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Шановна громадо! 

  Прийміть сердечні вітання з нагоди Дня пам’яті та примирення,  а 
також 76-ї річниці Перемоги над нацизмом у II світовій війні! 
    Нехай злагода і добробут будуть у кожному домі, адже вічне 
прагнення народу до миру, свободи, кращого життя непереможне. 
   Від щирого серця бажаю всім добробуту, здоров’я  та  щасливого 
довголіття. 
  Зі святом! 

В.О. Вагнєр, народний депутат України 

          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. 
      В наш час гостро стоїть питання гендерної нерівності. Після 
народження дитини воно є особливо важливим, коли перед 
батьками постає завдання оформлення декретної відпустки для 
догляду за дитиною до трьох років, яку у більшості випадків 
оформлює на себе мати. Батько ж вважається годувальником сім'ї. 
Під час довготривалої відпустки мати повністю поринає у побутові 
справи, забуваючи про саморозвиток та соціум.  
   Асоціалізація мам, які перебувають у відпустці для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку, відхилення їх від 
культурного розвитку та громадської діяльності на час відпустки – 

головна проблема, яку має вирішити даний проєкт. 
Отже, 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 по 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. 
Стосовно розвивального простору, він необхідний для того, аби 
відвідування курсів мамами  стало можливим, аби у них  щоразу не 
виникало питання "З ким залишити дитину?", мама просто бере її з 
собою: дитина бавиться на розвивальному просторі під наглядом 
відповідального дорослого, а мати займається саморозвитком. Все 
це відбуватиметься в приміщенні Східненського будинку культури, 
але в сусідніх кімнатах. 
  Значною мірою цей проєкт вплине на культурний розвиток 
громади. Результатом проведених курсів стануть сформовані творчі 
колективи однодумців, які братимуть активну участь у громадській і 
культурній діяльності громади. 

  О.С. Докієнко, хореограф  

Дорогі односельці! 
   Сердечно вітаю вас із знаменною датою – Днем памꞌяті та 
примирення, а також 76-ю річницею Перемоги над нацизмом у  
II світовій війні! 
  9 Травня – це особливе свято, в якому злилися воєдино душевний біль 
про непоправні втрати і величезна радість Великої Перемоги. 
  Низький уклін і найщиріші слова подяки, наші дорогі ветерани, і всі 
трудівники, за вашу силу духу і мужність! 
  Бажаю вам міцного здоровꞌя, миру, добра і благополуччя! 

  Зі святом вас, музичани! 
                                                       С.Н.Лейбзон, сільський голова 

День пам'яті та примирення 

Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій 
за всю світову історію війні. Не щезне з пам'яті людської великий 
подвиг і велика трагедія нашого народу – його битва, його перемога над 
нацизмом. 
Щиро вітаємо з 76-ю річницею Перемоги над нацизмом ветерана  у 
Другій світовій війні , Сипка Івана Єпіфановича! 

Низький уклін і найщиріші слова подяки за Ваш великий, безсмертний 
подвиг, за вашу силу духу та мужність! Здоров’я Вам,  добробуту, 
довгих років життя!  

                                                                                         Рада ветеранів 

Мовленнєвий розвиток-запорука успішності особистості 
  Мовлення – це невичерпне джерело розвитку дитини, скарбниця усіх знань. 
Мовленнєві порушення негативно впливають на успішність в освітньому 
процесі. На сьогоднішній день, відмічається тенденція до збільшення 
кількості дітей, що мають такі порушення. Це зумовлює потребу ранньої 
логопедичної допомоги, діагностики та корекції. 
  У ліцеї організовано групові, фронтальні та індивідуальні логопедичні 
заняття з дітьми 1-4 класів. У ході цих занять відбувається розвиток та 
удосконалення артикуляційної та дрібної моторики, фонематичного 
сприйняття, звуковимови, зв’язного мовлення, збільшення активного та 
пасивного словникового запасу. Індивідуальні заняття з дітьми направлені на 
корекцію порушень читання та письма. Особливе значення в умовах 
молодшої логопедичної групи має співпраця вчителя-логопеда з 
батьками, вчителями. Для дітей з особливими освітніми потребами, які 
навчаються в інклюзивних класах, проводяться корекційно-розвиткові 
заняття зі спеціальних і додаткових видів послуг, які зазначені у витягах 
Херсонського інклюзивно-ресурсного центру. Облаштовано кабінет для 
цих занять та щороку здійснюється закупівля спеціальних засобів 
корекції психофізичного розвитку дітей завдяки субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами. 
  У період дистанційного навчання для учнів початкових класів на 
каналі YouTube опубліковані логопедичні відеозаняття. В соціальній 
мережі Facebook в групі «Психологічна служба освітніх закладів 
Музиківської ОТГ» постійно оновлюється інформація щодо 
рекомендацій правильного мовленнєвого розвитку дитини. Тільки за 
умови активної та свідомої допомоги батьків своїй дитині ефективність 
логопедичного впливу буде повнішою, глибшою та успішнішою.  
  Шановні батьки, для повноцінного розвитку мовлення дитини 
дотримуйтесь таких рекомендацій: розвивайте рухливість артикуляційного 
апарату; тренуйте і укріплюйте м'язи язика; розвивайте мовленнєве 
дихання;розвивайте дрібну моторику;слідкуйте за своїм мовленням; 
спонукайте дитину до мовлення, ставте їй запитання та поступово 
ускладнюйте їх; читайте дитині, обговорюйте ілюстрації до казок, вчіть 
вірші, навчайте переказувати невеликі твори. 
Пам’ятайте: правильне мовлення – запорука успішного навчання в 
школі! 

Т.О. Жадан, вчитель-логопед 

Навчальний рік 2021-2022: що варто 

знати батькам першокласників 

    Прийом до 1 класу буде здійснюватися без конкурсного відбору. 
Подавати заяву до закладів освіти громади мають лише батьки дітей 
6-7 років, які збираються почати навчання у 2021-2022 навчальному 
році.                                                                                                                 
   Прогнозована   кількість   перших   класів Музиківського ліцею – 

1 клас   (26-28 учнів),  Східневської   ЗОШ -1 клас  (12-14 учнів).                                        
05 квітня 2021 року-початок прийому заяв, 30 травня 2021 року-  

останній день подачі заяв про зарахування дітей до 1-го класу на 
2021-2022 навчальний рік.  

До заяви додаються: 
1. Копія свідоцтва про народження дитини. 
2.Оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової 
документації №086-1/о.  
3. Карта профілактичних щеплень, форма № 063/о.  
4. Копія документа, що підтверджує місце проживання/перебування 
дитини (для підтвердження права на першочергове зарахування).  
Копії всіх документів завіряються відповідно оригіналів та лишаються в 
пакеті наданих документів до закладу освіти. 

   Ю.В. Сальнікова, начальник відділу освіти  
та гуманітарного розвитку 



       «Люби природу не як символ Душі своєї, люби природу не для    
                                    себе, люби для неї!» 

 Слова М. Рильського повинні стати девізом по життю сучасної людини. 
Одним з пріоритетних напрямків діяльності суспільства є 

екологічне виховання, яке має відбуватися не лише через освітнє 
середовище школи, а й в позаурочний час. 

Екологічне виховання визнане одним із найважливіших пріоритетів 
ЮНЕСКО. Його головною метою є формування відповідального та 
дбайливого ставлення до природи, що базується на екологічній 
свідомості, розвитку навичок екологічної культури, активній участі у 
суспільно корисній праці з захисту, догляду та оптимізації стану 
довкілля, пропаганді в найширших межах  екологічних знань; активній 
діяльності з вивчення та охорони природи своєї місцевості. Результатом 
екологічного виховання є презентація учнем чітко сформованої 
екологічної культури та розвинутої екологічної свідомості.  

Протягом десяти років у КЗ «Східненська  ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області» 
результативно працює еколого-натуралістичний гурток «Зелений 
гомін», вихованці якого беруть активну участь у обласних та 
Всеукраїнських акціях: еколого-натуралістичний похід «Біощит» 
операція «Джміль» - ІІІ місце, Всеукраїнська акція «Птах року- 2020- 

Горлиця звичацна» - І місце у ІІІ етапі (м.Херсон), обласний конкурс 
«Новорічна композиція» композиція  «Ялинка- копійчинка» - ІІІ місце, 
обласна акція «Допоможемо зимуючим птахам». 

З метою поширення екологічних знань серед учнів та їх батьків, в 
рамках «Місячника екології», який стартував дистанційно 01.04.2021р. і 
триватиме до 30.04.2021р. заплановано наступні заходи: «Флешмоб» - 

дитячі малюнки «Гімн воді!» до Всесвітнього дня води, робота дитячих 
творчих майстерень «Первоцвіти не зриваємо, їх малюємо, ліпимо, 
вирізаємо» до Дня підсніжника, виставка поробок «Користь з 
некорисного» з побутового непотребу, паперових відходів, зібраного 
природного матеріалу, фотоконкурс «Моя дивовижна Херсонщина», 
«Флешмоб» читання поезії Л.Костенко, екологічна тематика, «Тиждень 
здоров’я» (за окремим планом), «Краса і біль України» перегляд 
відеороликів  до міжнародного Дня пам’яті жерт Чорнобильської 
катастрофи. 

Організована цілеспрямована робота переконує здобувачів освіти  

у потребі діяти, дає задоволення кінцевим результатом, відчуття 
причетності до вирішення екологічних проблем, готує до життя у 
злагоді з природою. 

      І.М. Скиба, вчитель біології, керівник  
\екологічного гуртка «Зелений гомін» 

Посилено відповідальність за спалювання ...  
 Випалювання сухої рослиності  має згубний вплив на стан 
навколишньго середовища,що призводить до руйнування екосистеми ( 
знищення рослин ,комах,птахів та тварин),забруднення атмосферного 
повітря,погіршення якості грунту. 
17 Квітня 2020 рокувступив в дію Закон України” Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України “  з метою збереження довкілля , 
щодо посилення відподальності за дії ,спрямовані на забруднення 
атмосферного повітря  та знищення або пошкодження об'єктів 
рослинного світу”. Згідно яким : 
- знищення або пошкодження лісових масивів,зелених насаджень 
навколо населенних пунктів,вздовж залізниць ,а також стерні,сухих 
трав,рослинності або їх залишків на землях сільськогосподарського 
призначення вогнем чи іншим загально небезпечним  способом 
карається штрафом від 91800 до 15300  гривень або обмеженням волі  
від 2 до 5 років(Ст.245 Кримінального України) 

- випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із спеповою ,водно-

болотною  та іншою природною рослинністю  або  її залишків таопалого 
листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах  відводу   
автомобільних доріг  і залізниць ,у парках,інших зелених насаджень та 
газонів у населенних пунктах карається штрафом від 3060 до 6120 
гривень (ст.77 Кодексу України про адміністративні правопорушення)         
 В. П. Гордовенко, головний спеціаліст із землекористування та екології  

Вшанувуючи мертвих-не нашкодь живим! 
Відділ земельних відносин та розвитку інфраструктури Музиківської 
сільської ради закликає не прикрашати могили померлих пластиковими 
квітами та вінками. Щороку напередодні поминальних днів люди 
прибирають могили та прикрашають новими штучними квітами, а старі, 
що вже втратили колір та «красу», - викидають. Біля кладовищ 
утворюються сміттєзвалища з горами кольорового пластику. Під дією 
сонця та дощу пластик розкладається та виділяє токсини в атмосферу. 
Спалення таких квітів забруднює повітря канцерогенами, якими в 
подальшому ми дихаємо, а це пряма загроза здоров’ю кожного з нас! 

Такі викиди сприяють виникненню онкологічних захворювань. Якщо ці 
вінки закотапи, то час розкладу пластику, просоченого парафіном та з 
металевим дротом всередині збільшується і буде становить більше 180 
років.  Пластикові вироби шкодять екології ще з етапу виготовлення 
сировини для них, для якої використовують нафтопродукти.                  
Альтернативою пластиковим квітам можуть стати вінки з живих квітів 
та хвої, живі квіти, висаджені в ґрунт, газонна трава, сухоцвіти та 
свічки. Найкращим варіантом є живі квіти, кущі та дерева. Вони стійкі 
до атмосферних впливів, не потребують витрат на щорічне оновлення та 
фільтрують повітря. 
Тож будьмо свідомими та відповідальними! 

 Л.О. Новохацька, спеціаліст із землекористування та екології 

                                          Боротьба  зі шкідниками 

Всім відома екологічна катастрофа на території біосферного 
заповідника «Асканія Нова», причиною якої стало недотримання 
правил використання препаратів ,що направлені на боротьбу зі 
шкідниками в фермерських господарствах. У зв’язку з цим, 

загинуло тисячі птахів внесених до Червоної книги України.  

Шановні, землевласники! 
Не порушуйте правила внесення препаратів для боротьби з 
гризунами, ставтесь відповідально до вибору препаратів, адже вони 

можуть бути небезпечні як для птахів, так і для тварин!  
А.А. Миколаєнко, фельдшер ветеринарної медицини 

   ЗМІНА ПОРЯДКУ ВИПЛАТИ ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ              
  Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 
1278 «Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги»  

змінено Порядок виплати і доставки пенсії та грошової допомоги. 
Враховуючи зазначене, з 1 квітня 2021 року змінюється порядок 
виплати допомоги на поховання та недоотриманої пенсії у зв’язку зі 
смертю пенсіонера органами Пенсійного фонду України.                            
  Починаючи з 1 квітня поточного року, вищевказані виплати будуть 
здійснюватися  виключно через банківські установи. Тому, при 
зверненні до органів Фонду для отримання допомоги на поховання  або 
недоотриманої пенсії до документів, що ідентифікують заявника, та 
документів про смерть в обов'язковому порядку необхідно надавати 
довідку про реквізити банківського рахунку, відкритого на особу, що 
звернулася за отриманням послуги. Нижче наведено перелік банків, з 
якими Пенсійним фондом України укладено договори на здійснення 
відповідних операцій. 
ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ", 
ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ",ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК," 

ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК",ПАТ "ЮНЕКС-БАНК," 

ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", ПАТ "АЛЬФА-БАНК",ПАТ 
"ПУМБ", 
ПАТ "УКРСИББАНК",ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК",ПАТ АБ 
"ПІВДЕННИЙ", 
ПАТ "КРЕДОБАНК",ПАТ "УКРЕКСІМБАНК УКРАЇНИ", 
ПАТ "ПОЛТАВА - БАНК",ПАТ "МТБ БАНК",ПАТ "ІДЕЯ БАНК", 
ПАТ "БАНК ВОСТОК",ПАТ “КБ "АКОРД",ПАТ 
"КРИСТАЛБАНК", 
ПАТ "ТАСКОМБАНК",ПАТ "КОМЕРЦІЙНИЙ 
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК", 
ПАТ "ОТП БАНК". 
                                  Пенсійний фонд України в Херсонській області        

                                                 Оголошення 

       З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, прийом громадян спеціалістами сільської ради здійснюється 
у засобах індивідуального захисту за попереднім записом 

:0957675366 – Погрібна Людмила Сергіївна, секретар сільської ради; 
0507095306 – Шнирук Ірина Василівна, начальник відділуЦНАП,; 
0992146125-Котова НаталяМиколаївна, адміністратор відділу ЦНАП,; 
0965843607 – Добринчук Катерина Дмитрівна, адміністратор відділу 
ЦНАП;  
0999729567 – Мельниченко Альона Вікторівна, начальник відділу 
земельних відносин та розвитку інфраструктури. 

До уваги пільговиків! 
Бажаючих отримувати пільги на житлово-комунальні послуги 
готівкою, просимо звернутися до відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого комітету сільської  ради із  
відповідною  заявою з  15  квітня  до  15  травня 2021 року. 
Консультації за телефоном 0507095306 - Шнирук І.В.  
або 0965843607- Добринчук К.Д.                                                                 
                                                   І.В.Шнирук, начальник відділу ЦНАП 

ОГОЛОШЕННЯ 

Завод легких металевих виробів шукає пакувальників.  
Для  отримання  детальної інформації та консультацій, звертайтеся за 
адресою: с.Музиківка, вул.В.Карла 1-б, тел. 0508448254. 
Реєстраційне свідоцтво ХС №7861437 ПР від 11.12.2018 року Тираж 100 примірників.   
Випускаючий редактор Н.М. Котова 
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