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  Шановна громадо! 
       Прийміть сердечні вітання з нагоди Великодня,   Дня   памꞌяті  
та   примирення,   а  також  74-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, здоровꞌя та щасливого 
довголіття. 

Зі святом! 
 С.Н. Лейбзон, сільський голова 

Будьмо активними! 
    Із 22 по 27 квітня триває голосування за проекти в рамках Програми 
"Бюджет участі -2019".  

    До голосування допущено 13 проектних пропозицій: 

  1. "Веселе дозвілля", Поворознюк Римма. 
  2. "Спортивній громаді - свій стадіон!", Михайлов Микола. 
  3. "Сучасний майданчик - здорові та щасливі діти!", Сахно Інна. 
  4. "Гарна зупинка - вдала поїздка!", Шкурупій Тетяна. 
  5. "Еко-клас у парковій зоні школи - освітнє еко-середовище", 

Компаніченко Наталя. 
  6. "Відпочиваємо активно та здорово!", Мельниченко Альона. 
  7. "Молодь прагне змін", Гущіна Вероніка. 
  8. "Світло об'єднує села", Пилипчак Валентина. 
  9. "Чекай з Wi-fi!", Плотнік Микола. 

10. 10. "А я люблю, коли сміються діти!", Янчіюк Катерина. 
11. 11. "Автобусна зупинка - візитівка села", Бордюг Віктор. 
12.  12. "Музика - частка людського життя", Фесюк Ірина. 
13.  13. "Зупинка рідного села", Лукічов Станіслав. 

Як ви можете проголосувати? 

1. У пунктах супроводу: 

    с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 18, "Зала засідань" (колишня 
контора ПОСП "Маяк"); 

22 - 26 квітня з 8:00 до 17:00; 

27 квітня - з 9:00 до 13:00; 

с.Східне, Східненська  ЗОШ/адмінбудівля  Східненського 
територіального округу 

22 - 26 квітня з 8:00 до 17:00; 

27 квітня - з 9:00 до 13:00; 

  2. Виїзні голосування: 

24 квітня, с. Висунці, з 11:00 до 15:00, клуб "Затишок"; 

25 квітня, с. Мірошниківка, з 11:00 до 15:00, зупинка; 

26 квітня, с. Загорянівка, з 11:00 до 15:00, сільська бібліотека. 

Проголосувати можуть особи віком від 14 років, що зареєстровані на 
території Музиківської ОТГ. При собі  обов’язково  мати  паспорт  або  
ID картку + Витяг. 
  Запрошуємо підтримати керівників проектів та взяти участь у 
розвитку громади! 

Т.В.Трибушна, спеціаліст із муніципальних 

 ініціатив та інвестицій 

Шановні односельці! 
      9 Травня - цей дійсно святий день, який завжди викликає 
почуття світлої радості, безмежної гордості за наш народ та гіркий 
сум водночас. 
   Знаючи, якою гіркою ціною завойовано нашу Перемогу, я схиляю 
голову перед священною памꞌяттю загиблих. 
    Щиросердно бажаю Вам міцного здоровꞌя, добра й благополуччя!   
Нехай у Вашій домівці завжди панують мир, спокій та достаток! 

Т.О. Вова, в.о. старости Східненського 
 територіального округу 

Щиро вітаємо з 74-ю річницею Перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні ветерана 

Сипка Івана Єпіфановича. 

Низький уклін і найщиріші слова подяки, за Ваш великий,     
безсмертний подвиг, за вашу силу духу і мужність! 

Здоров’я Вам та добробуту, довгих років життя! 
Рада ветеранів 

З нагоди Дня пам’яті та примирення, а також 74-ї річниці Перемоги 
над нацизмом у II світовій війні на території Музиківської ОТГ 

відбудуться святкові заходи: 
с. Музиківка 
10:00 - Літія. 
10:30 - Концерт-мітинг. 
12:00 – Частування солдатською кашею. 
с.Східне 
8:30 - 9:30 - Мітинг. 
с.Загорянівка 
10:00-13:00 - Святковий концерт, частування солдатською кашею. 

    Запрошуємо всіх на свято! 
Оргкомітет 

Атестація педагогічних працівників – крок до зростання  
фахової майстерності 

   Першочерговим завданням у галузі освіти є надання якісних освітніх 
послуг населенню громади. Досягнення учнів наших шкіл у конкурсах і 
змаганнях на місцевому і обласному рівнях – результат спільної роботи 
дітей, батьків, вчителів. У майбутньому кожен з батьків прагне побачити 
свою дитину гідною та успішною людиною. Велику роль у становленні 
дитини   як  особистості  відіграє  педагог.  Тільки   компетентний,   творчий 

сучасний фахівець здатний виконати цю відповідальну місію.  
   Один раз на пʼять років кожен педагогічний працівник проходить 
атестацію з професійної діяльності. 2 квітня 2019 року атестаційною 
комісією ІІ рівня проведено атестацію девʼяти працівників шкіл і садочків 
громади. За результатами атестації підтвердили відповідність раніше 
присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» - учитель 
початкових класів, заступник директора з виховної роботи Безродня І.І., 
учитель початкових класів Парафілова Г.А., учитель біології Васильєв  В.М.,   
учитель    фізичної  культури  Борисова  Н.В.,    учитель    іноземних    мов 
Кузьменко Г.П., учитель інформатики Князь І.М.; підтвердили раніше 
присвоєні педагогічні звання «учитель-методист» - Васильєв В.М.,« старший 
учитель» - Князь І.М., Безродня І.І.; присвоєно педагогічне звання «старший 
учитель» Кузьменко Г.П.  
   Вперше    атестувалися    в    громаді    педагогічні   працівники  садочків:  
Ткаченко О.С. підтвердила раніше присвоєні кваліфікаційну категорію 
«вихователь І категорії» та педагогічне звання «старший вихователь», 
Михайловій  В.С.   присвоєно   кваліфікаційну    категорію     «вихователь  
ІІ категорії», завідувачу Східненського ясел-садка Шкурупій Т.А. 
підтверджено відповідність займаній посаді. 

Вітаємо педагогів з успішним проходженням атестації. Бажаємо 
нових надбань, досягнень та успіхів у співпраці з батьками на благо 
дітей і майбутнього нашої громади. 

В.І. Семенюк, завідувач сектору освіти та гуманітарного розвитку 

Проекти рішень 

   Проекти рішень Музиківської сільської ради «Про встановлення 
ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2020 рік», «Про 
встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки на 2020 рік», «Про встановлення єдиного податку на 2020 рік», 
«Про встановлення транспортного податку» та «Про 
встановлення туристичного збору на 2020 рік» розроблено фінансово-

господарським відділом Музиківської сільської ради.             
   Проектами регуляторних актів передбачається виконати вимоги 
чинного законодавства та забезпечити надходження до місцевого 
бюджету для виконання програми соціально-економічного розвитку 
громади.   
     Проекти регуляторних актів розміщені на офіційному сайті 
Музиківської сільської громади https://muzykivskaotg.gov.ua   у розділі 
“Документи” – тег документа “Регуляторна діяльність”. 
   Запрошуємо Вас до співпраці щодо внесення зауважень та пропозицій 
до даних проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу 
до них. Зауваження та пропозиції надаються до Музиківської сільської 
ради за адресою:  
   75023, с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 35 кабінет начальника 
фінансово-господарського відділу; E-mail: muz-rada@meta.ua або за 
телефоном 56393. 
       Зауваження      та      пропозиції     приймаються     до      6     травня  
2019 року   у письмовому, електронному та/або усному вигляді. 

Л.С. Погрібна, секретар сільської ради 

https://muzykivskaotg.gov.ua/
mailto:muz-rada@meta.ua


Цікава та змістовна робота 
  Стало доброю традицією у березні місяці у школах територіальної 
громади проводити тижні суспільно – гуманітарних дисциплін.  
   Розпочали роботу святкуванням Міжнародного Дня рідної мови. 
Вчителями – філологами Радиш Л.З., Марканич К.В., Сербою С.Є., 
Гладченко О.В., Костік Т.О. були проведені для  школярів 1 - 11 класів  
інтелектуальні ігри, граматичні турніри, мовні квести, конкурси, 
вікторини «Нумо, українці!», «Найрозумніший», «Кмітливі 
посиденьки». Учасники відповідали на запитання, виконували  непрості 
завдання, складали прислів’я, сенкани. Веселий настрій та задушевна 
атмосфера панували на святі. Переможці отримали Дипломи, символічні 
медалі «За успіхи в навчанні», солодкі призи. 
  У рамках фестивалю виконавської майстерності «Поетичний камертон 
Ліни Костенко: патріотичні лейтмотиви» в актовій залі Музиківської 
школи пройшов ІІ етап. Учасники підготували оригінальні номери 
літературного читання та вокалу. Переможці Позняк Дар’я, Рожук 
Людмила, Діденко Марина, Клок Тетяна Олександрівна, Поворознюк 
Рима В’ячеславівна гідно представили Музиківську територіальну 
громаду і стали дипломантами обласного фестивалю. 
  5 березня 90  учнів Музиківської та Східненської ЗОШ взяли участь у 
Х Всеукраїнській грі «Соняшник»  (чекаємо на результати). 
   До  205  річниці    від   дня   народження  Тараса   Шевченка    для       
учнів 1 – 11 класів  шкіл проведено ряд заходів: літературний брейн – 

ринг «Читаючи Кобзаря», усний журнал «Маловідомий Шевченко», 
засідання літературної вітальні «Шевченко нами не забутий», свято 
«Була у нього незвичайна доля, то доля Україною була», ігри, 
презентації, виставки малюнків та репродукцій малярських творів 
Шевченка. Учні шкіл взяли участь у флешмобі читання поезій 
«Шевченко зі мною». Проведений тиждень виявив велику любов, 
повагу, інтерес до вивчення творчості великого Кобзаря. (фотозвіт 
розміщений на сайтах шкіл). 
  Під час проведення тижня історії та правознавства учителями 
Остапович Ю.П. та Ковальчук Т.П. для учнів 5 – 11 класів  проведено 
захід до Дня пам’яті жертв голокосту «Трагедія Бабиного яру», 
інтелектуальну гру «Дивовижна Україна», гру – подорож «У мандри 
Україною» , гру – квест «Україна невідома: у пошуках скарбів», 
загальношкільну лінійку до 75 – річчя визволення Музиківки. Цікаво 
пройшли уроки «Здобуття і втрати. 100 – річчя Української революції» та 
«Визволення Херсонщини від німецьких загарбників». Учні шкіл взяли 
участь у Всеукраїнському конкурсі юних істориків «Лелека» (чекаємо 
на результати). 
  Завершальним акордом місячника стало проведення тижня англійської 
мови. Учителями Марковою В.В., Кабановою М.В., Кузьменко Г.П., 
Компаніченко Н.М., Горяніковою Л.В. були розроблені та цікаво проведені 
такі заходи: екскурсію – квест для старшокласників з участю волонтерів 
Корпусу Миру США в Україні (Ешлі Браво Гарсія та Томасом Чоі) «Amazing 

Race», ігри для учнів середніх класів «Seopardy Game», «Kahoot», гру- квест 
для початкових класів. Юні знавці англійської мови випустили газети, 

читали  поезії  англійською  мовою. 40 школярів взяли участь у 
Всеукраїнській грі з англійської мови «Puzzle». 

  Дякуємо організаторам та учасникам цікавих заходів і бажаємо 
успішного завершення навчального року, вдалого складання ДПА та 
ЗНО!!! 

 Т.О. Костік, голова МО вчителів 

 суспільно – гуманітарних дисциплін 

Повідом про корупційне правопорушення! 
   Музиківська сільська рада співпрацює із особами, які добросовісно 
повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних із 
корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про 
запобігання корупції» з боку посадових осіб місцевого самоврядування, 
комунальних підприємств, установ, закладів. 
  У разі письмового звернення, автору повідомлення необхідно вказати 
своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу та поставити особистий підпис 
(відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання 
корупції». Особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії 
корупції, перебувають під захистом держави). 
  Повідомлення також може бути здійснене без зазначення авторства 
(анонімно). 
  УВАГА! Повідомлення підлягає розгляду, якщо: 
- воно містить інформацію про факти вчинення корупційного або 
пов’язаного з корупцією правопорушення посадовими особами 
місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, 
закладів; 
- інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які 
можуть бути перевірені. 
 Анонімне повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому 
інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які 
можуть бути перевірені. 
  Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою 
відповідальність, передбачену чинним законодавством.  
  Повідомити про корупційне правопорушення можна наступними 
способами: 

  1. Електронною поштою на адресу: stop.korupciya.mz@gmail.com. 

 2.Телефоном (05547) 56-3-18, 0665902918  (уповноважена особа із 
питань запобігання та виявлення корупції - завідувач сектору з питань 
кадрової роботи, діловодства та звернень громадян Насонова Жанна 
Жуматаєвна). 
 Режим роботи телефонної лінії:  
   понеділок - п’ятниця: з 8.00 до 17.00 

  перерва на обід з 12.00 до 13.00 

  субота, неділя – вихідні дні. 
2)  3. Адресою для листування: вул. 40 років Перемоги, 35, с. Музиківка 

Білозерського району Херсонської області, 75023 з проставленням на 
конверті помітки «Про корупцію» (зразок заяви-повідомлення див. на 
офіційному сайті сільської ради). 

Ж.Ж. Насонова, завідувач сектору з питань кадрової роботи, 
діловодства та звернень громадян 

Допомога багатодітним сім’ям 

 Із 1 квітня 2019 р. згідно Постанови КМУ № 250 від 13.03.2019 року 
запроваджується виплата допомоги на дітей, які виховуються у 
багатодітних сім’ях. Допомога надається одному із батьків дитини, які 
постійно проживають разом із дитиною. Для призначення допомоги 
необхідні наступні документи: 

 -   паспорт та код обох батьків; 
 - посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини із 

багатодітної сім’ї; 
 -   свідоцтва про народження всіх дітей. 

  Допомога призначається у розмірі 1700 гривень. Громадяни, які 
звернуться у період із квітня по червень 2019 року включно за наданням 
допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, отримають 

зазначену допомогу з 1 квітня 2019 року.  
   Допомога надається на третю та кожну наступну дитину з місяця, в 
якому було подано заяву із усіма необхідними документами, та 
виплачується щомісяця до досягненню дитиною 6-річного віку 
включно. 

        І.В. Шнирук,  завідувач сектору соціального захисту  
та медичного обслуговування 

Реабілітація дітей з обмеженими можливостями 

  З метою поліпшення надання комплексних соціальних послуг дітям з 
інвалідністю, вирішенню питання їх оздоровлення у літній період, 
Херсонський обласний центр комплексної реабілітації дітей з 
інвалідністю у травні - червні 2019 року  надає безкоштовні оздоровчо - 
корекційні курси реабілітації для дітей з обмеженими можливостями 
шкільного віку. 
  Перелік документів необхідних для проходження курсу реабілітації 
при зарахуванні до центру: 

- копія свідоцтва про народження дитини; 
- копія паспортів батьків; 
- копія ідентифікаційних кодів батьків та дитини; 
- копія медичного висновку; 
- копія індивідуальної програми реабілітації інваліда; 
- заява, рішення та повідомлення про направлення в центр 

реабілітації інваліда з районного управління соціального захисту 
населення; 

- копія картки щеплення; 
- виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого 

ф.№27/о; 
- шкребок на яйця/глист+ аналіз кала на яйця/глист – дійсні 3 дні; 
- довідка про епідоточення – дійсна 3 дні; 

  Інформацію можна отримати за телефоном 066 448 06 65 – Лариса 
Анатоліївна Федоткіна. 

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 та обробляє 
особисто,  за   підсумками   року   зобов’язаний   із   1   січня    до  
1 травня 2019 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 самостійно.  
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, спеціаліст із землекористування 
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