
 

                                            ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
                                                         ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ! 

Газета заснована у квітні 2008 року                                      №5 (214) 28 травня 2020 року 
        До уваги батьків майбутніх першокласників 2020-2021 н.р.! 

Шановні батьки! 
    Для зарахування дітей до 1 класу Музиківського ліцею Вашій дитині, згідно 
з наказом МОЗ від 16.08.2010 року №682 «Про удосконалення медичного 
обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», необхідно 
пройти профілактичний медичний огляд.  
    Для цього слід звернутись до сімейного лікаря, з яким підписана 
декларація. Огляд включає оцінку фізичних даних дитини, вимірювання 
зросту, ваги, індексу маси тіла, проведення проби Руф’є та необхідних 
аналізів. За потреби сімейний лікар видасть направлення на огляд до вузьких 
спеціалістів.  
     Після медичного огляду сімейний лікар заповнює довідку – «Форми №086-
1/0». У ній записується висновок про стан здоров'я дитини, зазначається група 
для занять фізичною культурою. Окремо видається довідка за формою №063/0 
про проведені профілактичні щеплення. Ці дві довідки Вам необхідно надати 
медичній сестрі ліцею до початку навчального року. 
   На прийом до сімейного лікаря в  амбулаторію загальної практики сімейної 
медицини можна записатись з 25.05.2020 року у телефонному режимі за 
номером 0678191789. Прийом майбутніх першокласників буде проводитися в 
понеділок, вівторок, середу і п'ятницю.  

*** 
                                          Обережно, кліщі! 

   Навесні розпочинається сезон активності кліщів. Зазвичай, він триває по 
листопад та має протягом року два виражених піки активності – у квітні-
травні та серпні-вересні. Кліщі можуть потрапити на людину у будь-який час 
дня і ночі, у будь-яку погоду. Найчастіше вони чіпляються до одягу людини, 
коли торкаєшся гілок дерев та кущів, або сидиш на траві. 
   На території України за останні роки значно збільшилась кількість кліщів, 
які є переносниками різних інфекційних захворювань. Зокрема зросла 
небезпека зараження   кліщовим енцефалітом та хворобою Лайма.  
  Процес закріплення кліщів на тілі «господаря» є безболісним. Дорослих 
кліщів, що присмокталися, як правило, можна помітити через 2 – 3 дні: у 
цьому місці з`являється припухлість, почервоніння, свербіння. 
  Щоб захистити себе від нападу кліщів, необхідно: 

- одягатися в світлий однотонний, з довгими рукавами, щільно 
прилягаючий до тіла одяг, щоб було легше помітити  кліщів;  

- голову слід покривати головним убором; 
-  після кожної прогулянки потрібно обов’язково проводити само - та 

взаємоогляди; 
- змінити одяг та не залишати його біля ліжка.  

  Якщо разом із вами на природі перебували ваші домашні улюбленці, їх теж 
слід оглянути на наявність кліщів до того, як впустити до помешкання. 
   Що робити, якщо кліщ присмоктався? Зверніться до найближчого 
лікувального закладу для надання кваліфікованої медичної допомоги 
фахівцем.  

  Уважне ставлення до свого здоров’я, дотримання рекомендованих правил 
допоможе вам зробити відпочинок на природі приємним і безпечним. 

К.В. Тарасевич, медична сестра  ліцею 

Увага! Амброзія! 
    Амброзія полинолиста - це однорічна трав'яниста рослина, за 
своїм зовнішнім виглядом дуже нагадує полин звичайний. 
Амброзія вкрай невибаглива до умов існування. Характеризується 
інтенсивним наростанням наземної вегетативної маси і при 
сприятливих умовах досягає висоти 1,5-2 м, а коріння 
заглиблюється до 4 метрів, добре відростає після скошування. 
Сильно висушує і виснажує ґрунт. Зелена маса містить гіркі 
речовини і ефірні олії, тому тварини її не поїдають. При попаданні 
у корми погіршується смак молока. Розмноження здійснюється за 
допомогою насіння. У середньому одна рослина може давати їх 
від 30-70 тисяч. Причому, схожість має не тільки повністю 
дозрілий посівний матеріал, але і скошений у фазі воскової 
стиглості. Слід зауважити, що пилок рослини є сильним 
алергеном. При несприятливому фоні достатньо навіть декількох 
часток, щоб спровокувати характерні явища: сльозоточивість, 
рясні виділення з носа, підвищення температури, з'являється 
кашель, головні болі, у найбільш чутливих - приступи астми.  
   Враховуючи велику шкідливість амброзії як для сільського 
господарства, так і для здоров'я людей, боротьба з нею є одним із 
важливих і першочергових завдань землекористувачів. Знищуйте 
амброзію будь-яким доступним для Вас способом: вручну, 
механічно, хімічно.                 
   Кодекс України «Про адміністративні правопорушення» 
передбачає відповідальність за невжиття заходів щодо боротьби з 
бур'янами, використання земель не за цільовим призначенням, 
невиконання  природоохоронного режиму.   

*** 
Шановні громадяни, пам’ятайте! 

   Для хліборобів настав найважливіший період - збирання 
врожаю. Уберегти врожай від пожеж, сурове дотримання правил 
пожежної безпеки під час збирання врожаю - обов’язок кожного 
громадянина.                                      
   Забороняється випалювання стерні, сухої трави, поживних 
залишків соломи на полях, що може призвести до пожеж на 
сусідніх полях, на територіях приватних домоволодінь, 
лісопосадках, відключень повітряних ліній електропередач 
надвисокої напруги. Це завдає великі матеріальні та економічні 
збитки,  шкодить  навколишньому середовищу. Дим, який виникає 
внаслідок горіння та тління, потрапляє до населених пунктів, що 
викликає масове незадоволення громадян, алергічні 
захворювання.                                                                                                                               
Нагадуємо Вам, що палити, розводити багаття, застосовувати 
відкрите полум’я на хлібних масивах та поблизу них, а також біля 
скирт соломи та сіна заборонено! Туристичні намети не можна 
ставити ближче -100 метрів від поля. 
  Під час жнив не ходіть по перекритим тимчасовим дорогам та 
стежкам. Дорослі повинні подбати, щоб діти не бавилися з вогнем 
поблизу хлібних масивів. У всіх випадках виникнення пожежі 
треба негайно повідомити до пожежно-рятувального 
підрозділу за телефоном «101». 

В.П. Гордовенко,  головний спеціаліст  
із землекористування та екології 

Вітання 
   Педагогічний колектив Музиківського ліцею вітає  Славич Наталію Вікторівну, 
яка презентувала модель бібліотеки Нової української школи та визнана лауреатом 
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека-2020». Робота 
отримала належну оцінку від членів журі конкурсу. Сьогодні бібліотека вже не 
просто місце зберігання книг і отримання інформації, а і простір зі всіма 
осередками для творчості, презентацій, інновацій, експериментів. 
  Бажаємо Наталії Вікторівні подальших творчих успіхів і перемог! 

Адміністрація 

Оголошення 
    Звертаємо увагу  всіх  землевласникам  і землекористувачам, 
хто самостійно обробляє земельні ділянки (паї), що Законом 
України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо підтримки платників податків на 
період здійснення заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» 
від 17 березня 2020 року № 533-IX термін подання річної 
декларації про майновий стан і доходи продовжено до  1 липня 
2020 року. Суму визначеного податкового зобов’язання, необхідно 
сплатити до 1 жовтня 2020 року  
  За консультацією з питань подання декларації   слід  звертатися 
до сільської ради або до Білозерського відділення Херсонської 
ОДПІ. 

Виконком сільської ради 

До уваги випускників 11 класів 
  Випускники 11 класів закладів загальної середньої освіти, які  планують  вступати 
до Херсонського державного університету, доводимо до Вашого відома наступну 
інформацію стосовно вступної кампанії 2020 року, яка розміщена на офіційних 
сайтах закладів освіти та в соціальних мережах: 
- консультації з питань вступу до ХДУ у 2020 році приймальна комісія 
університету проводить за допомогою електронної пошти: 
EntranceExamination@ksu.ks.ua; 
- та корпоративними мобільними телефонами +38095-592-91-49; +38096-613-05-16;  
- з інформацією про спеціальності та факультети Херсонського державного 
університету, за якими оголошено набір на 1 курс СВО бакалавр у 2020 році, 
можна ознайомитися за покликанням http://www.kspu.edu/Entrant/goodchoice.aspx 



       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. Якщо дитина має будь-які 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,  
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   амбулаторії 

                                       ОГОЛОШЕННЯ    
   Згідно з Постановою КМУ № 329 ВІД 22.04.2020 року, яка 
набрала чинності з 05 травня 2020 року для призначення допомоги 
на дітей віком до 10 років фізичним особам – підприємцям, які 
належать до I та II групи оподаткування, потрібно подати наступні 
документи: свідоцтво про народження дитини, довідку з 
Пенсійного фонду України за формою ОК-7, паспорт та ІПН.   
  Документи можна подати  через інформаційні системи 
Мінсоцполітики ( за наявності ЕЦП  - електронного цифрового 
підпису) або звернутися в сільську раду (відділ ЦНАП). 

*** 
ОГОЛОШЕННЯ 

   Повідомляємо, що продовжено строк виплати допомог до 
01.07.2020 року у раніше призначених розмірах, по таких видах: 
малозабезпеченим сім'ям; на дітей одиноким матерям; на дітей, 
над якими встановлено опіку; особі, яка доглядає за хворою 
дитиною; особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю 1 чи 
2 групи внаслідок психічного розладу; дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати аліментів; ВПО; особам з інвалідністю та 
дітям з інвалідністю; особам з інвалідністю, які не мають права на 
пенсію. 

*** 
ОГОЛОШЕННЯ 

  У зв’язку із подовженням  карантину  до 22 червня 2020 року  
талони  на пільговий проїзд  для пільгових категорій громадян, не 
видаються (постанова Кабінету Міністрів України «Про 
запобігання поширенню та території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 р. № 211 скасувати видачу 
пільговикам талонів одноразового використання на проїзд»). 

*** 
ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ! 

  Ціна  на  природний  газ  для потреб побутових споживачів за  
1 м3 - 2,948 грн, з 01.05.2020 р. по 31.05.2020 р. (включно), згідно 
Постанови КМУ від 19.10.2018 р. №867.      

І.В. Шнирук, начальник відділу ЦНАП 
ОГОЛОШЕННЯ 

  Шановні мешканці сіл: Східне, Загорянівка, Шкуринівка 
згідно з п.1 ч.3 ст.20 закону України «Про житлово-комунальні 
послуги». Споживач зобов’язується укласти договір на 
водопостачання. 
    Для укладання договорів Вам необхідно: 

  1. Довідка про склад сімї; 
  2.  Копію права власності на будинок; 
  3. Копію паспорта та індифікаційного коду; 
  4. Заява на розробку та видачу технічних технічних умов. 

  Тому прохання: донести відповідні документи, щоб в 
подальшому уникнути процесу розірвання договору. 

*** 
ОГОЛОШЕННЯ 

        Шановні абоненти  с. Загорянівка (Шкуринівка). 
Проводиться акція ! 

   Узаконь своє друге, (третє) старе підключення до 
центральної водомережі до кінця червня, без штрафу. 
    Усі підключення по закінченню терміну акції, які будуть 
виявлені спеціальним обладнанням(акустичне просвічування 
грунту), будуть визнані як самовільне підключення та 
обкладатимуться  штрафом у сумі 850 грн. та перераховано 
тариф згідно водопотреби «Норм витрат води на одну 
людину» за останні три роки. 

*** 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

  Шановні абоненти, якщо у Вас сплив термін міжповірочного 
інтервалу лічильника, Вам необхідно самостійно, з дозволу 
організації водопостачання, згідно вимог вказаних у паспорті 
лічильника «Про транспортування лічильника», відправити 
лічильник на повірку. Якщо власник відмовляється від повірки 
лічильника води, йому буде нараховуватися за водопостачання 
згідно місячного розрахунку потреб води на одну людину. 

Адміністрація КП «Струмок-2» 

Консультування з питань пенсійного забезпечення під час карантину 
   Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області нагадує, 
що у зв'язку з продовженням карантину збережено обмеження щодо доступу 
відвідувачів до приміщень сервісних центрів. 
   Звертаємо увагу жителів області, що усні консультації в сервісних центрах до 
завершення карантину не надаються, їх можна отримати в дистанційному режимі 
за   номерами   “гарячих”   телефонних   ліній,   які   доступні   за   посиланням:  
https://www.pfu.gov.ua/ks/golovne-upravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-v-
hersonskij-oblasti/. 
   Крім цього, для отримання відповідей на нагальні питання можна скористатися 
відповідною формою на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду 
України, електронною поштою, Skype-зв'язком. 
  Залишайтесь вдома! Не ризикуйте своїм здоров’ям та життям 

   Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області 

До уваги музичан! 
 Графік роботи відділення поштового зв'язку "Музиківка" 
 Вівторок - з 8.00 до 17.00 
 Четвер - з 8.00 до 17.00 
 Субота - з 8.00 до 17.00 
    Обідня перерва - з 12.00 до 13.00 
Робота з клієнтами - з 9.00 до 15.00 
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