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Спортивна осінь 

    Позаду вже три місяці навчання. Але учні нашої громади не тільки здобували 
знання, а ще й  тренувалися та змагалися. 
   Загалом, близько як у двадцяти різноманітних шкільних та позашкільних 
спортивно-масових заходах та змаганнях пробували свої сили наші юні 
спортсмени. Змагалися між класами у своїх закладах освіти (Олімпійський 
тиждень, туристичні змагання, Chellenge Fest, легкоатлетичний крос, 
«Козацький гарт», волейбол). 
   Із числа переможців формували команди з різних видів спорту від 
Музиківської ОТГ для участі в обласній Спартакіаді (легкоатлетичний крос, 
«Старти надій», настільний теніс, волейбол). Учні активно брали участь у 
різних обласних змаганнях, відкритих першостях та турнірах. 
    Хочеться подякувати всім, хто був спортивним і активним та відзначити 
найуспішніших з них: Борща Дмитра, Сербу Мар’яну, Фальченко Юлію, Спину 
Кирила, Тетерю Ольгу, Позняк Дар’ю, Ткач Ульяну, Малінського  Максима –   

Східненська    загальноосвітня   школа І-ІІІ ступенів;  Сипко Дар’ю, Карла 
Івана, Авдоян Марію, Огурцова Артура, Трибушного Максима, Лісну Олену, 
Гуляна Михайла - Музиківський ліцей. 
    Вдалих вам стартів та нових перемог, майбутні чемпіони! 

Н. В. Борисова, голова методичного 

 об’єднання вчителів фізичної культури 

       Відділ у Білозерському районі Головного управління 
Держгеокадастру у Херсонській області  закликає громадян 
завершити процедуру оформлення права власності на землю 

    Для забезпечення належного захисту державою суб’єктів 
права власності і господарювання має бути здійснене відповідне 
оформлення права власності на землю. Частиною цієї процедури 
є присвоєння кадастрового номера земельній ділянці. Без нього 

сьогодні власник земельної ділянки не зможе здійснювати 
правочинні дії: продавати, дарувати, здавати в оренду, брати 
кредит під її заставу, тощо. 
  Тож, власники земельних наділів, які мають державний акт на 
землю, мають подбати про присвоєння кадастрового номера. 
Вирішити своє питання власникам державних актів не вдасться 
доти, доки цей документ правоволодіння на землю не буде 
приведений у відповідність до сучасних норм і вимог 
законодавства у сфері регулювання земельних відносин. 
  За період незалежності нашої держави та у зв’язку набуттям 
чинності Земельного кодексу України, громадяни мали змогу 
приватизувати земельні ділянки та відповідно до цього 
видавалися акти на землю трьох зразків. 
  Якщо ви маєте державний акт виданий з 2003-го року (зеленого 
кольору) чи з 2009-го року (синього кольору), то ви можете 
побачити на ньому зазначений кадастровий номер, а також 
перевірити наявність інформації на публічній кадастровій карті. 
Особливо актуальною перевірка є для власників державних актів 
зеленого кольору, адже у ті роки з ряду причин до бази ДЗК 
могла бути внесена не вся інформація.  
  Ті, хто отримав державний акт із 1993-го по 2003 рік 
(червоного кольору) має подбати про присвоєння кадастрового 
номера земельній ділянці.  Адже ці акти не внесені в 
автоматизовану систему ведення Державного земельного 
кадастру, запроваджену у 2002-му році. Земельним ділянкам не 
присвоювались кадастрові номери. 

  Так Законом України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень» визнаються всі права на 
земельні ділянки, які були зареєстровані до 01 січня 2013. Однак 
у власників земельних ділянок можуть виникнути непоодинокі 
проблеми у разі, якщо така ділянка не має кадастрового номера. 
  Згідно із Законом України «Про Державний земельний 
кадастр» земельні ділянки, право власності (користування) на 
які виникло до 2004 року, вважаються сформованими незалежно 
від присвоєння їм кадастрового номера.  
  Отже, такі ділянки можна використовувати відповідно до їх 
цільового призначення, але здійснювати цивільно-правові угоди 
неможливо, поки не буде присвоєно кадастровий номер. 
  Таким чином, для внесення даних про зазначені земельні 
ділянки до Державного земельного кадастру (проведення 
державної реєстрації земельної ділянки) їх власникам необхідно 
звернутися до землевпорядної організації та замовити 
розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) на кожну земельну ділянку. 

 Відділ у Білозерському районі Головного управління  
Держгеокадастру у Херсонській області 

Конкурс майстрів художнього читання  
«Наша земля – Україна» 

    З метою виявлення обдарованих і талановитих дітей, розвитку емоційності та 
художнього смаку особистості до краси художнього слова,   як   джерела    
збагачення   національної  культури   України  у закладах середньої освіти 
пройшов І етап конкурсу майстрів художнього читання «Наша земля – Україна» 
серед  дітей та учнівської молоді. У ньому взяли участь 53 учні.  Конкурс 
проходив за віковими категоріями: 6-9, 10-13, 14-17 років.  
  Переможцями шкільного етапу конкурсу в молодшій групі стали: 1  місце  – 

Полтавець  Аліса (3 клас), Лукічов Анатолій (4-А клас); 2  місце - Єрьоменко  
Сергій (4-А клас),   Петрова  Поліна  (1 клас);   3  місце –  Лисенков  Олександр  
(4-А клас), Миргородська Анна (3 клас), Коджебаш Аліна (4-Б клас), Дубровна 
Марія (1 клас), Ткачук Марія (2 клас)- Музиківський ліцей; 1 місце - Фіденко 
Артем (1 клас), Стебловська Валерія (2 клас); 2 місце- Колодка Поліна (3 клас), 
Штоюнда Данило (4 клас); 3 місце - Кітченко Артем (1 клас), Деміженко 
Алевтина (2 клас), Бунчук Ігор (3 клас)- Східненська школа. У  середній  віковій  

групі  1  місце - Ртіщев Нікіта (4-А клас), Шишак Дар’я  (7 клас); 2 місце – 

Половинка Максим (4-А клас), Рожук Людмила (8 клас), Лісна   Олена  (7 клас);   
3 місце  –  Юрченко   Інна   (8 клас),  Чапала  Аліса (4-Б клас)- Музиківський 
ліцей; 1 місце- Сіденко Давид (5 клас); 2 місце- Чепура Софія  (6 клас); 3місце  -  
Безпальченко  Лілія,  Поліщук  Катерина (6 клас)- Східненська школа. У 
старшій віковій групі 2 місце - Сипко Олександр (9 клас)- Музиківський ліцей;  
1  місце -  Позняк Дар’я  (10 клас)-  Східненська школа; Русакова Аліна (2 клас), 
Васильковська Надія (5-Б клас) – 3місце, як автори-виконавці (Музиківський 
ліцей).  
   19 листопада 2019 року в актовій залі Музиківського ліцею було знову 
святково та піднесено, бо 18 дітей Музиківської об’єднаної територіальної 
громади зустрілися під час ІІ етапу конкурсу. 
   Музиківський ліцей представляли 11  конкурсантів. За результатами журі учні 
посіли  такі  місця:  серед  молодшої  вікової  групи  І місце – Полтавець   Аліса  
(3 клас),  ІІ місце розділив Лукічов Анатолій та Єрьоменко Сергій  (4-А клас), 
ІІІ місце - Петрова Поліна (1 клас); у середній віковій групі на  І місці Ртіщев 
Нікіта (4-А клас), на ІІІ -  Половинка Максим (4-А клас), Шишак Дар’я (7 клас); 
у старшій віковій групі Сипко Олександр - ІІ місце. 
   Східненську школу представляли 7 конкурсантів, з них призові місця 
наступним чином: молодша вікова група 2 місце - Штоюнда Данило (4 клас);  
3 місце – Сіденко Артем (1 клас); у середній віковій групі посів 2 місце – 

Сіденко Давид ( 5 клас); у старшій віковій групі Позняк Дар’я – 1 місце. 
  Учасники конкурсу декламували вірші про рідний край, про Україну, про 
шкільне життя, про події сьогодення… Під час обох етапів учні 
продемонстрували артистичність, індивідуальність, виконавську майстерність.  
   Позняк Дар’я, Полтавець Аліса та Ртіщев Нікіта представлятимуть 
Музиківську ОТГ на обласному конкурсі майстрів художнього читання «Наша 
земля – Україна!», який відбудеться 30 листопада 2019 року в м. Херсон. 
Побажаймо їм успіху! 
  Дякуємо всім конкурсантам за гарні виступи. Ви – молодці!   

І.І. Безродня, заступник директора з виховної роботи 

Оголошення 

   Доводимо до відома мешканців Музиківської громади: що- 

понеділка та щосереди із 09:30 до 16:00 в приміщенні 
Музиківської сільської бібліотеки, яка знаходиться за адресою: 
вул. 40 років Перемоги, 33-а, здійснюють прийом державні 
реєстратори. 

Виконком сільської ради 

Docudays UA в Музиківці! 
   3 грудня 2019 року у  приміщенні Музиківської сільської 
бібліотеки відбудеться показ документального кіно «Неспокій», 

початок об 15:00 годині. 
 Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до перегляду та 

обговорення фільму!!!!!! 
Н.М. Котова, спеціаліст з молодіжної політики 



Відповіді на запитання про нову систему 

 виплати пільг на ЖКП 

1. У листопаді мені прийшла платіжка із повним розміром платежу, хоча я 
пільговик. Раніше в мене була прописана лише частина платежу, 
відповідно до розміру пільги. Чому так? 

  Із 1 жовтня 2019 року в Україні запроваджена монетизація пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг. Тепер пільговики можуть отримати кошти у 
готівковій чи безготівковій формі. 

Починаючи з листопада, українці отримують квитанції за комунальні послуги 
з повним розміром платежу – без урахування пільг. 
 2. Якими будуть суми виплат пільг для пільговиків? 

Із 1 жовтня 2019 року запроваджено новий механізм виплати пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг. При цьому порядок розрахунку пільги 
залишається майже незмінним. 

Розмір пільги щомісячно розраховує орган соціального захисту населення. 
Суму пільги розраховуватимуть, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик 
має право згідно з законом. Також на неї впливатимуть ціни і тарифи на 
житлово-комунальні послуги та державні соціальні нормативи у сфері житлово-

комунального обслуговування. 
3. Як здійснювати оплату комунальних послуг пільговикам, починаючи з 
листопада 2019? 

Держава виплачує кошти за пільги кожній людині окремо – видає готівкою 
або переказує на рахунок Ощадбанку.  
   Видача у готівковій формі можлива лише за умови, якщо пільговик  написав   
відповідну   заяву   до   органу    соцзахисту   до   15 жовтня 2019 року.  
    Пільговик,   який  отримав   готівку,  сплачує  за  спожиті  комунальні 
послуги  повну суму платіжки. Ті пільговики, які не написали заяву на  
отримання  пільги  готівкою  –  мають   справу    з    безготівковим розрахунком. 
4. Як здійснити оплату ЖКП, якщо в мене безготівкова форма виплати 
пільги? 

Якщо у вас безготівкова форма виплати пільг, то частину платежів за вас 
здійснює АТ “Ощадбанк”, а частину ви сплачуєте самостійно. 

Перерахування коштів Ощадбанком надавачам послуг здійснюється у 
наступній послідовності: постачання теплової енергії, постачання та розподіл 
природного газу або постачання та розподіл електричної енергії за наявності 
відповідного виду індивідуального опалення, постачання гарячої води, 
централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, постачання та 
розподіл електричної енергії, постачання та розподіл природного газу, 
поводження з побутовими відходами, послуги з управління багатоквартирним 
будинком, внески за встановлення, обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку. 

Тобто зараз Ощадбанк здійснює перерахунок коштів не за пропорційним 
принципом (коли за кожну послугу проводився розрахунок в рівних відсотках 
від суми пільги), а за пріоритетним принципом – коли спочатку проводиться 
оплата за тепло, газ, електроенергію і т.д.  

Якщо сума пільги достатня, то сплата всіх послуг здійснюється на 100%. 
Залишок коштів пільги буде перераховано на наступний місць.  
Якщо суми пільги недостатньо, то сплачено буде лише за ті послуги, на які 
вистачить коштів. А послуги, за які потрібно доплатити,  Ощадбанк надішле вам 
СМС (з розмірами доплати за кожним видом послуги).  

Також ви можете зайти у свій особистий кабінет на сайті Ощадбанку, де 
відображається рух коштів за вашим обліковим записом.  
5. А якщо в мене немає мобільного телефону? 

Ви можете надати органу соцзахисту контактний номер телефону будь-якої 
особи, яка не є пільговиком і яка потім повідомить вас про СМС-повідомлення 
Ощадбанку. Ви   також   можете  самостійно проводити розрахунки. 
6. Як я можу самостійно проводити розрахунки, якщо я не маю мобільного 
телефону? 

Ви можете отримати в органі соціального захисту населення розрахунок 
розміру пільги. Якщо тарифи на ЖКП не змінюються, то щомісячний розмір 
пільги протягом опалювального періоду буде однаковим.  
  Тобто, знаючи розмір своєї пільги і пріоритетний принцип оплати Ощадбанку 
(див, запитання №4), ви можете самостійно вирахувати, скільки і якому 
надавачу послуг маєте заплатити. 
 7. Я чув, що новий механізм дозволяє заощадити частину коштів і 
залишити їх собі. Як це можливо? 
  Це залежить від того, у якій формі ви отримуєте виплату пільги: у готівковій 
чи безготівковій формі. 
  Якщо у готівковій - після повного розрахунку з надавачами послуг ви можете 
залишити зекономлену готівку собі. 
  Якщо  у   безготівковій  - всі  зекономлені  кошти  ви  можете отримати лише 
після завершення опалювального періоду (орієнтовно з червня). СМС про суму 
зекономлених коштів вам надішле Ощадбанк.  
   Якщо ви маєте рахунок в Ощадбанку, то ці кошти автоматично будуть 
зараховані на нього. Якщо ви не маєте рахунку – то ви можете його 

відкрити з червня по грудень поточного року і на нього будуть зараховані ті 
кошти. 
8. Як отримувати кошти пільговикам, котрі не мають відкритого рахунку в 
Ощадбанку? 
   Якщо ви  маєте  на  увазі   відсутність  банківського  рахунку  в  будь-якому   

з уповноважених банків, у такому випадку ви будете отримувати 
безготівкову виплату пільги через Ощадбанк. Орган соцзахисту 
самостійно надасть всю інформацію в Ощадбанк, який 
автоматично створює обліковий запис одержувача пільг, на який 
нараховуються кошти, та інформує пільговика шляхом 
надсилання смс-повідомлень.  
9. Якщо я не хочу працювати з Ощадбанком, можна обрати 
якийсь інший банк? 

 Зараз Мінсоцполітики працює з 38 уповноваженими банками. 
Для готівкової форми виплати пільговик може обрати будь-який 
з них, а також доставку пільги через Укрпошту.  
 Щоб отримати відповідний сервіс потрібно подати заяву до 
органу соцзахисту (зазначивши всі банківські реквізити). Таку 
заяву можна подавати двічі на рік:  до   15  жовтня  (на 
опалювальний період) та  до 15 травня (на неопалювальний).   
 Для безготівкової форми виплат Ощадбанк є єдиним варіантом 
на сьогодні.  
10. Чи можна у разі смерті пільговика виплатити кошти за 
останній місяць життя безготівково? 

Не можна. Перехід з готівкової форми надання пільг на 
безготівкову здійснюється лише за заявою пільговика. 
11. Якщо я оплатив комуналку, не дочекавшись СМС від 
Ощадбанку? 

 Якщо мова йде про безготівкову форму монетизації, то всі 
зекономлені вами кошти ви зможете отримати влітку. Якщо 
виникне ситуація, коли ви сплатили рахунки, не дочекавшись 
СМС від Ощадбанку, то на рахунках виникне переплата, яка 
буде відображена надавачем послуг у квитанціях наступних 
періодів. 
12. Що робити пільговикам, які не подали заяву на 
"готівкову" монетизацію, а правління ОСББ не хоче 
підписувати угоду з Ощадбанком? Відповідно до норм 
законодавства, якщо правління ОСББ не уклало договору з АТ 
“Ощадбанк” для перерахування сум пільг, воно не має права до 
1 червня вимагати оплати послуг від пільговиків за відповідні 
неопалювальний та опалювальний періоди. 
  АТ “Ощадбанк” може здійснювати переказ коштів на рахунки 
правління ОСББ (крім виплат на управління багатоквартирним 
будинком) на підставі договору. Типову форму договору 
визначає АТ “Ощадбанк” за погодженням з Мінсоцполітики. 
  Тобто пільговику, якщо мова йде про безготівкову форму, 
потрібно дочекатися літа і, отримавши залишок коштів, 
розрахуватися з надавачем послуг. Виплати на управління 
багатоквартирним будинком пільговик має сплачувати 
самостійно кожного місяця. А кошти, які передбачені на сплату 
цієї послуги перерозподіляються між іншими надавачами послуг 
за пріоритетним принципом. 

*** 
                                        До уваги субсидіантів!    
  Повідомляємо, що сума нарахованої субсидії всі пенсіонери 
отримують разом із пенсією. Усі працюючі особи отримують 
субсидію через АТ «Ощадбанк» і розраховуються за фактично 
спожиті послуги повністю. У разі заборгованості, що перевищує 
340 грн, субсидія не нараховується.  
  Повідомлення щодо призначення субсидій УСЗН надасть на 
початку грудня 2019 року. 

  І.В.Шнирук, начальник відділу ЦНАП 

Здорова корова - безпечне молоко 

Головні правила догляду за твариною: 
 1) обов’язкова профілактика хвороб, вакцинація і  регулярний 
огляд ветеринаром; 

2) регулярне прибирання – тварини  повинні  перебувати  в 

 чистих корівниках; 
3)збалансовані корми з необхідними вітамінами і 
мікроелементами, які потрібні коровам; 
4) періодично міняти пасовища. 
Господар повинен уважно ставитися до свого господарства: 
1) доглядати та утримувати тварин у хороших умовах; 
2) розпізнавати небезпечні захворювання; 
3) розпочинати своєчасне лікування; 
4)дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути зараження. 

    Найбільш небезпечні захворювання у тварини – сказ, 
туберкульоз, а у людини – бруцельоз, віспа. 

А.А. Миколаєнко, завідувач  дільниці 
 ветеринарної медицини 

Увага! 
У разі виникнення перебоїв у електропостачанні телефонуйте на 

гарячу лінію АТ «Херсонобленерго» за телефоном-0800500629 
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