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Вакцинація від COVID-19 

     Від початку вакцинальної компанії в КНП « Музиківська  
АЗПСМ» від Covid-19 було провакциновано 140 осіб, з них 108 осіб 
вже отримали 2 дози. 
А саме:  
- 40 осіб щеплено двічі (вакцина Astrazeneka) - це медичні 
працівники, працівники соціальної сфери, військовослужбовці,, 
люди віком 65 років і старші; 
- 20 осіб (вакцина Короновак) - маломобільні групи населення  та 
люди, які доглядають за такими групами населення; 
- 48 осіб (вакцина Comirnaty (Pfizer) - це вчителі та інші працівники 
сфери освіти. 
   На даний час продовжується запис бажаючих на вакцинацію.  
Попередній запис  за телефоном:  067-81-91-789.  
     Вакцинація -  це найбільш надійний шлях зберегти своє здоров’я, 
та подбати про здоров’я своїх близьких! 
  М.Болюк, 

сімейний лікар КНП « Музиківська АЗПСМ» 
 

                                        *** 
      Незабаром на території Музиківської громади розпочнеться 
найважливіший період – збирання врожаю. Пора жнив особливий 
пожежонебезпечний період. Загрозливу обстановку створюють 
кинутий недопалок, іскри від сільгоспмашин, випалювання 
стерні. Це може стати причиною пожежі, що призведе до значних 
матеріальних втрат. 
       Не можна забувати, що приборкати пожежу на полі, яка 
швидко може набути великих масштабів, дуже складно. Гасіння 
тут пов’язане з подоланням значних труднощів, затратою 
немалих матеріальних засобів і людських ресурсів. Вогонь на 
відкритій території у безвітряну погоду може розповсюджуватися 
зі швидкістю 1 мс, а у вітряну – до 10 мс; водночас висота полум’я 
часто сягає до 2 м. 
       Тому напередодні збиральної кампанії, з метою недопущення 
виникнення пожеж у період жнив, значну увагу хочемо приділити 
правилам поводження з вогнем: 
- перед дозріванням колосових хлібні поля в місцях прилягання 
їх до лісових масивів, степової смуги, автомобільних шляхів та 
залізниць мають бути обкошені (із прибиранням скошеного) і 
оборані смугою не менше 4 м завширшки; 
- до початку збирання врожаю вся збиральна техніка, агрегати та 
автомобілі повинні мати відрегульовані системи живлення, 
змащення, охолодження, запалювання, а також бути оснащені 
справними іскрогасниками, забезпечені  первинними засобами  
пожежогасіння; 
- трактористи, комбайнери, їх помічники та інші особи повинні 
пройти протипожежний інструктаж, водії повинні пам’ятати, що 
не можна викидати недопалки в бік полів, це може призвести до 
пожежі із значними втратами; 
- у період збирання забороняється спалювання стерні, 
післяжнивних залишків та розведення багать на полях. 
         Звертаємось до всіх жителів нашої громади та від кого 
залежить збереження нового врожаю: суворо дотримуйтесь вимог 
правил пожежної безпеки, не будьте безвідповідальними чи 
байдужими. Щоб усім нам бути з хлібом, необхідно, щоб кожен 
відчував особисту відповідальність за кожен колосок і намагався 
зберегти його. Тільки спільними зусиллями можна створити 
надійний захист від пожеж! 

 
Л.Новохацька, 

спеціаліст із землекористування та екології 
 

25-річчя Конституції України 
       28 червня вся Україна відзначала велике, особливе, подвійне 
свято – День Констиції України та 25-у річницю з дня її ухвалення!          
им Так, у цей важливий урочистий день жителі Музиківської громади 
активно долучилися до акції #СвідоміГромадяни, організовану 
Східненським сільським будинком культури.             Організатори 
мали на меті привернути увагу громади до змісту статтей 
Конституції. Адже, згідно всеукраїнських соціальних опитувань, 
мало хто їх знає. Таким чином, учасники акції за власним бажанням 
обирали одну зі статтей Конституції України та декламували її зміст, 
знімаючи це на відео, а далі розміщували його на особистих сторінках 
у  Facebook.  
      Ввечері того ж дня на території будинку культури пройшов 
волейбольний турнір. В активній спортивній грі взяли участь три 
команди! Турнір пройшов легко, швидко, в дружній атмосфері. Грали 
всі від малого до великого, а от переможцем став професіоналізм! 
Керівництво Східненського будинку культури запрошує й надалі всіх 
активних жителів громади долучатись до таких веселих спортивних 
літніх вечорів! 

С.Позняк 
директор східненського будинку культури   

Сплати земельний податок 
      Власники земельних ділянок та землекористувачі мають сплатити 
земельний податок до 29 серпня 2021 року. 
Платіжне повідомлення можна отримати: 
- ЦНАПі Музиківської сільської ради - с.Музиківка, вул. 40 років 
Перемоги,18; 
-уземлевпорядника Східненського старостинського округу за 
адресою: с.Східне, вул. ім. Т.Г.Шевченка,19; 
-дистанційно через "Електронний кабінет 
платника" https://cabinet.tax.gov.ua/. 
      Візьміть з собою паспорт і свідоцтво на право власності на майно 
для уточнення інформації в реєстрах. 
     У випадку несплати податку вчасно - буде нарахована пеня та 
штраф за кожен прострочений день. 
     Якщо платник податку виявив розбіжності у відомостях про 
земельну ділянку, йому необхідно звернутись до контролюючого 
органу за місцем знаходження земельної ділянки з оригіналами 
документів на право власності, договорами оренди та документами, 
що посвідчують право користування пільгою для проведення звірки 
та уточнення даних. 

 
А.Мельниченко, 

начальник відділу земельних відносин, містобудування, 
архітектури та ЖКХ 

                                        

Правила поведінки на воді для дітей та батьків 
         Літо — прекрасна пора, коли стовпчики термометрів 
показують високу температуру, яскраво світить сонце і вже 
розпочались канікули. Вода в річках, озерах, водоймах і 
морі  поступово прогрівається і відкривається пляжний сезон. З 
початком якого люди масово вирушають на відпочинок до 
водойм А це означає, що не буде зайвим ще раз нагадати всі 
правила поведінки на воді для дітей, адже саме вони найчастіше 
наражаються на небезпеку. 
          Якщо ви хочете, щоб ваш відпочинок біля водойм приносив 
тільки користь і позитивні емоції, необхідно знати правила 
поведінки на воді для дітей влітку і обов’язково провести з ними 
профілактичну бесіду. Слід розповісти їм, до яких наслідків 
можуть привести нехтування порадами дорослих і власна 
неуважність. 
         В першу чергу дітей слід попередити про заборону: 

 Купатися у водоймах закритого типу, де немає 
облаштованих пляжів і рятувальників; 

 Наближатися близько до води і заходити в неї можна 
тільки під наглядом дорослих; 



     
 Запливати за буйки, навіть якщо дорослі знаходяться 

поблизу; 
 Спонтанно пірнати і хапати когось за руки і ноги, оскільки 

це може призвести до нещасного випадку і нанесення 
численних травм пірнати жартівнику; 

 Стрибати у воду з вишок і інших будь-яких підвищень; 
 Купатися на плавзасобах в разі їх пошкодження, наявності 

шторму і хвиль, при сильному вітрі та дощу; 
 Купатися в спекотні дні без головних уборів. 

  
ЩО ПОВИННІ ЗНАТИ БАТЬКИ ПРО КУПАННЯ ДИТИНИ 
         Не тільки дитина повинна знати правила безпечної поведінки на 
воді, кожен дорослий також повинен бути відповідальним та знати 
основні правила та не нехтувати наступними факторами при прояві 
яких не варто купатися:  

 При підвищенні температури тіла у дитини; 
 На шкірних покривах дитини спостерігається алергічний 

висип, відкриті рани; 
 Дитина щільно поїла (після трапези має пройти мінімум 

пів години). 
Відпочинок біля водойм, на морі — це не тільки корисно, але і 

велика відповідальність. Правила поведінки на воді для дітей 
створені не просто так, це повинні знати кожна дитина і її батьки. 
Дотримання цих правил — це запорука здорового і безпечного 
відпочинку. Безпека на воді для дітей повинна в першу чергу 
створюватися саме батьками, так як тільки вони несуть повну 
відповідальність за здоров’я і життя їхньої дитини. 

Ю.Сальнікова, 
начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку  

 

 
Продаєте у роздріб алоголь- не забудьте сплатити акциз 

        Суб’єкти господарювання під час роздрібного продажу 
алкоголю є платниками акцизного податку і підлягають 
обов’язковій реєстрації як платники податку . 
     Нагадаємо, що продаж підакцизних товарів  може 
здійснюватись виключно при наявності відповідної ліцензії. 
Наразі податкове законодавство передбачає, що легальна 
торгівля дешевша, ніж фінансові санкції, які доведеться сплатити, 
якщо буде встановлено факт продажу підакцизної продукції без 
ліцензій. 
       За продаж алкогольних напоїв без відповідних ліцензій 
діючим законодавством України передбачена відповідальність, а 
саме: у відповідності зі ст. 17 Закону України «Про державне 
регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» за 
торгівлю алкогольними напоями без наявності ліцензії до 
суб’єктів підприємництва застосовуються санкції у вигляді 
штрафів у розмірі 200 відсотків вартості отриманої партії товару, 
але не менше 17 000 грн. За виробництво, зберігання, 
транспортування, реалізацію фальсифікованих алкогольних 
напоїв, алкогольних напоїв без марок акцизного податку 
встановленого зразка або з підробленими марками акцизного 
податку - 200 відсотків вартості товару, але не менше 17 000 
гривень. 
       Торгівля алкогольними напоями (в тому числі 
фальсифікатом, товаром власного виробництва) з рук, з лотків, у 
приміщеннях або на територіях, заборонених законом у 
відповідності ст.156 КУпАП тягне за собою накладення штрафу 
від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(від 6 800 до 13 600 грн.) з конфіскацією предметів торгівлі та 
виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі. 
      Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, 
вчинені особою, яку протягом року було піддано 
адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за 
собою накладення штрафу від 800 до 1 400 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (від 13 600 до 23 800 грн.) з 
конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від 
продажу предметів торгівлі. 
      Звертаємо увагу, що для розвитку громади кожен мешканець 
має купувати товари у офіційно зареєстрованих суб’єктів 
господарювання, які мають ліцензію на продаж алкогольних 
виробів та вимагати касовий чек за придбаний товар!  

 В.Ртіщева 
секретарка комісії з питань наповнення  

місцевого бюджету 

Партнерське освітлення в Музиківській СТГ 
     В Музиківській громаді освітлення партнерським способом 
почали у 2017 році. Основна ідея полягає в тому, що ліхтарі 
підключали до лічильників конкретних користувачів. Отже, за 
електроенергію сплачує власник домоволодіння, який погодився на 
співпрацю. 
       На реалізацію задуманого залучили малесенький грант в рамках 
проєкту "Активні громадяни" за фінансування від Британської Ради 
(Об'єднання). Потім був ще один від цієї ж програми зі значним 
співфінансуванням із місцевого бюджету, а далі сам принцип 
партнерського освітлення почала активно впроваджувати на своїй 
території депутатка Пилипчак В.А. На це вона неодноразово залучала 
кошти місцевого бюджету та різноманітних грантових програм. 
Валентина Андріївна поширила практику не лише на свій округ – 
село Висунці, а й на Мірошниківку. 
       Цього року з місцевого бюджету в рамках Програми благоустрою 
з подання Пилипчак В.А. було виділено 4350 грн на придбання 15 
ліхтарів для заміни вже існуючих підключень. 
     Жителі с.Висунці зі ще однією активною депутаткою цього округу 
Міщенко Наталею зібрали кошти для оплати роботи електрика та вже 
цими вихідними замінили зіпсовані ліхтарі. 
     Партнерське освітлення не лише про безпеку та благоустрій, а й 
про відповідальність кожного про власний добробут. 
Дякуємо всім хто долучився до процесу! 
 

Л.Погрібна, 
секретарка сільскої ради  

Активно триває реалізація проєкту соціальної дії 
«Щасливе сучасне материнство» 

     Працівники Східненського будинку культури Позняк С.В. та 
Докієнко О.С.виграли проєкт соціальної дії за 
програмою Британської Ради "Активні громадяни" - програма 
для сміливців, які хочуть змінити свою громаду, країну та світ на 
краще. 
   Метою проєкту є адаптація та соціалізація матусь Музиківської 
СТГ, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку, шляхом 
створення багаторівневих курсів для мам (хореографія, вокал, 
декоративно-прикладне мистецтво) та розвивального простору 
для їх дітей протягом 2021 року. 
    На території Музиківської СТГ проживає більш як 40 мам, 
які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку, за статистикою 
щорічно кількість народжуваності на території СТГ 
збільшується, відповідно кількість цих жінок також зростає, 
тому актуальність і необхідність даних курсів зберігатиметься.   
Відвідуючи заплановані адаптивні курси жінка буде 
постійно саморозвиватись  та комунікувати з однодумцями.  
  О.Докієнко, 

хореограф КЗ «Східненський будинок культури 
 

Дякуємо всім хто доглядає свої земельні ділянки 
       Дощова погода не дає розслабитися ні фермерам, ні нашим 
землевпорядникам. Процес обкошення доріг та боротьби з 
карантинними бур’янами цього року здається безперервним та 
безкінечним. 
     Дякуємо кожному хто доглядає свої земельні ділянки та прилеглі 
території! 
   Окремо хочемо висловити вдячність Педченку Сергію, Татарінову 
Олександру, Соколам Владиславу та Юрію 
 
 Є.Амелькіна, 

інспектор з благоустрою  Реєстраційне свідоцтво ХС №7861437 ПР від 11.12.2018р. 
Тираж1500примірників. Випускаючий редактор Ю. Сальнікова 
 

 


