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Милі жінки!
Від усієї душі прийміть щирі вітання зі святом весни
–
Міжнародним жіночим днем!
Щиро бажаю вам щастя земного, міцного здоров’я, завжди
гарного настрою, весняної молодості, ніжності й чарівності. Щоб
кожен день для вас був сонячним, радісним та неповторним.
Нехай у ваших домівках панують мир, взаєморозуміння й злагода,
у серцях – добро й любов, у справах – мудрість!
В.О.Вагнєр, народний депутат України
Дорогі жінки!
Щиро вітаю Вас із прекрасним святом весни, любові, краси –
8 Березня!
Бажаю Вам миру, міцного здоров’я, щедрої долі, життєвих успіхів,
щедрот,
родинного
добробуту
й
злагоди,
здійснення
найзаповітніших мрій.
Хай перші промені весни принесуть Вам гарний настрій, чарівні
посмішки, найкращі квіти, ніжні слова коханих, увагу та піклування
близьких людей!
Д.С. Бутрій, перший заступник голови Херсонської обласної
державної адміністрації, депутат обласної ради
Шановні жінки!
Сердечно вітаю Вас зі святом 8 Березня, яке символізує собою
весну, любов і красу.
Нехай доля постійно буде до Вас доброю, нехай усюди Вас
супроводжують радість та удача, підтримка, розуміння та любов
близьких людей!
Міцного здоров’я Вам та Вашим родинам. Божої благодаті, миру,
віри й надії на краще життя!
С.Н. Лейбзон, сільський голова
Милі жінки!
Сердечно вітаю вас із наступаючим прекрасним святом весни і
краси – 8 Березня.
І з цієї нагоди бажаю вам бути завжди здоровими, красивими і в
особистому житті щасливими.
Нехай кожен Ваш день буде сповнений сонцем, дарує радість,
творче натхнення, приємні несподіванки, любов, добро і
благополуччя!
Т.О. Вова, в.о. старости Східненського
територіального округу
Шановні жителі громади!
29 лютого 2020 року о 12:00 годині в центрі села Музиківка
відбудеться свято Масниці та ярмарок.
Запрошуємо Вас стати учасником веселого дійства з піснями,
хороводами, смачними варениками та млинцями.
Оргкомітет
Щодо самооподаткування населення
Рішенням загальних зборів, проведених у селах Музиківської
об'єднаної
територіальної
громади,
встановлено
розмір
самооподаткування сільського населення.
Для працездатних осіб та працюючих пенсіонерів розмір
самооподаткування становить 50 грн. із людини. Від сплати
самооподаткування звільнено непрацюючих пенсіонерів, дітей
віком до 18 років, студентів та учасників бойових дій та АТО.
Зібрані кошти будуть використані для проведення робіт із
благоустрою, оплати за реконструкцію мережі вуличного освітлення
та електроенергію.
Л.С. Погрібна, секретар сільської ради
Увага!
Батькам, які не зареєстрували місце проживання своєї дитини,
необхідно звернутися до Н.В. Карп, спеціаліста I категорії з питань
військового обліку та реєстрації місця проживання для виконання
ЗУ « Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні та здійснення реєстрації місця проживання»
Виконком

Міжнародний день рідної мови
Мова – духовний скарб нації. Це не просто засіб людського
спілкування, це те, що живе в наших серцях. Змалечку виховуючи в
собі справжню людину, кожен із нас повинен у першу чергу
створити у своїй душі світлицю, у якій зберігається найцінніший
скарб – мова.
Щороку 21 лютого відзначають Міжнародний День рідної мови.
Це відносно молоде свято – до календарів усього світу ввійшло
тільки у 1999 році. В Україні воно почало писати свою історію із
2002 року, хоча сама проблема мови на українських землях існує
кілька століть.
Урочисте святкування цієї визначної дати відбулося і у
Музиківському ліцеї. 20 - 21 лютого у стінах нашої Альма – матір
проводились різноманітні заходи. Школярі залюбки взяли участь у
проведенні флешмобу (відеоролик) «Мова наша українська!»,
написали диктант «Образ української мови», стали учасниками
суперакцій «У гонитві за оцінкою» (до Міжнародного дня рідної
мови) та «Мовний патруль. Операція «Антисуржик». Самобутньою
ноткою святкування стали пізнавально – розважальний конкурс
«Філологиня 2020» та інтелектуальна гра «Мова українська, мова
калинова»!». Вчителі української мови та літератури підготували
відео презентації (до Дня рідної мови), демонстрували мультфільм
«Казка про мову українську», проводили мовні ігри, вікторини,
турніри. Учні поглиблювали свої знання про мову, її розвиток,
багатство, удосконалювали культуру спілкування.
Мова – запорука існування народу. Нашому поколінню випало
складне і відповідальне завдання – відродити українську мову,
державність. І ми повинні твердо усвідомити, що це наш святий
обов’язок, і за нас цього ніхто не зробить.
Тож побажаємо усім землякам, що бережуть українське слово,
щастя, натхнення, миру, світлого майбутнього, живіть повноцінним
життям, досягайте вершин, адже у ваших руках доля нашої країни.
Любіть, шануйте і бережіть рідну мову – вона наш генетичний код!
Т.О. Костік, учитель української мови та літератури
До відома землевласників і землекористувачів
Відповідно до норм Податкового кодексу України громадянин,
який має у власності або користуванні земельні ділянки, площа
яких перевищує 2 га або отримав у власність земельний пай і
обробляє особисто, за підсумками року зобов’язаний із
1 січня до 1 травня 2020 року подати декларацію про отримані
доходи до податкового органу за місцем проживання. Ставка
податку становить 18 % від отриманого доходу, додатково
сплачується 1,5% військового збору.
Податкова декларація заповнюється платником особисто.
Фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що
настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання,
зазначену в поданій нею податковій декларації(ст179.7ПКУ).
За консультацією і допомогою по заповненню декларації
звертайтесь до сільської ради або до Білозерського відділення
Херсонської ОДПІ.
В.П. Гордовенко, головний спеціаліст із землекористування
та екології

Оголошення
Усіх бажаючих пільговиків перевести виплату пільги на
оплату житлово-комунальних послуг з безготівкової (банку) на
готівкову форму виплати, звертатися до сільської ради або
Східненського територіального округу для написання заяви
( Шнирук І.В., Добринчук К.Д). Заяви приймаються до 15 числа
кожного місяця. При собі мати довідку з банку про відкриття
рахунку ( Приватбанк, Ощадбанк, Аваль).
І.В. Шнирук, начальник відділу ЦНАП
Увага!
У разі виникнення перебоїв електропостачанні телефонуйте на
гарячу лінію АТ «Херсонобленерго» за телефоном – 0800500629.

Коронавірус 2019- nCoV: що воно таке і як себе убезпечити
До відома жителів громади, згідно розпорядженням прем’єрміністра України О. Гончарука № 93-р від 3 лютого 2020 року в
Україні установлено режим підвищеної готовності єдиної
державної системи цивільного захисту для запобігання виникнення
надзвичайної ситуації державного рівня внаслідок можливого
поширення
гострої
респіраторної
хвороби,
спричиненої
коронавірусом 2019- nCoV. Установлено тимчасові обмеження та
особливі умови для в’їзду осіб, які перебували у провінції Хубей
Китайської Народної Республіки, шляхом їх ізоляції протягом 14
днів
у
визначених
Міністерством
охорони
здоров’я
закладах охорони здоров’я.
Жителів багатьох країн схвилювала поява смертельного вірусу в
Китаї, що отримав назву 2019-nCoV. Нижче наведено подробиці
про вірус.
Країни, де зафіксовано випадки зараження
Випадки інфікування за останніми даними підтверджені в Китаї,
Таїланді, Японії, Південної Кореї і на Тайвані. Також зафіксовано
перший випадок у США, Італії, Франції.
Що це за хвороба і як себе убезпечити
Патоген, який відноситься до сімейства коронавірусів, призводить
до пневмонії та проблем із диханням. Фахівці стверджують, що
поки немає підстав вважати, що нова пневмонія буде такою ж
небезпечною, як і попередня, так звана атипова, зафіксована в Китаї
у 2002 році.
Що стосується початкових ознак захворювання, то їх легко можна
сплутати і з іншими інфекціями. Зокрема, у хворого спостерігається
підвищення температури до 39°С, блідість шкіри, мокрий кашель,
який супроводжується болями в грудях, пітливість і різка слабкість.
Профілактика коронавіруса:
- мити руки з милом або витирати їх серветками з вмістом спирту;
- по можливості уникати контакту з будь-якою людиною з
симптомами застуди або грипу;
- добре проварювати м’ясо і яйця перед вживанням в їжу;
- уникати незахищених контактів із дикими тваринами і домашньою
худобою.
Будьте здорові, слідкуйте та дотримуйтесь профілактичних
заходів, бережіть себе та своїх рідних!
М.М. Болюк, в.о. завідувача амбулаторії
Шановні жителі громади!
Кожного року з метою наповнення бюджету громади, ми
сплачуємо місцевий збір – самооподаткування (він складає 50 грн. з
кожної людини працездатного віку) і податок на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки (на сьогодні складає 4,723 грн. за
кожний квадратний метр, що перевищує площу, яка не
оподатковується, а саме: для квартир – 60 кв. метрів, для
житлових будинків –120 кв. метрів).
За рахунок коштів від самооподаткування здійснюється оплата
електроенергії вуличного освітлення, а податок на нерухомість є
суттєвою статтею доходу місцевого бюджету, а відповідно і формою
забезпеченості нас, мешканців громади, якісними медичними,
освітніми та соціальними послугами.
За роз’ясненням і додатковою інформацією можна звертатися до
фінансистів сільської ради.
Сплата податків – гарантія розвитку громади і створення
комфортних умов для життя її громадян!
А.В. Мельниченко, начальник відділу земельних відносин
та розвитку інфраструктури
Шановні громадяни!
Запрошуємо відвідати Білозерський районний центр зайнятості та
отримати безкоштовні консультації з питань :
- реєстрація в службі зайнятості та підбір роботи;
- нарахування та отримання допомоги по безробіттю;
- надання соціальних послуг із професійного навчання;
- послуги з професійної орієнтації (допомога у виборі професії за
інтересами і здібностями);
- послуги для тих, хто хоче започаткувати власну справу;
- послуги для демобілізованих учасників АТО;
- послуги особам з інвалідністю.
При собі мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний
номер фізичної особи, трудову книжку (за наявності), документ про
освіту, військовий квиток (посвідка).
Звертатися за адресою: смт.Білозерка, вул. Кооперативна 99,
(Михайлевського 99), телефон для довідок (055470 33771).
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Просимо звернути увагу!
Комерційні прилади обліку і квартирні лічильники води,
підлягають обов’язково періодичній
повірці та повірці після
ремонту. Це визначено у Законі України «Про метрологію та
метрологічну діяльність», стаття 17. п.1.
Відповідно
законодавства,
розрахунки
між
покупцем
(споживачем) і продавцем (постачальником, виробником,
виконавцем послуг), у сферах комунальних послуг повинні
проводитися тільки по повіреним приладам обліку.
Повірка лічильників розподільчого і комерційного обліку
здійснюється згідно з міжповірочним інтервалом.
Згідно Закону України «Про метрологію та метрологічну
діяльність», стаття 17. П.4, Відповідальність за своєчасність
проведення повірки покладається на власників лічильника.
Власники лічильників зобов’язані своєчасно з дотриманням
встановлених міжповірочних інтервалів подавати лічильники, які
вони експлуатують, на періодичну повірку. Періодична повірка,
обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування
і монтаж) вузлів обліку, здійснюються за рахунок власників таких
вузлів обліку.
КАЛЬКУЛЯЦІЯ

Послуга з демонтажу, транспортування на повірку, повірка
та установка водолічильника за зверненням споживача.
Перелік робіт: виїзд слюсаря, візуальний огляд водомірного
вузла, розпломбування, демонтаж одного водолічильника,
підготовка до повірки, транспортування, повірка, доставка та
монтаж 1 водолічильника.
Найменування робіт:
- прийом заявки на роботу, перевірка рахунка абонента 13,42 грн;
- виїзд на місце проведення робіт -9,13 грн;
- виконання робіт по розпломбуванню, демонтажу 1 водомірного
вузла та підготовка водолічильника (з паспортом) – 18,25 грн;
- встановлення монтажної трубки - 9,13 грн;
- транспортування засобу обліку на повірку- 40,26 грн;
- передача водолічильника на повірку та отримання після
повірки- 8,05 грн;
- перевезення водолічильника після повірки до абонента 9,13 грн;
- монтаж водолічильника, перевірка підключення, пломбування25,50 грн;
Витрати на оплату праці-132,82 грн:
- єдиний внесок на державне соціальне страхування (22%) 29,23 грн;
- матеріали-24,40 грн.
Прямі матеріали витрати-186,50 грн.
Вартість повірки- 200,00 грн.
Загальна вартість- 386,50 грн.
Послуга з демонтажу,
установка водолічильника за зверненням споживача.
Перелік робіт: виїзд слюсаря, візуальний огляд водомірного вузла,
розпломбування, демонтаж одного водолічильника, підготовка до
повірки, монтаж 1 водолічильника.
Найменування робіт:
- прийом заявки на роботу, перевірка рахунка абонента 13,42 грн;
- виїзд на місце проведення робіт- 9,13 грн;
- виконання робіт по розпломбуванню, демонтажу 1 водомірного
вузла та підготовка водолічильника (з паспортом) – 18,25 грн;
- встановлення монтажної трубки-9,13 грн;
- монтаж водолічильника, перевірка підключення, пломбування25,50 грн;
Витрати на оплату праці-75,43 грн:
- єдиний внесок на державне соціальне страхування (22%) –
16,59 грн;
- матеріали - 24,40 грн.
Прямі матеріальні витрати- 116,42 грн.
Загальна вартість-116,42 грн.
О.М. Андруневич, директор Музиківського
комунального підприємства

Оголошення
Доводимо до відома мешканців Музиківської ОТГ, щопонеділка
та щосереди із 9:00 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

