ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ!
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Музиківська сільська рада повідомляє про виявлення та
Увага!
взяття на облік безхазяйного нерухомого майна:

- Артезіанська свердловина №1, яка розміщена в с. Загорянівка
по вул. Південна, 17/А.
- Артезіанська свердловина №2, яка розміщена в с. Загорянівка
по вул. Виноградна, 28/А.
- Артезіанська свердловина №3, яка розміщена в с. Загорянівка
по вул. Степова, 1/А.
- Артезіанська свердловина №4, яка розміщена в с. Загорянівка
по вул. Степова, 15/А.
Протягом року з дня оприлюднення цього оголошення, з
метою зняття з обліку безхазяйного майна, просимо звернутися
власників з підтверджуючими документами до Виконавчого
комітету Музиківської сільської ради за адресою: Херсонська
обл., Білозерський р-н, с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 35,
приймальня.
Додаткову інформацію можна отримати у Музиківській
сільській раді за адресою: Херсонська обл., Білозерський р-н,
с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 35 з понеділка по
п’ятницю: з 8.00 до 16.00, обідня перерва з 12.00 до 13.00, або за
телефоном 0552444372.
Чому не варто затягувати із оформленням ID- паспорта?
Оформлення ID-паспорта обов’язкове з 14 років. Для цього
треба мати:
- оригінали
свідоцтва
про
народження
дитини,
ідентифікаційний номер фізичної особи;
- довідка № 13 (можна взяти у сільській раді);
- паспорт громадянина України 2-х батьків або 1-го з них
(у разі, якщо представником є опікун, піклувальник - паспорт та
інші підтверджуючі документи).
На процедуру подання документів для оформлення паспорта
дається всього 1 місяць. Якщо не вклалися в цей термін, то має
складатися протокол про адміністративне правопорушення та
стягується штраф. У переліку документів, що необхідні для
здійснення реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання, першим
пунктом є паспорт - http://osvita.ua/test/advice/5484/.
Оформити паспорт, передавши просто фото та документи,
НЕМОЖЛИВО. Паспорт став відцифрованим - процедура зняття
відбитків пальців та фотографування робиться лише на місці.
Якщо у Вас планується закордонна подорож із дитиною, а в неї не
має закордонного паспорта, і їй уже виповнилось 14 років, то
почати оформлювати закордонний паспорт можливо буде лише
після отримання дитиною ID-паспорта. Мінімальний термін, щоб
зробити ці два паспорти, складатиме до місяця. «Гаряча» пропозиція
відпочинку не зможе чекати стільки часу.
Оформлення ID-картки – це не право, а обов’язок кожного
громадянина України.
***
ОГОЛОШЕННЯ

Нагадуємо, що з 1 липня набирають чинності нові, ухвалені
Кабінетом Міністрів України, суми вартості адміністративних
послуг при оформленні паспорта громадянина України у вигляді IDкартки та паспорта для виїзду за кордон, йдеться у повідомленні
Державної міграційної служби.
Вартість оформлення паспорта громадянина України у формі IDкартки: до 20 робочих днів - 345 грн; до 10 робочих днів –
471 грн.
Вартість оформлення паспорта громадянина України для виїзду за
кордон: до 20 робочих днів - 682 грн; до 7 робочих днів –
1034 грн.
Оформити закордонний паспорт можна у будь- якому підрозділі
міграційної служби.
Н.В. Карп, спеціаліст із питань військового
обліку та реєстрації місця проживання

Дифтерія – гостре інфекційне захворювання, що найчастіше
вражає ротоглотку, але нерідко зачіпає гортань, бронхи, шкіру та
інші органи. Інфекція передається повітряно – крапельним шляхом.
Найкращим методом профілактики є вакцинація: щеплення проти
дифтерії проводиться дітям в 3 місяці, 4.5 місяця та 6 місяців, потім
повторно в 14 років, далі кожні 10 років. Але щеплення проти
дифтерії не захищає від зараження. Щепленні люди переносять
дифтерію в дуже легкій формі.
Основними симптомами дифтерії (або ж дифтериту) є висока
температура від 38 до 40 градусів, сонливість, слабкість, біль у
горлі, першіння, труднощі при ковтанні.
На другий день захворювання на слизових з’являються блискучі
плівки світло-сірого кольору з чіткими краями, можуть збільшитися
лімфовузли.
При тяжкому перебігу розвивається набряк тканин шиї, а при
ураженні гортані виникає набряк, який призводить до ускладненого
дихання та навіть до асфіксії. Інкубаційний період триває від 2 днів
до тижня.
Заразитися на дифтерію можна від хворої людини при розмові або
при користуванні спільними предметами.
Сприяють розвитку дифтерії гострі вірусні інфекції. Такі як ГРВІ
чи грип, а також дитячі інфекції – кір, вітряна віспа, краснуха тощо.
Лікування дифтерії проводиться тільки в інфекційному відділенні
медичного закладу й призначається курс антибіотиків.
Нагадуємо, в Україні прогнозують спалах дифтерії. Подейкують,
що ситуація буде набагато важчою, ніж з кором. Адже від дифтерії
складно, навіть в разі масової імунізації, швидко виробити імунітет.
Запрошуємо Всіх на вакцинацію, попіклуйтесь про своє здоров’я!!!
М.М. Болюк, в.о. завідувача КНП “ Музиківська
амбулаторія ЗПСМ”

Триває медичний огляд школярів!

Шановні батьки! Зберегти здоров’я дитини – одне з головних
завдань школи. Для підготовки до навчання важливе значення має
профілактичний медичний огляд з проведенням лабораторних
досліджень. Визначення функціонально-резервних можливостей
серцево-судинної системи проводиться за пробою Руф’є. За
результатами цього дослідження учні розподіляються на
фізкультурні групи з різним рівнем фізичного навантаження
(основна, підготовча, спеціальна). Своєчасне виявлення порушень
зору та слуху дасть змогу запобігти ускладненням під час
навчально-виховного процесу. Клінічний аналіз крові дає
можливість виявити запальні процеси в організмі, анемію,
порушення обміну речовин. За загальним аналізом сечі
діагностується захворювання організму в цілому.
Дітям, які знаходяться на диспансерному обліку, необхідна
планова консультація профільного лікаря у канікулярний період.
Шановні батьки, забезпечте до початку навчального року
медогляд ваших дітей та особисто супроводжуйте їх до лікаря!
Усім міцного здоров’я !!!
К.В. Тарасевич, медична сестра
Музиківської школи
ОГОЛОШЕННЯ
Із метою підготовки до реалізації з 01 жовтня 2019 року Порядку
надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій
формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 року № 373, необхідно провести роботу щодо
отримання інформації про мобільні телефони пільговиків.
Всім
пільговикам
необхідно
звернутися
до сільської
ради (І.В. Шнирук, Н.В. Марецька, К.Д. Добринчук) та надати
номера мобільних телефонів.
У разі відсутності мобільного телефону, пільги нараховуватись не
будуть.
І.В. Шнирук, начальник відділу ЦНАП

Спалювання стерні – непоправна шкода довкіллю
На сьогоднішній день гостро стоїть питання виникнення значної
кількості пожеж, що виникають внаслідок спалювання сухої
природної рослинності, стерні, соломи, післязбиральних залишків
та сміття.
Це призводить до знищення біорізноманіття, тваринного світу,
виникає загроза виникнення пожеж в полезахисних лісових смугах,
лісах, а іноді й травмування або загибелі людей.
Сільгосппідприємства, незважаючи на заборони, щороку із
завидною постійністю спалюють на полях стерню або солому після
збирання врожаю. І мало хто замислюється про те, що
безконтрольне випалювання стерні може призвести до пожежі на
сусідніх полях або в лісосмугах, вогонь може перекинутися на
розташовані
поруч
житлові
і
господарські
будівлі.
При спалюванні стерні, соломи і поживних залишків згорає гумус
найбільш родючого поверхневого шару, внаслідок чого знижується
біологічна активність ґрунту.
Разом з стернею вогонь знищує безцінну біосферу ланів, яка
могла б суттєво підвищити врожайність у наступні роки, а на їх
місце приходять патогенні мікроорганізми та бур`яни.
Спалювання сухої рослинності або її залишків, випалювання
стерні, луків, пасовищ, приносить значну шкоду навколишньому
середовищу, зростає ймовірність пожеж у житлових та дачних
будинках. Адже для виникнення таких пожеж достатньо
необережно кинутого маленького недопалка чи сірника. На
відкритій території в безвітряну погоду вогонь може
розповсюджуватися зі швидкістю до 4-х км за годину, а у
вітряну - до 30 км; висота полум’я досягає 2-х метрів.
Під час спалювання стерні та інших рослинних залишків повітря
в містах стає важким і гірким, збільшуються випадки захворювань
дихальних шляхів. Під час згоряння однієї тонни рослинних
залишків у повітря вивільняється більш як 9 кг мікрочастинок диму.
До їх складу входять пил, окис азоту, вуглекислий газ, важкі
метали тощо, які осідають у легенях. Шкода від спалювання листя і
сухої трави багатолика і надзвичайно небезпечна. На превеликий
жаль, українці рідко надають цьому ваги.
Окрім безпосередньої загрози людському здоров’ю, спалювання
післяжнивних залишків призводить до цілої низки небезпек. При
спалюванні стерні на фермерських полях виникає загроза
перекидання вогню на природні ділянки, що веде, у свою чергу до
порушення законодавства і знищення диких рослин та тварин. Саме
із спалювання стерні на полях починається більшість пожеж.
Аналогічним чином, існує загроза лісових пожеж і загоряння
житлових будинків.
Якщо ведеться спалювання стерні на полях, через які проходять
високовольтні лінії електропередач, постає нова загроза. Дим і
вогонь являються напівпровідниками і за відповідних умов здатні
стати причиною закорочення ліній електропередач, що несе за
собою руйнівні наслідки для цілих населених пунктів. Дим від
вогнищ, в туманні дні може утворювати смог і на довго зависати у
повітрі. В цьому випадку погіршується видимість на дорогах, що
призводить до збільшення частоти ДТП, аварій. Окрім того,
попадаючи у легені, смог викликає суттєве погіршення здоров’я
людини. Щороку, під час «чистки» полів від стерні, шляхом її
випалювання рятувальники щодня виїжджають на гасіння пожеж,
що відбуваються в екосистемах.
Пам’ятайте! (відповідно до статті 77-1 Кодексу України про
адміністративні правопорушення «Самовільне випалювання
рослинності або її залишків».
Випалювання стерні, луків,
пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою
природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого
листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах
відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених
насадженнях та газонів у населених пунктах без дозволу органів
державного контролю у галузі охорони навколишнього природного
середовища або з порушенням умов такого дозволу, а так само
невжиття особою, яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної
рослинності або її залишків та опалого листя, заходів щодо
своєчасного їх гасіння - тягнуть за собою накладення штрафу на
громадян від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і на посадових осіб- від п'ятдесяти до сімдесяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
В.П. Гордовенко, спеціаліст із
землекористування та екології
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Виписка з «Правил благоустрою, забезпечення чистоти і
порядку на території Музиківської сільської ради»

7. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

7.1. підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності,
приватним підприємцям, громадянам створювати звалища та
скидати сміття, фекалії, навоз у кювети, лісополоси, річку
«Вірьовчина», особливо на територіях прилеглих до житлової
забудови;
7.2. розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску,
щебеню, мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та
відходів на прилеглій території;
7.3 залишати на вулицях і подвір'ях невивезене сміття, нечистоти та
інші відходи; спалювати сміття, опале листя та інші відходи на
вулицях, подвір’ях, в урнах, складати їх для тривалого зберігання;
7.4. розпалювати багаття, спалювати сміття та листя на території
села та прибудинковій території (наявність залишків спалювання
відходів та рослинності – є порушенням правил благоустрою);
7.5. займати під городи та інше прилеглі території до будинків,
скверів та інших місць не передбачених для цього;
7.6. пошкоджувати елементи благоустрою та інші архітектурні
споруди в місцях загального користування;
7.7. вигул тварин у недозволених місцях;
7.8. забруднювати територію населених пунктів при перевезені
сипучих та інших матеріалів;
7.9. відкачувати воду на проїжджу частину дороги, тротуари та до
камер колодязів, ям, крім аварійних ситуацій;
7.10. зливати господарчо-побутові стоки не в спеціально призначені
споруди та встановлювати стічні труби, які виведені на прилеглу
територію;
7.11. виносити бруд на колесах автомобілів та іншої техніки на
тротуарні доріжки, проїзну частину вулиць;
7.12. самовільно підключатися до водопровідних, каналізаційних
мереж;
7.13. самовільно відключатися від водопровідних, каналізаційних
мереж, за винятком аварійної ситуації;
7.14. скидати сміття у не відведених для цього місцях;
7.15. розміщувати різні оголошення, робити надписи на стінах
будинків, на огородженнях, тротуарах, опорах, деревах, тощо;
7.16. самовільне захоронення, самовільне встановлення пам’ятників,
надгробних плит, огорож на кладовищах без відповідного дозволу.
7.17 порушення правил захоронення;
7.18. порушення договірних зобов'язань, а також погоджених
графіків вивезення ТПВ від населення, підприємствами,
організаціями, підприємцями, що спричинило утворення звалищ
сміття та забруднення території;
7.19. забороняється громадянам: прохід по території сільського
стадіону, прогін домашньої худоби, домашньої птиці та їх
випасання, а також виїжджати автомототранспортом на стадіон та
прилеглу до нього територію;
7.20. до протиправних дій у сфері благоустрою, що є порушенням
його правил належить:
- несвоєчасне виконання або відмова від виконання рішень та
розпоряджень органів місцевого самоврядування, що пов'язані з
благоустроєм території сільської ради.
- ухилення від зустрічі з посадовими особами, які здійснюють
контроль за санітарним станом та станом благоустрою території,
нетактовну поведінку при цих зустрічах та відмову надати
відповідним контролюючим органам необхідну документацію або
відомості, що заактовані.
С.Г. Шабельников, інспектор з питань громадської безпеки
Шановні пацієнти!
Декларація про вибір лікаря - це важливий документ, що
підтверджує вільний вибір пацієнта та його бажання отримувати
послуги первинної медичної допомоги.
Усі електронні декларації, які були укладенні з сімейним лікарем,
необхідно перереєструвати. Для цього потрібно прийти до
амбулаторії та при собі мати паспорт, ідентифікаційний код та
мобільний номер.
М.М. Болюк, сімейний лікар

Оголошення
Доводимо до відома мешканців Музиківської ОТГ,
щопонеділка 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

