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Шановні жителі села Музиківка! 
       Відзначення Дня села символізує любов до рідного краю, до його 
колишніх і нинішніх героїв, його історії та культури. Впевнено можу 
сказати, що найбільшим її багатством є Ви - його жителі. І лише Ваше 
уміле господарювання, любов до рідного села стали основою 
втілення в життя найзаповітніших мрій, всіх добрих справ та задумів 
кожної сім’ї. 
     Бажаю вам перш за все миру, міцного здоров’я, родинного щастя, 
благополуччя і здійснення найзаповітніших мрій. Хай кожен 
наступний день буде зігрітий добром і теплом, повагою та 
порозумінням рідних і близьких. Нехай серця наповнюються 
гордістю за своє рідне село, прагненням до єдності та порозуміння, а 
ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого 
майбутнього. 

 С.Лейбзон, 
сільський голова 

                                                                                                       

Як  поєднати щеплення від 
грипу  зі щепленням проти COVID-19 

     Наразі в Україні ще не зафіксували жодного лабораторно 
підтвердженого випадку захворювання на грип.   
Водночас кількість хворих на 
гострі респіраторні вірусні хвороби зростає щодня, тому 
пік захворюваності на грип може настати вже у жовтні-
листопаді, і всіх закликають щеплюватися.  
Які штами грипу циркулюватимуть цього епідемічного сезону? 

     За прогнозами ВООЗ, циркулюватимуть чотири штами віру. 
Два віруси належать до типу А: H1N1 (Вікторія) та H3N2 
(Камбоджа). А ще два віруси відносять до типу В: Вашингтон та 
Пхукет. Відповідно до цих штамів і створювали вакцини. 
Які вакцини будуть доступними в Україні? 

    Цього епідемічного сезону в Україні буде три 
вакцини різних виробників: корейського — «Джісі флю», 
французького — «Ваксігрип» та нідерландського — «Інфлувак».   
Вакцинація від грипу не входить до 
переліку обов’язкових щеплень. Кожен може придбати в аптеці 
вакцину та з дотриманням холодового ланцюга принести її до 
свого сімейного лікаря. Також є можливість щепитись у 
приватних лікарнях, де закуповують вакцину самостійно. 

   М.Болюк, 
сімейний лікар 

 

Шановні мешканці села Музиківка! 
       Прийміть найщиріші вітання з нагоди Вашого свята — Дня села. 
Свята, яке відзначають усі його жителі, котрі в ньому народилися, 
виросли і працюють на його благо. 
       Бажаю Вам добробуту у кожну родину, суспільної злагоди та 
взаємоповаги. Нехай усі починання приносять лише користь громаді, 
щастя ніколи не оминало ваші домівки, а прагнення зробити село 
кращим згуртовувало та примножувало взаєморозуміння серед 
мешканців  прекрасного села Музиківка. 

                                                                                           

В.Вагнєр, 
народний депутат України 

 

Легалізація праці – запорука гідного життя 

     Хоча ми вже неодноразово писали про негативний вплив 
«тіньової» зайнятості і заробітної плати, дане питання і надалі 
залишається болючим. Тому в черговий раз хочемо привернути 
увагу роботодавців та найманих працівників до цієї теми. 
      Згідно з Конституцією України кожна людина має право на 
працю, яку вона вільно обирає або на яку вільно погоджується.   
Але чимало громадян живуть днем нинішнім, надаючи перевагу 
тимчасовим сумнівним перевагам, тому останнім часом усе 
частіше доводиться стикатися з таким негативним явищем, як 
використання найманої праці громадян без оформлення трудових 
відносин – «тіньовою» зайнятістю. «Тіньова» зайнятість і 
«тіньова» заробітна плата («заробітна плата в конверті») – не 
лише серйозна соціальна, але й економічна проблема. 
       Як свідчить практика багато роботодавців малого та 
середнього бізнесу, сільгоспвиробники, ФГ, СФГ  не укладають 
трудові договори з найманими працівниками з метою мінімізації 
витрат та отримання максимального прибутку. Виплачуючи 
заробітну плату  неофіційно в «конвертах» роботодавець 
позбавляє свого працівника на основну та додаткову відпустки, 
на оплату лікарняного, на дотримання встановленої 
законодавством  норми тривалості робочого часу, на 
допомогу по безробіттю, на гарантії за колективним 

договором, на соціальне страхування від нещасних випадків на 
виробництві та на пенсійне забезпечення. Погоджуючись на 
«тіньову» зайнятість, працівники повинні розуміти, що їх 
очікують ризики пов’язані з захистом своїх трудових прав  та 
соціальним захистом  у разі скрутних життєвих обставин. 
      Значно втрачають у виплатах, внаслідок отримання  тіньових 
зарплат, майбутні мами, оскільки розмір допомоги з вагітності і 
пологів безпосередньо залежить від розміру офіційної зарплати. 
      Крім того, використання прихованих трудових відносин 
призводить до зменшення надходжень до сільського бюджету, 
звідки беруться кошти для оплати праці вчителів, лікарів, інших 
працівників бюджетної сфери та розвитку інфраструктури 
громади. 
     

  

Вакцинація COVID-19 

      Кожна людина, яка отримала щеплення двома дозами 
антиковідної вакцини, які зареєстровані в Україні, може отримати 
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 у свого 
сімейного лікаря. 
    Зверніть увагу, що сертифікат стає дійсним тільки через два 
тижні після другого щеплення. На документі мають стояти дві 
мокрі печатки - лікаря та закладу. Також має бути вказана назва 
вакцини (англійською), коли та скільки разів щепили, ваші дані 
двома мовами.  Для отримання сертифікату краще записатися 
на прийом до сімейного лікаря. Це не швидкий процес і трохи 
займає часу. Візьміть з собою закордонний паспорт, аби 
звірити правильність ваших даних англійською мовою. 
     Також ковід-сертифікат можна отримати в цифровому 
форматі через застосунок «Дія», але варто знати, що він не 
з’явиться автоматично. Його потрібно згенерувати самостійно. Для 
цього потрібно: 
-оновити додаток «Дія» до останньої версії; 
-зайти в розділ послуги і натиснути "COVID-сертифікат"; 
-після натиснення надати згоду НСЗУ на обробку персональних 
даних про вакцинацію, поставивши прапорець; 
-завірити згоду цифровим «Дія. Підписом» (хоча це називається 
підпис, але насправді потрібно просканувати обличчя за допомогою 
камери для звірки з фото, що зберігається в демографічному реєстрі. 
– Ред.), який можна створити одразу ж; 
-натиснути «Отримати сертифікат». 
     Музиківська амбулаторія продовжує вакцинацію проти гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2 

Провакциновано 1 дозою 718 осіб - 35% 

Провакциновано 2 дозою 619 осіб - 30% 

Запис за телефоном - 0678191789 

*** 



 

     Звісно, кожен сам вирішує – чи жити одним днем чи мати 
впевненість у майбутньому та бути захищеним соціально. Але 
хочеться ще раз нагадати – лише легальне працевлаштування 
гарантує людині її конституційні права. Якщо людина працює в 
«тіні», то швидко відчуває, що перебуває на «пташиних» правах і 
втрачає впевненість у завтрашньому дні. 
      Не варто й забувати, що відповідно до ст.265 КЗпП  як 
юридичних, так і фізичних осіб підприємців, що використовують 
найману працю, штрафуватимуть за фактичне  допущення людей  до 
роботи без оформлення трудового договору та виплату заробітної 
плати без нарахування та сплати ЄСВ. Штраф у 10-тикратному 
розмірі  мінімальної заробітної плати, встановленої на 
момент  виявлення порушення (на сьогодні 60 000,00 
грн.)  стягуватимуть за кожного працівника, щодо якого скоєно 
порушення. За недотримання мінімальних державних гарантій в 
оплаті праці застосовуватимуть штраф у 2-кратному розмірі 
мінімальної заробітної плати (на сьогодні – 12 000,00 грн.). 
     Тож закликаємо роботодавців зробити крок назустріч суспільству 
та громаді – легалізувати найманих працівників та відмовитись від 
«чорної» зарплати в «конвертах», що дозволить зняти, по-перше, 
соціальну напругу, а ,  по-друге, дозволить громадянам отримати 
реальну соціальну підтримку. 
    Пам’ятаймо, що повага до себе починається з шанування законів 
своєї держави. 

  А.Лебедєва, 
начальник фінансового відділу 

Музиківської сільської ради  
 

Благоустрій села 

   Належний санітарний стан нашого села говорить про людей, які  
проживають на цій території. Більшість жителів із 
відповідальністю ставляться до приведення власних і прилеглих 
територій у належний санітарний стан. Але не всі усвідомлюють, 
що сміття на вулиці, не прибране листя з дерев, складені 
будівельні матеріали – це порушення правил благоустрою 
населених пунктів (ст.152), за що передбачено накладання 
штрафу на громадян від 340 до 1360грн. 
    Також попереджаємо, що  на території села категорично 
забороняється спалювати сміття та листя.  
    Звертаємося до усіх жителів із прохання навести порядок на  
власних та прилеглих територіях. 

Є. Амелькіна, 
інспектор із питань благоустрою 

 

Активний початок навчального року 

Безпека на дорозі 
      У вересні в закладах освіти проходив місячник «Увага! Діти 
на дорозі!». Мета – активізація роботи з попередження дитячого 
дорожньо-транспортного травматизму.  
      Педагогічні працівники організували ряд профілактичних 
заходів. Класні керівники провели уроки присвячені вивченню та 
закріпленню на практиці правил дорожнього 
руху. Діти мали змогу взяти участь у конкурсі малюнків «Будь 
уважним на дорозі. Водій та пішохід», стати 
учасниками навчально-розважального квесту «Молодь за 
безпеку  дорожнього руху». Старшокласники відвідали заняття 
«Знаю, вмію, врятую!» з домедичної допомоги постраждалим 
при ДТП. Також школярі долучились до   
Всеукраїнських конкурсів фото та відеоробіт 
«Безпечна поведінка на дорозі учасників дорожнього руху» та 
«Безпечна країна». Батьків, через учнівські 
щоденники, поінформовано про те, що дітям до 14 років 
заборонено їздити на велосипедах по проїжджій частині, а 
дітям, які не досягли 16 років – керувати  мопедами та 
скутерами. Учнями 1-7 класів складено безпечні маршрути 
руху «Дім – ліцей – дім». Місячник закінчився, але робота 
з вивчення правил дорожнього руху продовжується, адже 
безпека життєдіяльності є однією з головних умов 
існування людини.  

ШАНОВНІ ВОДІЇ! 

   Будьте уважні і обережні під час проїзду перехресть, 
пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту та 
поблизу дитячих закладів.  

ШАНОВНІ БАТЬКИ! 
  Навчайте дітей правил дорожнього руху, власним прикладом 
показуйте як правильно переходити проїжджу частину 
вулиці, постійно нагадуйте їм про небезпеку на дорозі.  
  Просимо вас, разом із нами, кожен день вести розмову 
з  дітьми про безпечне поводження у будь-якій життєвій ситуації, 
адже профілактика травматизму - найдієвіший спосіб уникнення 
травм.  
 

Ю. Сальнікова, 
начальник відділу освіти 

та гуманітарного розвитку 

 

Захистіть свою власність 

      Для забезпечення належного захисту державою суб’єктів права 
власності і 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 

 

До уваги громадян 

06 жовтня 2021 року з 10:00 год. 
с.Музиківка вул. 40 років Перемоги, 18 

 В приміщенні Центру надання адміністративних послуг     
Музиківської територіальної громади державною установою – 

відділом «Білозерське бюро правової допомоги» буде 
забезпечена робота пункту консультування громадян з 
юридичних питань. 
      І.Шнирук, 

начальник відділу ЦНАПу 

 

Реєстраційне свідоцтво ХС №7861437 ПР від 11.12.2018р. 
Тираж1500примірників. Випускаючий редактор Ю. Сальнікова 

 

 

 

https://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
http://khersonska.land.gov.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BB..xls
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