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Осінь – пора олімпіад, конкурсів, змагань
Стартував Х (ювілейний) Міжнародний мовно – літературний
конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
19 жовтня 2019 року у приміщенні Музиківського ліцею зібралися
16 талановитих, розумних, відповідальних, старанних учнів
Музиківського ліцею та Східненської загальноосвітньої школи для
участі у ІІ етапі.
Із вітальним словом до юних обдарувань звернулась керівник
методичної служби відділу освіти та гуманітарного розвитку
Остапович Ю.П., яка побажала присутнім успіхів, любові до рідної
мови та вшанування Великого Кобзаря.
Виконуючи
різнорівневі
завдання,
учасники
конкурсу
продемонстрували здатність до критичного мислення, аналізу
мовно- літературного та культурно – історичного матеріалу, творчі
здібності, належне володіння художнім словом, грамотність.
Члени журі визначили команду переможців, які будуть
представляти територіальну громаду у ІІІ етапі (м.Херсон), до
складу якої увійшли Зарубіна Віолетта (5 клас), Чепура Софія
(6 клас), Сипко Олександр (9 клас), Позняк Дарія (10 клас),
Бацура Катерина (11 клас).
Бажаємо учасникам творчого натхнення, розуміння глибини і
краси художнього слова, задоволення від власних знахідок і,
звичайно, вагомих та яскравих перемог.
Т.О. Костік, учитель української мови та літератури
ДИКОРОСЛІ ГРИБИ –ПРОДУКТ ПІДВИЩЕНОГО РИЗИКУ

Осінь — пора грибів. Україна належить до країн, в яких вживання дикорослих грибів є традиційним, але ця традиція, на жаль, тісно пов'язана
із небезпекою отруєння.
У Музиківці також можна спостерігати «грибне полювання» на полях
та пасовищах. Головною причиною отруєння грибами є вживання в їжу
блідої поганки, яка дуже схожа на деякі їстівні гриби.
Під час збору грибів пам’ятайте:
- забороняється збирати гриби на узбіччі доріг, де вони всмоктують
у себе викиди автомобільних газів, а також біля смітників та інших
брудних місць;
- гриби не входить до раціону харчування дітей. Ферменти, які
виділяє дитяча печінка, нездатні перетравлювати гриби. І тому дітям та
людям похилого віку взагалі заборонено вживати грибні страви;
- якщо ви не маєте достатніх знань про гриби та їх використання,
краще взагалі відмовитися від їх збирання та вживання грибних страв;
- більшість смертельних випадків пов’язані із несвоєчасним
звернення за медичною допомогою. При перших ознаках отруєння
(біль у животі, пронос, блювання) необхідно терміново звернутися до
лікаря.
З учнями ліцею проведено інформаційно-профілактична бесіда, щодо
вживання дикорослих грибів.
Шановні батьки, бережіть своє здоров’я, здоров’я своїх дітей та
близьких!
К.В. Тарасевич, медсестра ліцею

І знову про благоустрій села
Належний санітарний стан нашого села говорить про людей, які
проживають на цій території.
Більшість жителів із відповідальністю ставляться до приведення
власних і прилеглих територій у належний санітарний стан. Але не
всі усвідомлюють, що сміття на вулиці, не прибране опале листя з
дерев, складені будівельні матеріали – це порушення правил
благоустрою населених пунктів (ст.152), за що передбачено
накладання штрафу на громадян від 340 до 1360 грн. Також
попереджаємо, що на території села категорично забороняється
спалювати сміття та листя.
Звертаємося до всіх жителів із проханням навести порядок на
власних і прилеглих територіях, а також почистити лотки, для
пропуску поверхневих вод.
Зробімо всі разом наше село чистим!
Є.В. Амелькіна, інспектор із питань благоустрою

Депутати розглянули 35 пропозицій
від громадян до бюджету на 2020 рік

18 жовтня 2019 року відбулося розширене засідання комісії із питань
планування, фінансів, бюджету, оподаткування та соціальноекономічного розвитку Музиківської сільської ради.
На розгляд комісії було винесено 35 пропозицій від громадян щодо
бюджету на 2020 рік, в яких озвучено більше 50 різних питань.
Порівнюючи з минулим роком, пропозицій менше і частину з них буде
реалізовано ще до кінця цього року. Наприклад, завершено освітлення
вулиць Українська та Молодіжна в Східному та вулиці Херсонської в
Музиківці. Пропозицій з цієї теми зібрали 10, тож інші вулиці плануємо
освітлити на 2020 та 2021 роки.
Звичайно, кожен хоче отримати гарне дорожнє покриття саме до його
будинку, але доріг дуже багато. Головне їх ремонтувати постійно та
якісно. У 2019 році на ремонтні роботи було
виділено більше
2,5 мільйонів гривень, депутатська комісія пропонує і в 2020 році
запланувати на вирішення цієї проблеми не меншу суму.
Уже два роки Музиківська сільська рада ремонтує водомережу в селах
Східне і Музиківка. За цей час використано більше чотирьох мільйонів
гривень, запланована реалізація великого проекту разом із Програмою
ДОБРЕ, який коштує більше двох мільйонів гривень. У 2020 році
плануємо за кошти місцевого бюджету, грантових коштів та державних
програм продовжити ремонт водомережі.
Отримали 7 пропозицій із питань розвитку культури та покращення
якості заходів. Молодь просить дискотеки та кінопокази, старше
покоління концерти та привітання ювілярів. Депутати запропонували
збільшити фінансування Програми з розвитку культури та доручити
директорам комунальних закладів вивчити потреби населення та
визначити пріоритетні заходи.
13 пропозицій направлені на благоустрій території. Зрозуміло, що це
питання проблемне, не зважаючи на те, що в Програмі розвитку
благоустрою території Музиківської ОТГ на 2019 рік заплановано
майже 500,0 тисяч гривень. Депутати вирішили переглянути та
відкоригувати зміст запланованих заходів зі збереженням фінансування
не нижче рівня минулого року.
Бюджетний процес продовжується! Бухгалтерсько-фінансовий відділ
чекає пропозиції згідно затвердженої форми від керівників комунальних
закладів та відповідальних за реалізацію цільових програм посадових
осіб.
Згідно бюджетного циклу в кінці листопада проект бюджету має бути
розглянутий депутатськими комісіями та членами виконавчого комітету.
Л.С. Погрібна, секретар сільської ради
1 жовтня – День ветеранів та людей похилого віку

Другий місяць осені починається з особливої дати. 1 жовтня у
всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку,
а в Україні також і День ветерана. Цей день – не лише можливість
нагадати всім про людський обов’язок бути турботливими і
милосердними до найповажнішої частини суспільства. Це і привід
до роздумів щодо подальшої долі людства, його культури,
взаємозв’язку поколінь.
Ми мало замислюємося над тим, хто ж такі "особи похилого віку",
чим маємо завдячувати їм. Передусім, це люди, які піднялися на
найвищі вершини життя, з яких воно бачиться більш реальним, без
оман. Їхнє найбільше багатство – досвід, знання, вміння, мудрість.
5 жовтня в приміщенні кафе «Лайт» відбулася святкова програма,
присвячена Дню людей похилого віку. Не зважаючи на погодні
умови, люди залюбки прийшли на це свято. Було близько 70 –
чоловік. Для всіх запрошених лунала концертна програма від
ансамбля «Музичанка». Поздоровляли ювілярів, яким в цьому році
виповнилося 65-90 років, та дарували солодкі подарунки. Люди
поважного віку з задоволенням згадували свої пісні, танці та
розповідали моменти свого життя.

Бажаємо всім міцного здоров’я, добра, радості, довголіття, миру та
злагоди у ваших душах. Нехай у цьому стрімкому світі завжди поособливому світиться родинний теплий вогник – вічне джерело наснаги
й любові.

Оргкомітет

ОБЕРЕЖНО ДИФТЕРІЯ!!!










В Україні вкрай низький рівень вакцинації від дифтерії та правця.
За даними Центру громадського здоров’я МОЗ України,
вакциновані менше 70% дітей, а рівень охоплення щепленнями
серед дорослих - ще нижчий.
При низьких рівнях охоплення щепленнями проти дифтерії
з’являється ризик виникнення великої кількості випадків цієї
інфекції. Щоб захистити себе та своїх дітей, українцям слід негайно
перевірити наявність у себе необхідної кількості щеплень і отримати
щеплення, яке проводять комплексною вакциною від дифтерії та
правця. За даними Федерального агентства міністерства охорони
здоров'я США (CDC), вакцинація на 99% запобігає захворюванню.
Дифтерія — це гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів.
Збудник дифтерії передається повітряно-крапельним шляхом або
через предмети побуту, якими користувався хворий.
Симптомами хвороби є:
- біль у горлі;
- підвищена температура;
- наліт на мигдалинах сірого кольору;
- осиплість голосу;
- ускладнене дихання та ковтання;
- висока температура;
- набряк слизової оболонки носоглотки;
- збільшення лімфатичних вузлів.
Дифтерія найчастіше проявляється утворенням щільної плівки та
набряку слизових оболонок, що блокує дихальні шляхи і часто
призводить до смерті. Токсичне ураження серцево-судинної та
нервової систем і вторинні інфекції також можуть мати летальні
наслідки. Небезпечність захворювання характеризується високою
смертністю, у 50 випадках із 1000.
Важливо своєчасно діагностувати хворобу. Адже за своїми
клінічними проявами вона схожа на ангіну та інфекційний
мононуклеоз. Якщо ви помітили в себе або рідних такі ознаки, не
легковажте і не списуйте все на звичайну застуду, а негайно
зверніться до лікаря. Що раніше встановлений діагноз, то вищі
шанси на одужання.
МОЖЛИВІ РЕАКЦІЇ НА ВАКЦИНУ

Вакцини, як й інші медичні засоби, можуть викликати реакції, але
зазвичай, вони є помірними: наприклад, підвищення температури
тіла, больові відчуття або набряки у місці ін’єкції. Як правило, такі
помірні реакції минають за кілька днів.
Якщо температура тіла дитини зростає до 38°C і вище, батьки
можуть дати їй парацетамол для її зниження. Якщо дитина має будьякі симптоми, які викликають занепокоєння, батькам варто
звернутися за консультацією до педіатра або сімейного лікаря.
Серйозні реакції на вакцини зустрічаються вкрай рідко. Ризик
ускладнень від захворювання, якому можна запобігти вакцинацією,
є набагато вищим, ніж ризик виникнення серйозної реакції від
щеплення.
ЯК І КОЛИ ВАКЦИНУВАТИСЯ ВІД ДИФТЕРІЇ?

Хворіють на дифтерію не щеплені або не ревакциновані люди.
Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку
небезпечних ускладнень – вакцинація дітей, згідно з календарем
профілактичних щеплень, і ревакцинація дорослих (кожні 10 років).
Дітям роблять щеплення вакциною АКДП у 2, 4 та 6 місяців. У
18 місяців проводиться ревакцинація, згодом ревакцинацію
проводять у 6 років вакциною АДП, наступну у 16 років — АДП-М.
Дорослі ж повинні ревакцинуватися (вакцинуватися повторно)
кожні 10 років. Тобто якщо востаннє ви робили щеплення у 16, то
першу ревакцинацію слід зробити в 26 років, другу - у 36 і так далі.
Вакцинація вже за декілька років не гарантує захисту від
інфікування та захворювання, але захворювання у правильно
щеплених буде перебігати набагато легше, ніж у тих, хто не має
щеплень. Тому так важливо вчасно проводити як вакцинацію, так і
ревакцинацію.
Якщо доросла людина або дитина старша 7 років раніше не
вакцинувалися від дифтерії і правця, необхідно отримати як мінімум
три дози вакцини АДП-М – спочатку перша доза, через місяць –
друга, через 6 місяців після другої – третя.
Будьте обережні! Запрошуємо Всіх на вакцинацію,
попіклуйтесь про своє здоров’я!!!
М.М. Болюк, в.о. завідувача КНП «Музиківська
амбулаторія ЗПСМ»
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Про пасовище
Громадське пасовище формується за бажанням членів
територіальної громади - власників худоби і призначається для
спільного використання на добровільних засадах власниками
худоби. Кількісний склад користувачів громадських пасовищ
формується щорічно на початок року на підставі волевиявлення
громадян (письмових заяв) на ім’я сільського голови і погоджується
на сході громадян та затверджується виконкомом сільської ради. На
сході громадян також погоджується термін і сума плати за
користування громадським пасовищем та інші питання щодо
організації використання пасовища.
Оплата за випасання худоби здійснюється безпосередньо на
рахунок сільської ради кожним користувачем у розмірі:
- за 1 голову великої рогатої худоби - 100 грн. на рік;
- за дрібної рогатої худоби - 50 грн. на рік, відповідно до рішення
сесії сільської ради № 53 від 27 травня 2016 року.

***
За незаконну вирубку лісосмуг – штраф, арешт
та навіть ув’язнення
Одне з актуальних питань осінньо-зимового періоду – це опалення
власних домівок. Для багатьох мешканців Херсонщини єдиним
вирішення цієї проблеми є придбання дров. Більшість населення
купує дрова. Але є громадяни, які обирають незаконний шлях
забезпечення цим паливом. Вони завдають шкоди лісовому
господарству і самовільно пиляють дерева на дрова. Білозерське
відділення поліції попереджає: за незаконну порубку дерев на
порушників очікує штраф, арешт і навіть ув’язнення!
Такий спосіб є злочинним. Адже за незаконну порубку дерев
стаття 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення
передбачає
стягнення
від
тридцяти
до
шістдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-1020 грн) і на
посадових осіб - від ста п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян (2550-5100 грн.). Крім того,
лісопорушник відшкодовує нанесені ним збитки лісовому
господарству.
А.В. Мельниченко, начальник відділу земельних відносин
та розвитку інфраструктури
Про посилення пожежної безпеки в осінньо-зимовий період
За 9 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 79895 пожеж. У
порівнянні з аналогічним періодом 2018 року спостерігається
збільшення кількості пожеж на 27,7%. У той же час кількість людей,
загиблих унаслідок пожеж, збільшились на 6,3%.
Матеріальні втрати від пожеж склали 7 млрд 7 млн 679 тис.
На пожежах виявлено 1441 загиблу людину, у тому числі
31 дитину.
Кожного року із настанням осінньо-зимового періоду стан
протипожежного захисту в державі значно ускладнюється. У цей
період виникає більша частина всіх пожеж від загальної кількості, а
загибель людей становить понад 70 % від їх загального числа.
Щоб зберегти своє життя і життя близьких вам людей,
пам’ятайте:
- основними причинами пожеж є необережне поводження з вогнем і
легкозаймистими рідинами, пустощі дітей із вогнем та сірниками,
порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей та
інших нагрівальних приладів, порушення правил обладнання та
експлуатації електроприладів, а також порушення правил монтажу
та використання газових приладів.
Не залишайте без нагляду у разі виходу з приміщень увімкнені в
електромережу нагрівальні прилади, телевізори, праски та інші.
Намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не
вмикайте одночасно побутові електроспоживачі значної потужності.
Не паліть у ліжку!!!
Пам’ятайте самі та навчіть своїх дітей тому, що постійне
виконання заходів пожежної безпеки - запорука збереження
людських життів та значних матеріальних цінностей!
С.Г. Шабельніков, інспектор з питань громадської безпеки
Подяка
Щиро дякуємо жителям с. Музиківка: Федосенку Сергію
Вікторовичу, Федосенку Дмитру Вікторовичу, Федосенко
Анастасії
Івановні,
Амелькіну
Миколі
Павловичу,
Зражевському Анатолію Івановичу за надану допомогу у посіві
багаторічної трави біля будівлі сільської ради.
Зичимо міцного здоров’я, родинного благополуччя, здійснення
всіх Ваших планів!
Є.В. Амелькіна, інспектор із питань благоустрою

