного стану 
нашого довкілля. 
   Знищення амброзії збереже і фізичне здоров’я людей, і чистоту 
довкілля. 

                Л.О. Новохацька, спеціаліст із землекористування та екології 

Новий сервіс від Пенсійного фонду України 

  Пенсійний фонд України презентував новий електронний сервіс.  
  Що це за сервіс? Коли він почав діяти? 

  Так, дійсно, Пенсійний фонд України на виконання Указу Президента 
України від 08 листопада 2019 року № 837 «Про невідкладні заходи з 
проведення реформ та зміцнення держави» впровадив з 1 липня цього 
року нову послугу для майбутніх пенсіонерів. На вебпорталі електронних 
послуг Фонду запрацював сервіс автоматичного призначення пенсій. 
Сервісом з автоматичного призначення пенсій може скористатися кожен, 
хто ще не отримує пенсійні виплати, але хотів би, щоб у майбутньому 
вони нараховувалися автоматично.  
  Як скористатись сервісом «Автопризначення пенсії за віком»? 

  Для того, щоб оформити пенсію без відвідування Фонду треба: 
-  авторизуватись на вебпорталі Пенсійного фонду за допомогою КЕПу 
(КЕП – кваліфікований електронний підпис, раніше була назва ЕЦП – 

електронний цифровий підпис); 

-  заповнити анкету-заяву на автопризначення пенсії (загальні дані; дані 
документу, що посвідчує особу; адреси проживання та реєстрації; дані 
щодо виплати пенсії та отримання пенсійного посвідчення); 
-  після заповнення анкети завантажити до неї скан-копії документів, які є 
обов’язковими, та ті, які користувач вважає необхідним надати для 
підтвердження його права на певні доплати та пільги; 
-    підписати анкету та надіслати її на розгляд до ПФУ, натиснувши 

 кнопку "Сформувати заяву". 
  Після завантаження документів, необхідно ще раз переглянути весь 
перелік, проаналізувати — можливо, є інші документи, що можуть 
вплинути на пенсійне забезпечення. 
  Система передбачає зворотний зв’язок за результатами опрацювання 
звернення. Так, у вкладці «Мої повідомлення» буде надходити 
інформація щодо опрацювання звернення спеціалістами Фонду.  
  Пенсія буде призначена автоматично після досягнення пенсійного віку з 
урахуванням всіх наявних у Пенсійному фонді даних. Заявник отримає 
повідомлення про автоматичне нарахування йому. 

  Ця послуга є безкоштовною, як і будь-яка послуга, що надається через 
вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.  
І на останок – спробуйте і самі переконайтесь, що новий сервіс 
«Автопризначення пенсії за віком» - це швидко, зручно і не важко! 

Головне управління  пенсійного фонду Херсонської області 

Увага ! 
  Обмежено час роботи закладів громадського харчування та 
розважальних закладів! 
  Із 11.07.2020 року на період дії карантину, з 23-ї та до 7-ї години ранку 
забороняється робота розважальних закладів (нічних клубів), а також 
суб’єктів господарської діяльності з надання послуг громадського 
харчування з організацією дозвілля або без нього (ресторанів, кафе, 
барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), закладів культури, 
крім кінотеатрів та крім діяльності з надання послуг громадського 
харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень 
на винос. робота розважальних закладів (нічних клубів, кафе, ресторанів, 
барів, тощо)  
   Обмеження вводяться згідно з Постановою КМУ №588 від 8 липня 
2020 року. 
  Просимо дотримуватися постанови КМУ. 

С.Г. Шабельніков, інспектор із питань громадської безпеки  
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