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Малят зустрічає «Малятко» 
        14 травня 2021р. день радісною подією ввійшов  в історію            
с. Музиківка - після тринадцятирічної перерви знову відкрились двері 
реконструйованого та облаштованого за сучасними вимогами ясел-

садка "Малятко". 
       На святковий захід завітав Сергій В’ячеславович Козир - голова 
Херсонської обласної адміністрації, який разом із сільським головою 
Лейбзоном Савелієм Нолєвичем урочисто перерізали символічну 
стрічку до Країни Дитинства. На святі були присутні і інші поважні 
гості, яких зустрічали запашним короваєм. 
      Окрасою свята став виступ дітей старшої групи, які дякували за 
турботу про малечу, за "садок найкращий в світі", за те, що 
"мрії дитячі збуваються" та побажали всім присутнім щастя і добра. 
      І яке ж свято без подарунків. Голова Херсонської обласної 
адміністрації Сергій Козир подарував дітям іграшки. Дуже цікаві 
гостинці малята отримали від Херсонської єпархії УПЦ, які вручив        
о. Іоаков та о. Афанасій. Адміністрація Ніжинського консервного 
заводу подарувала тример для косіння трави. Сім’я Авдояна – м’які  
меблі та стільці, сім’я  Коноплянко - картину "Фіксики", яка прикрашає 
хол другого поверху, сім’я Нестеренків - футбольні ворота. Щиро 
дякуємо всім за подарунки та бажаємо міцного здоров’я, 
злагоди, добробуту. 
     Тож тепер щоранку КЗ «Музиківський ясла-садок «Малятко» радо 
відчиняє двері та зустрічає малят-дошкільнят нашої громади. 

*** 

      З 1 серпня у яслах-садку відкривається четверта група для діток    до 
3-х років. 

                                                                Л.Крута, 
завідувач ясла-садок 

       На жаль, через карантині обмеження, учні не брали участь в 
багатьох очних заходах. Про те здобувачі освіти  взяли участь в 
онлайн конкурсах, олімпіадах різних рівнів, а також у спортивних 
змаганнях на рівні області, керівники МАН України, залучали 
учнів до системної науково-дослідницької роботи: проводили 
досліди, експерименти.  
 Зроблено за цей рік чимало. Однак, уже складено нові плани 
розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти, розбудови 
внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності. 
Будемо сподіватися, що реалізація всіх запланованих заходів 
відбудеться в повному обсязі та 1 вересня наші заклади освіти 
зустрічатимуть дітей в ще кращих умовах з новітніми 
технологіями навчання. 
      Керівники закладів освіти дякують батькам за сприяння в 
освітньому процесі, вчителям - за працю, за те, що всі знання, 
зусилля, вкладали у свої учнів і разом з ними досягли значних 
результатів , спонсором- за допомогу та підтримку. 

 

Ю.Сальнікова, 
 начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку  

                                  Захистіть свою власність 
             Для забезпечення належного захисту державою 
суб’єктів права власності та господарювання має бути 
здійснене відповідне оформлення права власності на землю. 
Частиною цієї процедури є присвоєння кадастрового номера 
земельній ділянці. Без нього власник земельної ділянки (паю) 
не може здійснювати правочини: продавати, дарувати, 
здавати в оренду, брати кредит під її заставу тощо. 
     Сьогодні кожен охочий на Публічній кадастровій карті в 
режимі онлайн може віднайти земельну ділянку, яка його 
цікавить, та отримати вичерпну інформацію про неї. 
Якщо ви маєте державний акт виданий з 2003 року (зеленого 
кольору) чи з 2009-го (синього кольору), то можете побачити 
на ньому зазначений кадастровий номер, а також перевірити 
наявність інформації на Публічній кадастровій карті. 
Особливо актуальною перевірка є для власників державних 
актів зеленого кольору, адже у ті роки з ряду причин до бази 
ДЗК могла бути внесена не вся інформація або не внесена 
взагалі. 
      Ті ж, хто отримав державний акт з 1993 по 2003 рік 
(червоного кольору) мають знати, що з цими державними 
актами земельним ділянкам не присвоювались кадастрові 
номери за замовчуванням, адже автоматизована система 
ведення Державного земельного кадастру була запроваджена 
лише у 2002 році. 
      Щоб внести дані про зазначені земельні ділянки до 
Державного земельного кадастру (проведення державної 
реєстрації земельної ділянки) їх власники можуть звернутися 
до землевпорядної організації та замовити розроблення 
технічної документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
на кожну земельну ділянку (якщо у вас державний акт 
червоного кольору) або ж замовити ХМL-файл і внести вашу 
ділянку (якщо ваш державний акт зеленого кольору). 
         За більш детальною інформацією звертайтеся до 
спеціалістів відділу земельних відносин, містобудування, 
архітектури та ЖКГ сільської ради, який знаходиться у 
приміщенні ЦНАПу за адресою: с. Музиківка, вул. 40 років 
Перемоги, 18.  

                                           А. Мельниченко,  
начальник відділу земельних відносин, містобудування, 

архітектури та ЖКХ 

Підсумки навчального року в закладах загальної середньої освіти 
       Закінчується 2020-2021 навчальний рік, який в умовах пандемії був 
не простим для усіх учасників освітнього процесу. Останній дзвоник 
сповістить про початок прекрасної пори для всіх учнів - літніх канікул, 
а для випускників - початок широкого життєвого шляху.  
       Протягом навчального року, через загрозу коронавірусу, у 
закладах освіти громади навчальний процес був організований за 
допомогою дистанційної форми навчання з усіх предметів, занять 
гуртків, спортивних секцій, факультативів, секцій МАН України. 

       За навчальний рік значно покращилася матеріально-технічна 
база закладів освіти: усі навчальні кабінети обладнані відповідно до 
вимог Концепції Нової української школи, є швидкісний Інтернет 
(100 Мбіт/с). Головна увага приділяється створенню безпечного 
освітнього середовища, а саме, встановлена автономна пожежна 
сигналізація у кожному закладі освіти, харчоблоки та медичні 
кабінети забезпечені новим обладнанням, відремонтовано 
вентиляційну систему їдальні, продовжується впровадження 
система НАССР. Для учнів 1-4 класів та категорійних дітей 5-11 

класів організовано безкоштовне харчування за рахунок коштів 
місцевого бюджету. 
         В Музиківському ліцеї введено в експлуатацію 
багатофункціональний спортивний майданчик зі штучним покриттям, 
проведено освітлення по периметру території, повністю огороджена 
територія закладу, покладено тротуарну плитку на подвір’ї. В 
Східненській ЗОШ І-ІІІ ступенів реконструйовано сходи аварійного 
виходу, туалетну кімнату, відремонтовано перекриття спортивного 
залу. Усе це спрямовано на створення належних умов для 
організації навчального-виховного процесу. 
        У закладах освіти громади навчання завершують 438 учнів, для 6 
з яких було організовано навчання в інклюзивних класах, 2 учні 
навчалися за індивідуальним планом (педагогічний патронаж), 1 - за 
сімейною формою. Однією з актуальних проблем над якою працювали 
вчителі було виявлення розумової обдарованості та спеціальних 
здібностей у дітей, їх розвиток і реалізація. 



                                 Шановні субсидіанти! 
Шановні субсидіанти, повідомляємо, що з травня 2021 

року відбулися зміни в порядку призначення та надання житлової 
субсидії на відшкодування житлово-комунальних послуг, 
тому  необхідно протягом травня-вересня 2021 року звернутись 
до  відділу ЦНАПу та в адмінбудівлю Східненського 
старостинського округу для переоформлення субсидії. 
     Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за 
номерами: 
Шнирук І.В. (050)7095306 

Котова Н.М.(099)2146125 

Добринчук К.Д.(096)5843607. 
        ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ СУБСИДІЇ: 
- заява; 
- декларація; 
- довідка про склад сім’ї; 
- документи, що посвідчують особу (паспорт, ідентифікаційний код, 
свідоцтво про народження дітей) усіх членів домогосподарства; 
- довідка про доходи особи, яка перебуває на обліку в центрі 
зайнятості 
за 3-4 квартали 2020 рік ; 
- абонентські книжки або квитанції на оплату комунальних послуг; 
- заява з банку про виплату пенсії або грошової допомоги( 
надається в банку безкоштовно); 
- довідка про доходи по земельному паю за 3-4 квартали 2020 
року(без прибуткового податку); 
- довідка з Музиківського КП та Струмок-2; 

- обов’язково знати загальну площу будинку. 
     ВАЖЛИВО!!! Для отримання субсидії звертатись тільки в разі 
відсутності боргу за оплату житлово-комунальних послуг, в 
іншому випадку в наданні субсидії буде відмовлено. 

 
                                    *** 

      Відділ ЦНАП виконавчого комітету Музиківської сільської 
ради отримав обладнання  “Кейс “Мобільний офіс” в   рамках   
проєкту «Посилення стійкості громад у Херсонській області», що 
реалізується ПРООН в Україні за підтримки керівника з розвитку 
регіонів Мустафи Саіт-Аметова та підтримки Уряду Великої 
Британії наданої Посольством Великої Британії в Україні. 
    Для замовлення  адмінпослуги із застосуванням «Кейсу» 
Мобільний офіс”  особа звертається до відділу ЦНАПу за 
тел.0507095306, 0965843607, отримує  консультацію щодо порядку 
та умов надання послуги, визначення дати та часу виїзду 
адміністратора ( кожного четверга). 
    Вказаною послугою можуть скористатися наступні категорії 
населення: 
- жителі громади старші 80 років; 
- люди з інвалідністю 1 групи; 
- жителі, які за станом здоров’я не можуть пересуватись. 
- жителі віддалених сіл. 

 Адміністратор ЦНАП шляхом виїзду за адресою 
проживання суб’єкта отримання послуг, надає замовлену послугу 
та оформляє її належним чином. 
     Перелік адміністративних послуг розміщений на офіційному 
сайті Музиківської сільської ради.  

 

                                        *** 
 

      У відділі “Центр надання адміністративних послуг” 
виконавчого комітету Музиківської сільської ради  для зручності та 
дотримання карантинних вимог розроблено та запущено 
функціонал попереднього запису до електронної черги для 
отримання адміністративних послуг. Попередній запис в 
електронну чергу відбувається через офіційний сайт  Музиківської 
громади..Для онлайн-запису необхідно зайти на сайт Музиківської 
громади (https://muzykivskaotg.gov.ua/) обрати розділ  корисна 
інформація, далі зайти до контактів відділу ЦНАП та 
натиснути  «Запис до електронної черги» та пройти реєстрацію. 

       

  І.Шнирук, 
  начальник відділу ЦНАП 

Приватизація присадибної земельної ділянки 
        Якщо ви є власником житлового будинку, право власності на 
який зареєстровано, і який розташовується на не приватизованій 
земельній ділянці, то саме час зайнятись оформленням права 
власності на землю. 

        Присадибна ділянка – це земельна ділянка, на якій 
розміщений житловий будинок, господарські будівлі і споруди. 
Дуже часто у громадян виникають питання: «Навіщо оформляти 
право власності на земельну ділянку під будинком?» 

Є декілька основних причин: 
-це буде ваша власність, якою ви вправі розпоряджатись на свій 
розсуд; 
дасть можливість відстояти межі своєї ділянки у разі суперечки з 
сусідом та можливість відгородитися, шляхом установлення 
паркану; 
-ви зможете побудувати новий будинок; добудувати  або 
узаконити наявний. 
-з’явиться можливість продати, подарувати чи здати в оренду 
свою ділянку та житловий будинок іншій особі; 
-збільшиться ринкова вартість усього домоволодіння; 
-приватизація, це гарантування своїх прав як власника земельної 
ділянки -від зазіхань суміжних власників (користувачів) на вашу 
територію; 
-та найголовніше – це зайняти місце в Державному земельному 
кадастрі (ДЗК) під своєю ділянкою, таким чином, щоб її 
координати на місцевості збігались з координатами в 
кадастрі. 
       Важливо знати, що згідно з Земельним кодексом 
України  для будівництва та обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна 
ділянка) можна приватизувати земельну ділянку, площа якої 
не перевищує (тобто може бути і меншою): у селі – 25 соток, 
у селищі – 15 соток, у місті – 10 соток. 
 

*** 

        На теперішній час велике занепокоєння викликає 
поширення амброзії полинолистої, як надзвичайно злісного 
карантинного бур’яну-алергену. 
Під час цвітіння кожна рослина амброзії утворює мільярди 
пилкових зерен (пилок), які переносяться вітром на великі 
відстані, викликаючи у чутливих людей захворювання на 
поліноз: спостерігається втрата працездатності, з’являється 
набряк слизових оболонок очей і верхніх дихальних шляхів, 
розвивається астма. 
         У зв’язку із цим, протягом вегетаційного періоду амброзії 
полинолистої необхідно вживати необхідних заходів для 
забезпечення фітосанітарного благополуччя на території сіл 
громади, контролювати стан та не допускати поширення 
карантинного бур’яну на прибудинкових, прилеглих, наданих у 
власність, користування або в оренду земельних ділянках. 
Закликаємо всіх небайдужих до свого здоров’я і здоров’я 
оточуючих та екологічного стану нашої громади до плідної 
співпраці по знищенню амброзії. 

Л.Новохацька, 

спеціаліст із землекористування та екології 

Рішення дев’ятої сесії сільської ради   
25 травня 2021 року під час дев’ятої сесії сільської ради 
восьмого скликання було прийнято рішення щодо 
встановлення місцевих податків та зборів: 

-№192 «Про встановлення єдиного податку»; 
-№193Про встановлення ставок та пільг зі сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки»; 

-№194 Про становлення ставок та пільг зі сплати 
земельного податку. 

З повним текстом рішень можна ознайомитися на 
офіційному сайті Музиківської сільської ради в розділі 
«Документи», тег «Регуляторна діяльність» - 

https://muzykivsk   aotg.gov.ua/ 
                                                                                       Л.Погрібна, 

секретар сільської ради 
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