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Оздоровлення
та відпочинок
Шановні жителі громади!
у яслах-садку
Вітаю Вас із Днем Конституції України і від щирого серця
Літо – найкраща пора для зміцнення здоров’я дітей.
хочу побажати завжди пишатися своєю державою та
Оздоровлення дошкільнят у літній період – складова частина
пам’ятати про свої права, обов’язки, поважати та цінувати усі
роботи
ясел-садка. Яка передбачає комплекс медико-педагогічних
закони і вірно розуміти їх трактування.
заходів, що спрямовані на створення належних умов для організації
Від усього серця бажаю Вам міцного здоров'я та творчого повноцінного відпочинку та оздоровлення вихованців.
натхнення, добробуту і затишку у родинах, мудрості і
Оздоровчий період триває 90 днів: з 1 червня по 31 серпня. Літнє
далекоглядності, високих досягнень, успіхів у праці та нових оздоровлення передбачає внесення змін у режим дня: максимальне
звершень.
перебування дітей на свіжому повітрі, тривалість сну та інших видів
С.Н. Лейбзон, сільський голова відпочинку відповідно вікові, достатню рухову активність. Усе це
Оздоровча кампанія - 2019
Літо – пора канікул та оздоровлення. Відпочинок школярів
громади розпочався у пришкільних таборах та літній мовній школі.
Загалом із 3 по 21 червня таким відпочинком було охоплено
160 дітей, із яких: 4 дітей, позбавлених батьківського піклування,
9 – батьки яких є учасниками АТО, 5 дітей із інвалідністю, 2 дітей,
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, 53 дитини із
багатодітних сімей, 47 дітей, що перебувають на диспансерному
обліку, 6 талановитих та обдарованих і 34 дитини працівників
агропромислового комплексу та соціальної сфери громади.
За кошти місцевого бюджету із метою організації змістовного
дозвілля дітей було придбано ігровий та спортивний інвентар на
суму 10 800 грн, медикаменти (350 грн), організовано виступ
Херсонської обласної філармонії «Зустрічаємо літо» (5 000 грн).
Кожен день у таборі був насичений квестами, конкурсами, святами,
майстер-класами,
екскурсіями,
походами
тощо.
Такий
«виснажливий» відпочинок сприяв доброму апетиту, і діти із
задоволенням спустошували тарілки з шедеврами шкільних кухарів.
На продукти для приготування сніданків і обідів із місцевих коштів
витрачено 84 000 грн. Для організації та проведення відпочинку
були залучені спонсорські кошти у розмірі 2 024 грн. Дуже тішить,
що батьки виявили бажання, аби під час відпочинку їхні діти

відвідали нові місця України та Херсонщини з унікальною
історією, архітектурою, природою та культурою. За рахунок
батьківських коштів були організовані екскурсії до міста
Кам'янець-Подільського та біосферного заповідника «АсканіяНова»,
здійснено
поїздки
шкільним
автобусом
до
розважального центру «Фабрика», краєзнавчого музею міста
Херсона.
Висловлюємо
подяку
педагогічним
працівникам
та
обслуговуючому персоналу пришкільних таборів за якісну
організацію і проведення відпочинку школярів. Звертаємося до
батьків із проханням і надалі сприяти літньому оздоровленню
своїх діток та доводимо до відома, що для літнього
оздоровлення дітей у рамках реалізації місцевої програми
«Оздоровлення дітей пільгових категорій у 2019 році» за
рахунок коштів місцевого бюджету придбано одну путівку до
спортивно-оздоровчого табору «Прибрежний» (7056 грн) та
одну путівку до табору ім. Ю.Гагаріна на умовах батьківського
співфінансування (60% / 40%) вартістю 6 588 грн.
Бажаємо усім гарного літнього відпочинку!
В.І. Семенюк, завідувач сектору освіти
та гуманітарного розвитку
Шановні пацієнти!
Декларація про вибір лікаря - це важливий документ, що
підтверджує вільний вибір пацієнта та його бажання отримувати
послуги первинної медичної допомоги.
Усі електронні декларації, які були укладенні з сімейним
лікарем, необхідно перереєструвати. Для цього потрібно прийти
до амбулаторії та при собі мати паспорт, ідентифікаційний код
та мобільний телефон.
М. М. Болюк, сімейний лікар

забезпечується під час організації різноманітної діяльності малюків:
дозвілля, розваг та прогулянок.
На період оздоровлення ясла-садок переходить на літній режим
роботи, норми витрат на харчування збільшуються на 10 відсотків.
У харчування дітей введено 2-й сніданок о 10.00: соки, фрукти.
Медична сестра та вихователі проводять оздоровчі та
загартовуючі процедури.
Л.А. Крута, завідувач КЗ «Музиківський ясла-садок»

Вітаємо ГО "Музичани" та футбольну команду
с. Музиківка з новою перемогою!
Проєкт "Спортивній громаді - свій стадіон!" став одним із
переможців у рамках конкурсу «Місцеві ініціативи для розвитку
громад» за фінансової підтримки проєкту «Голос громади у
місцевому самоврядуванні», який впроваджується у рамках
програми «Децентралізація приносить кращі результати та
ефективність» (DOBRE) за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID).
Протягом наступних 3-х місяців на всіх нас чекає багато справ,
направлених на активізацію та співпрацю влади і громади у
напрямку розвитку спортивної
громади.

інфраструктури

на

території

У рамках проекту планується
проведення тренінгів,
3-х футбольних матчів, благоустрій території Музиківського
сільського стадіону, опитування громади щодо задоволення
якістю спортивних заходів та багато іншого.
Запрошуємо долучитися до впровадження ініціативи! Більш
детальну інформацію ви можете дізнатися за тел. 0994229121
(Тетяна) або в інтернет-мережі.

Т.В.Трибушна, координатор проекту

Музиківська сільська рада повідомляє, що 18.06.2019 року
на засіданні ХХХIV сесії прийнято наступні рішення, які
встановлюють місцеві податки та збори на 2020 рік:
№518 «Про встановлення єдиного податку на 2020 рік».
№519 «Про встановлення ставок податку на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки на 2020 рік».
№520 «Про встановлення ставок та пільг із сплати
земельного податку на 2020 рік».
№521 «Про встановлення транспортного податку».
№522 «Про встановлення туристичного збору на 2020 рік».
Повний текст рішень із додатками розміщено на офіційному
сайті громади https://muzykivskaotg.gov.ua
Л.С. Погрібна, секретар сільської ради
ОГОЛОШЕННЯ
27.06 2019 року у приміщенні сільської ради з 09.30 буде
вести прийом спеціаліст Білозерської районної філії
Херсонського обласного центру зайнятості.
Запрошуємо усіх бажаючих.
Із 01.07.2019 року розпочинається видача талонів для проїзду
на 3-ій квартал 2019 року.
І.В.Шнирук, завідувач сектору соціального
захисту та медичного обслуговування населення

Попередження пожеж під час збирання нового
врожаю зернових та кормових культур
Жнива – напружена пора для хліборобів. Загрозливу обстановку
для нового врожаю створюють спекотна погода, сухі хліба,
несправний стан хлібозбиральних агрегатів, а також людська
недбалість та безвідповідальність. Тільки виконання правил
пожежної та техногенної безпеки у повному обсязі убезпечить
жнива від прикрих та збиткових випадків. Щоб уникнути пожеж,
перед початком жнив необхідно підготувати поля, шляхи до
збирання
врожаю,
перевірити
готовність
господарства,
зерноскладів, токів, місць зберігання зерна, кормів, паливномастильних матеріалів, отрутохімікатів та місць ремонту
автотранспортної техніки. Провести навчання жниварів.
Шановні громадян, пам’ятайте!
Випалювання стерні, сухої трави, поживних залишків соломи на
полях може призвести до пожеж на сусідніх ділянках, на територіях
приватних домоволодінь, лісосмугах, відключень повітряних ліній
електропередач надвисокої напруги. Це завдає великі матеріальні та
економічні збитки. Дим, який виникає внаслідок горіння та тління,
потрапляє до населених пунктів, що викликає масове незадоволення
громадян,
алергічні
захворювання,
завдається
шкода
навколишньому середовищу. Нагадуємо Вам, що палити, розводити
багаття, застосовувати відкрите полум’я на хлібних масивах та
поблизу них, а також біля скирт соломи та сіна заборонено. Під час
жнив не ходіть по тимчасово перекритих дорогах та стежках.
Дорослі повинні подбати, щоб діти не бавилися з вогнем поблизу
хлібних масивів.
У всіх випадках виникнення пожежі треба негайно повідомити до
пожежно-рятувальної служби за телефоном «101». До приїзду
рятувальників слід гасити вогонь наявними силами та первинними
засобами пожежогасіння. Для обмеження розповсюдження вогню
зону горіння необхідно обов’язково оборати.
***

ОГОЛОШЕННЯ

Усім землевласникам і землекористувачам необхідно сплатити
земельний податок за 2019 рік. Із питань сплати земельного податку
звертайтесь до землевпорядника сільської ради ( 2 поверх) або до
Білозерської податкової інспекції.
Період платежу з 01.07. по 01.09.2019 року.
В.П. Гордовенко, спеціаліст із
землекористування та екології
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
У лісах Херсонщини пожежонебезпечно
Увага! В області продовжується 5-й клас пожежної безпеки.
Із настанням спекотної погоди підвищується ймовірність
виникнення пожеж. У більшості випадків лісові пожежі виникають
через необережну поведінку людей.
Звертаємось із проханням бути відповідальними під час
відпочинку на природі.
Нагадуємо, що при відвідуванні лісу заборонено:
розводити багаття;
спалювати сміття та суху рослинність;
кидати сірники, які горять, недопалки;
заїжджати на територію лісового фонду автотранспортом;
залишати легкозаймисті матеріали, які в сонячну погоду
можуть сфокусувати сонячний промінь і підпалити суху
рослинність.
Пам’ятайте: пожежу легше попередити ніж гасити!
М.І. Гомечко, лісничий Херсонського л-ва
ДП «Олешківського ЛМГ»

Пікнік ідей!
29 червня у Музиківській ОТГ відбудеться Пікнік ідей.
У переддень Дня молоді у с. Музиківка ідейники та ідейниці
презентуватимуть свої ідеї та проєкти і шукатимуть фінансової
підтримки!
Ми запрошуємо мешканців громади, місцевий бізнес стати
Інвесторами та підтримати ідеї учасників Пікніку ідей.
Пікнік ідей - це дружня трапеза, яка відбувається за фінансової
підтримки
незалежних
молодіжних
ідей
та
ініціатив.
А ще це можливість презентувати свою ідею в дружньому колі,
знайти однодумців та отримати кошти для її реалізації.
Як це працює:
- учасники і учасниці заходу (“Ідейники/ідейниці”), які планують
представляти свої ідеї, за участь у Пікніку роблять внески, тим
самим формують “Банк”, а в кінці заходу, голосуванням визначать
кращу ідею, яка отримає фінансову підтримку на її реалізацію;
- гості Пікніку ідей також роблять свій вклад у цікаві для них
проєкти. Таким чином, інвестують у розвиток своєї громади.
Молодь із Музиківської ОТГ вже розробляє ідеї та готує
презентувати їх 29 червня о 18.00 біля бібліотеки в с. Музиківка.
Запрошуємо Вас провести суботній вечір 29 червня в дружній
атмосфері молодіжного Пікніку ідей та драйвової дискотеки після
заходу.
Пікнік ідей у Музиківській ОТГ організовує ГО «Громадський
центр «Нова генерація» (м.Херсон) у рамках програми
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність»
(DOBRE), що виконується міжнародною організацією Глобал
Комьюнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США
з міжнародного розвитку (USAID). ГО Громадський центр
«Нова генерація» є регіональним партнером програми DOBRE в
Херсонській області.
Н.М. Котова, спеціаліст із питань молодіжної політики
При гіпертонії “збивати“ тиск не поспішайте!!!
Підвищення артеріального тиску - одна з найпоширеніших причин
поганого самопочуття майже 12 мільйонів українців. Саме стільки
хворих на артеріальну гіпертензію зареєстровано офіційно.
Артеріальною гіпертонією називають стабільне підвищення
артеріального тиску.
Гіпертонічна хвороба- одна з небагатьох проблем зі здоров’ям, яку
можна тримати під контролем. Проте саме вона нерідко стає
причиною інвалідності та смерті. Що в показниках артеріального
тиску передусім мусить насторожити, і як його грамотно
нормалізувати?

“Робочий тиск”, із позиції здоров’я – це рівень, нижчий від
показника 140/90 мм ртутного стовпчика, і не нижчий від 110/70.
Нормою ж визнано рівень 120/80 мм. Якщо бодай тричі
показники тонометра показують 140 на 90 мм або вище – це
синдром стійкого підвищення артеріального тиску, артеріальна
гіпертензія. Інша річ, що людина може адаптуватися до понад
нормових цифр і почуватися нормально навіть із високим
тиском впродовж певного часу.
Небезпечним є підвищення нижньої цифри (діастолічний
артеріальний тиск, що показує стан артерій у момент, коли серце
виштовхує в них кров).
Необізнані пацієнти часто прагнуть різко знизити підвищений
тиск відразу до нормальних цифр, а це загрожує розладом
мозкового кровообігу. Слід намагатися знизити тиск не більше
ніж на 30 мм упродовж півгодини і на 40-60 мм упродовж
години. І загалом, важливо не допускати стрибків артеріального
тиску, у цьому допомагають своєчасні візити до лікаря,
правильно підібрані ліки, які слід вживати регулярно.
Тільки половина пацієнтів із діагностованою артеріальною
гіпертонією
отримують
потрібне
лікування.
Хороше
самопочуття при постійно підвищеному кров’яному тиску не
причина для відмови від лікування. Багато пацієнтів самостійно
припиняють прийом рекомендованих ліків, що призводить до
загострення захворювання. Інші змінюють підібрану дозу
препаратів або частоту прийому їх протягом дня, що теж
недопустимо.
Спостерігайте за своїм організмом і дбайте про себе!

М.М. Болюк, в.о. завідувача КНП «Музиківська
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