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Шановні жінки!
Від усієї душі прийміть щирі вітання зі святом весни –
Міжнародним жіночим днем!
Щиро бажаю вам щастя земного, міцного здоров’я, завжди
гарного настрою, весняної молодості, ніжності й чарівності. Щоб
кожен день для вас був сонячним, радісним та неповторним.
Нехай у ваших домівках панують мир, взаєморозуміння й злагода,
у серцях – добро й любов, у справах – мудрість.
А.А. Гордєєв, голова Херсонської обласної
державної адміністрації
Дорогі жінки!
Щиро вітаю Вас із прекрасним святом весни, любові, краси –
8 Березня!
Бажаю Вам миру, доброго здоров’я, щедрої долі, життєвих успіхів
щедрот,
родинного
добробуту
й
злагоди,
здійснення
найзаповітніших мрій.
Хай перші промені весни принесуть Вам гарний настрій, чарівні
посмішки, найкращі квіти, ніжні слова коханих, увагу та піклування
близьких людей!
С.Н. Лейбзон, сільський голова
Милі жінки!
Сердечно вітаю Вас зі святом 8 Березня, яке символізує собою
весну, любов й красу.
Нехай доля постійно буде до Вас доброю, нехай усюди Вас
супроводжують радість та удача, підтримка, розуміння та любов
близьких людей.
Міцного здоров’я Вам та Вашим родинам. Божої благодаті, миру,
віри й надії на краще життя!
Т.О. Вова, в.о. старости Східненського
територіального округу

-

Досягнення школярів на обласному рівні
Із закінченням зими підводимо перші підсумки участі школярів в
обласних етапах конкурсів. Плідними та результативними стали для
учнів шкіл громади конкурси «Альтернативна ялинка» та «Новорічна
композиція», за результатами яких місця розподілилися наступним
чином: обласний конкурс-виставка новорічних та різдвяних композицій
«Альтернативна ялинка» серед учнів шкіл, позашкільних та
професійних закладів освіти Херсонської області:
- І місце - колектив 2 класу Музиківської школи (кер. Клок С.Д.);
- ІІ місця - Спіціальний Олександр учень 1 класу, Лукічов Анатолій
учень 3-А класу, Лукічова Анастасія учениця 7 класу Музиківської
школи;
- ІІІ місця - Мілецька Поліна учениця 3-А класу Музиківської школи,
гурток «Вмілі рученята» (кер. Чепура М.М.), Голуб Олександр учень
8 класу, колектив 3 класу (кер. Стебловська С.П.) Східненської школи;
обласний етап Всеукраїнського конкурсу з новорічної флористики
«Новорічна композиція»:
- І місця - Мельник Влада учениця 5 класу (кер. Осікова О.М.),
колектив 2 класу Музиківської школи (кер. Клок С.Д.);
- ІI місця – Васильковський Артем учень 3-А класу (кер. Гончаренко Л.П.), Пачко Олександра учениця 5-Б класу (кер. Гаврилюк Т.В.),
Дубровна Вікторія учениця 8 класу (кер. Кузьменко Г.П.), Шкрабак
Кирило учень 4 класу (кер. Спіціальна Т.М.) Музиківської школи.
Традиційною стала участь обдарованих та талановитих майстрів
художнього слова в обласному конкурсі художнього читання «Наша
земля – Україна», в якому Позняк Дарія учениця 9 класу Східненської
школи посіла І місце (кер. Серба С.В.), Ртіщев Нікіта учень 3-А класу
Музиківської школи - ІІІ місце (кер. Безродня І.І.), в номінації
«Авторське читання»: Борисов Олександр учень 5-А класу Музиківської
школи – ІІІ місце ( кер. Петрова Н.М.), Голуб Олександр учень 8 класу
Східненської школи – ІІ місце (кер. Радиш Л.З.).
Висловлюємо вдячність учителям та керіваникам гуртків творчих
конкурсів - за розвиток інтелектуального потенціалу обдарованої
молоді. Бажаємо всім учням нових перемог на шляху досягнення своєї
мети.
В.І. Семенюк, завідувач сектору освіти та гуманітарного розвитку

«Козацький грай» у Музиківській школі
«Козацький грай» – це сучасні ігри, розроблені на підґрунті народних.
Їх учасники весело проводять час, разом із тим розвиваються фізично та
вчаться взаємодіяти один з одним. Урочисте відкриття ігор відбулося
в Музиківській школі 12 лютого 2019 року.
Присутніх привітали запальним українським танцем хореографічний
колектив «Ритми серця» (керівник Цуркан Т.М.). У виконанні
вокального ансамблю дівчат «Україночка» прозвучала весела пісня
«Наша родина». Гостям було представлено панно та презентація з
національно-патріотичного виховання школярів. Колектив вчителів
весело та завзято виконав пісню «Українці». А потім був показовий
виступ Козацької почесної варти Херсонської Січі з різними видами
зброї.
Старшокласники Музиківської та Східненської шкіл водили запальні
хороводи, брали участь у бойових та розважальних іграх. Учніпереможці були нагороджені грамотами. Молодші школярі активно
виконували танцювальні рухи головного судді змагань та отримали
символічні призи.
На заході були присутні гості: Юрій Борисович Кан, начальник
управління з питань фізичної культури та спорту Херсонської обласної
державної адміністрації, Юрій В’ячеславович Тимофієнко, отаман
козацького товариства «Херсонська Січ», Сергій Костянтинович
Щербаков, отаман Бузького козацтва, представник Всеукраїнської
федерації «Спас», Олег Едуардович Сінаєв, головний суддя «Козацького
граю», отець Іаков, намісник Свято-Покровського монастиря.
Дякуємо всім учасникам, організаторам, виступаючим за цікаве
веселе українське свято, завдяки якому всі присутні перенеслися в епоху
українського козацтва.
І.І. Безродня, заступник директора
з виховної роботи
Наповнення бюджету в руках громади
Право на здійснення підприємницькою діяльністю є одним із
конституційних прав громадянина. Згідно статті 42 Конституції України
кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена
законом.
Але не усі мешканці громади здійснюють свою підприємницьку
діяльність згідно вимог чинного законодавства. Саме із цього приводу
11 лютого 2019 року у Музиківській сільській раді відбулося засідання
комісії із питань наповнення бюджету.
На засідання були запрошені представники Державної фіскальної
служби:
Кузьмін Ігор Валерійович – начальник управління податків та зборів із
фізичних осіб ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі;
Рудницький Сергій Миколайович – начальник відділу адміністрування
податків із доходів фізичних осіб ГУ ДФС у Херсонській області,
Автономній республіці Крим та м. Севастополі;
Путря Олександр Дмитрович – начальник відділу контрольноперевірочної роботи юридичних осіб в Управлінні податків та зборів із
фізичних осіб ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі.
Майбутні потенційні підприємці дізналися про особливості
оподаткування, ризики, штрафи та відповідальність, якщо займатися
підприємницькою діяльністю без належної реєстрації.
Голова комісії Євген Зіновік нагадав, які саме податки залишаються у
сільському бюджеті. Зауважив, що із місцевих податків
дофінансовуються школи та дитячі садочки, ремонтуються дороги,
модернізується вуличне освітлення та багато іншого.
Учасники зустрічі отримали можливість задати особисті питання
доповідачам для подальшого оформлення підприємницької діяльності.
Звертаємо увагу, що суб’єкти господарювання підлягають державній
реєстрації, що це
обов’язкова передумова початку здійснення
господарської діяльності та правила її проведення можна знайти у
Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань” від 15.05.2003 р.
№ 755-IV.
Є.І. Зіновік, начальник фінансово-господарського відділу
Музиківської сільської ради

До уваги пенсіонерів - одержувачів субсидій!
З 1 березня 2019 року запроваджується надання субсидій на оплату
житлово-комунальних послуг у готівковій формі, тобто субсидія
виплачуватиметься грошима безпосередньо громадянам.
Цей механізм застосовується до одержувачів, яким субсидія
призначена на поточний опалювальний період, починаючи з жовтнягрудня 2018 р.
Пенсійний фонд України активно працює над виконанням завдань,
пов’язаних із виплатою монетизованих житлових субсидій.
Субсидія внаслідок змін, пов’язаних із монетизацією, стане соціальною
•
виплатою. З 01 березня 2019 року період її виплати синхронізується•з
періодом виплати пенсій і громадяни будуть отримувати ці кошти
одночасно з пенсією згідно встановленим графіком виплат. Тобто, •ті
громадяни, які є пенсіонерами, отримуватимуть субсидію разом з
пенсією через свої пенсійні рахунки в установах уповноважених банків
або через оператора поштового зв’язку АТ “Укрпошта” одночасно з
пенсією з 4 по 25 число кожного місяця.
•
Особливу увагу звертаємо на те, що виплата субсидії у готівковій
формі буде прив’язана до того регіону, де людина отримує свої пенсійні
виплати. Тобто, якщо ця людина зареєстрована як одержувач пенсії в
Херсонській області, а субсидію оформлювала й отримувала в іншій
•
області, з 01.03.2019 виплата субсидії у готівковій формі буде
•
відбуватися за місцем реєстрації особи, як одержувача пенсійних
•
виплат.
Додаткову інформацію Ви можете отримати у Білозерському відділі
•
обслуговування громадян (сервісному центрі) за телефоном «гарячої
•
лінії» 33-6-39, або безпосередньо звернувшись до громадської
•
приймальні “за принципом єдиного вікна” за адресою: смт Білозерка,
вул. Свободи б. 85 І поверх.
Білозерський відділ обслуговування громадян (сервісний центр),
управління обслуговування громадян головного Пенсійного фонду
України в Херсонській області.
Важлива інформація для громадян, які одержують субсидії!
У рамках пілотного проекту Урядом затверджено нові правила виплати
житлових субсидій.
З лютого 2019 року стартують дві моделі отримання субсидії на
відшкодування витрат з оплати комунальних послуг населенням.
Паралельно працюватимуть два механізми монетизації субсидій:
безготівковий та виплата коштів готівкою.
Усі громадяни, які звернулися або звернуться у 2019 році до кінця
опалювального сезону з новим пакетом документів, для призначення
субсидії з січня, лютого, березня, квітня 2019 року, будуть
опрацьовуватись у новій системі. Вона передбачає розрахунки за
спожиті послуги субсидіантами через «Ощадбанк». Тобто, громадяни
щомісячно будуть проінформовані СМС повідомленнями про
розрахунки субсидією з підприємствами, які надають житловокомунальні послуги, та отримають інформацію про необхідність, у разі
потреби, здійснити доплату власними коштами за фактично спожиті
послуги.
Після закінчення опалювального сезону 2019 року економні
громадяни матимуть змогу отримати готівкою кошти невикористаних
субсидій, які залишаться після проведення розрахунків із надавачами
житлово-комунальних послуг.
Починаючи із лютого 2019 року, тим, кому субсидія була призначена
із жовтня, листопада, грудня 2018 року, отримуватимуть субсидію до
кінця опалювального періоду за новими правилами – у готівковій
формі.
Громадяни отримають у березні 2019 року готівку для розрахунків за
комунальні послуги за лютий, у квітні за спожиті послуги у березні, у
травні – за квітень. Домогосподарство отримуватиме підтримку від
держави у вигляді субсидії готівкою та далі зможе самостійно
розраховуватися за спожиті послуги, а зекономлені кошти використати
на свій розсуд.
Пенсіонери, які отримають пенсійні виплати через банки, що
розташовані в нашому населеному пункті («Ощадбанк»), матимуть
змогу в березні зняти свою субсидію безпосередньо у банкоматі цього
банку. Усі пенсіонери, яких обслуговує «Укрпошта», отримуватимуть
субсидії готівкою через листонош у день одержання пенсії.
Іншим категоріям громадян, починаючи з 12 березня 2019 року,
необхідно буде звернутися до відділення АТ «Ощадбанк» та надати
паспорт та ідентифікаційний код для отримання грошового переказу
через послугу «швидка копійка».
Одночасно з виплатою субсидії за лютий, кожному одержувачу буде
відкрито
персональний
банківський
рахунок,
на
який
перераховуватиметься сума субсидії у квітні та травні.
Кожному субсидіанту, якому допомогу призначено з 2018 року, у
березні «Укрпошта» доставить повідомлення про те, скільки та яким
чином надійде коштів субсидії від Уряду для оплати комунальних
послуг. Таким чином, Урядом буде здійснено пілотування паралельно
двох моделей монетизації.

За результатами аналізу їх ефективності прийматиметься
щодо впровадження однієї із них з травня 2019 року.

рішення

Управління соціального захисту населення
Білозерської районної державної адміністрації
ВІНЕР ТЕЛЕКОМ В МУЗИКІВЦІ !!!!!

Шановні мешканці с. Музиківка, нарешті Вінер Телеком розпочав
надавати послуги високошвидкісного оптичного доступу до мережі
Інтернет. Це сучасна та надійна технологія передачі даних надасть
кожному з вас бажаний спектр послуг таких як:
- доступ до мережі Інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с;
- доступ до цифрового телебачення від таких компаній як OLL.TV,
TRINITY TV та YOU TV;
- ви зможете дивитись улюблені телепередачі, розважальний контент,
фільми та серіали, спілкуватися з рідними та близькими вам людьми у
любий зручний для вас час, завдяки сервісам YOUTUBE, SKYPE та
високій швидкості Інтернет з’єднання від Вінер Телеком;
- юнакам та дітям стануть доступні онлайн ігри, соціальні мережі,
бібліотеки, навчальні матеріали та весь різноманітний контент, котрий є
у безкрайній мережі Інтернет від Вінер Телеком.
На сьогодні кожному з вас доступні таки тарифи як:
- Мінімальний – 50 Мбіт/с за 150 грн./місяць.
- Комфортний – 100 Мбіт/с за 170 грн./місяць.
- Максимальний – 300 Мбіт/с за 245 грн./місяць.
При підключенні до Вінер Телеком кожен з вас отримує:
- цілодобову технічну підтримку;
- можливість приймати участь в акціях та розіграшах цінних дарунків;
- приєднатися до програм лояльності та інші додаткові сервіси, котрі
ми створили для своїх абонентів.
Більш детальну інформацію ви зможете отримати за телефоном
Абонентського відділу Вінер Телеком: 0800202010 (передзвонюємо) або
на сайті www.viner.net.ua.
Щоб в повній мірі та ефективно використовувати швидкісні
можливості тарифного плану “Максимальний” рекомендуємо
перевірити Ваше обладнання на відповідність наступним вимогам:
1. Ваш комп`ютер повинен бути оснащений мережевим адаптером, що
підтримує швидкість 1 Гбіт/с.
2. При використанні маршрутизатору (роутеру), переконайтеся що він
підтримує швидкійсть 1 Гбіт/с.
3. Мережеві кабелі повинні бути розраховані на 1 Гбіт/с - потрібно
використовувати 8-ми жильний кабель "вита пара".
Сміття вбиває ліс
Ліс - легені нашої планети, його знищення може передрікати нам
сумну участь, адже він є джерелом кисню, регулятором вологи та
життєдайною скарбницею на землі.
Забруднення лісів – проблема з якою боротися стає дедалі важче.
Державною лісовою охороною Херсонського лісомисливського
господарства неодноразово були виявлені факти залишення побутових
відходів в лісі людьми, які приїжджають на відпочинок в ліс. Дуже
складно спіймати за руку порушника на місці злочину, так як сміття
привозять на авто і швидко втікають.
Стихійні сміттєзвалища в навколишніх лісах демонструють те, що
люди не бажають дотримуватись норм цивілізованого поводження з
відходами.
Потрібно щоб кожна людина розуміла свою відповідальність і знала
якої непоправної шкоди природі може завдати забруднення
навколишнього середовища.
Завдання шкоди навколишньому середовищу карається законом, але
ефективніше було б зміна ставлення людей до природи.
Згідно Адміністративного Кодексу України ст. 73 (Засмічення лісів
відходами) передбачено штраф на громадян від 425 до 850 грн. і на
посадових осіб від 850 до 1700 грн.
Адміністрація ДП «Херсонського лісомисливського господарства»
До відома землевласників і землекористувачів
Відповідно до норм Податкового кодексу України громадянин, який має у
власності або користуванні земельні ділянки площа яких перевищує два
гектари або отримав у власність земельний пай і обробляє особисто, за
підсумками року зобов’язаний з 1 січня до 1 травня 2019 року подати
декларацію про отримані доходи, до податкового органу за місцем
проживання. Ставка податку становить 18 % відсотків від отриманого
доходу, додатково сплачується 1,5% відсотків 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 та екології
Реєстраційне свідоцтво ХС №7861437 ПР від 11.12.2018р.
Тираж 1500примірників. Випускаючий редактор Н.М. Котова

