ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ!

Газета заснована у квітні 2008 року
Шановні жителі Музиківської громади!
Прийміть щирі вітання з нагоди Дня Державного Прапора
України та Дня Незалежності України.
Народ України святкує уже 29-ту річницю, відколи здійснилася
споконвічна мрія наших предків — бути господарями на своїй
найбагатшій, прекрасній і чарівній українській землі.
Нехай мир і злагода панують у нашому спільному домі! А кожен
день
додає
нам
енергії,
впевненості у
завтрашньому
дні.
Зичу вам та вашим родинам міцного здоров’я, добробуту, життєвої
наснаги, впевненості у власних силах і нових звершень на благо
України!
В.О. Вагнєр, народний депутат України
Шановна громадо!
Щиро вітаю вас зі святами: Днем Державного Прапора України
та Днем Незалежності України!
Щастя і процвітання нашій вільній незалежній соборній державі!
Бажаю кожному із вас здоров’я, добра, віри, благополуччя і
сімейного затишку. Україні потрібні ваші руки, ваш талант, ваш
патріотизм, ваше вміння жити на українській землі та бути
українцем!
Кожний наступний день відкриває нові можливості та перспективи
для кожного з нас. Ми маємо створити такі умови життя, які були б
гідні громадянина України.
Зі святом вас!
Д.С. Бутрій, перший заступник голови Херсонської обласної
державної адміністрації, депутат обласної ради
Шановна громадо!
Щиро вітаю з Днем Державного Прапора України та Днем
Незалежності України кожного, хто робив і робить сьогодні внесок
у становлення незалежної Української держави, хто своєю працею
розбудовує рідний край, хто нині бореться за свободу нашої
Батьківщини на полі бою, хто всіляко підтримує наших воїнів!
Бажаю вам і вашим рідним миру, спокою та злагоди, міцного
здоров’я, щедрої долі, успіхів у справах та починаннях заради
процвітання незалежної України та її народу!
Нехай ваші серця будуть сповнені гордістю за нашу державу,
прагненням до єднання та порозуміння, а джерело віри, надії та
любові до України буде невичерпним!
Зі святом вас!
С.Н. Лейбзон, сільський голова
Шановні односельці!
Від усього серця вітаю вас із Днем Державного Прапора України
та Днем Незалежності України.
Це не просто день народження держави. Це свято пам’яті про цілі
покоління наших предків, що творили націю і боролися за
державність, а також день, коли варто думати про майбуття, про
наступні покоління, про нашу відповідальність перед історією.
З нагоди величного свята бажаю вам міцного здоров’я, родинного
щастя, мирного неба над головою, злагоди й добробуту!
Т.О. Вова, в.о. старости Східненського
територіального округу

Своєчасно сплачуйте земельний податок
Шановні землевласники та землекористувачі!
1 вересня закінчується термін сплати земельного податку за 2020 рік. Тим,
хто не сплатив земельний податок, рекомендуємо терміново це зробити.
Платник податку несе відповідальність за своєчасне та повне погашення
нарахованого податку і має право оскаржити зазначену суму в установленому
порядку. Якщо платник податків не сплачує узгоджену суму податку
протягом
строків, установлених законом, він
притягується до
відповідальності у вигляді штрафу:
- при затримці до 30 календарних днів включно – у розмірі 10% суми податку;
- при затримці більше 30 календарних днів – у розмірі 20 % суми податку.
З питань сплати земельного податку звертайтесь до землевпорядника
сільської ради або до Білозерської податкової інспекції.
Відділ земельних відносин та розвитку інфраструктури
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До відома учасників освітнього процесу Музиківської ОТГ.
Під час організації освітнього процесу у 2020-2021 навчальному році у
закладах освіти Музиківської ОТГ створено умови для навчання із
урахуванням тимчасових рекомендацій Головного державного
санітарного лікаря України, які мають на меті зробити навчання дітей
максимально безпечним, а саме:
- відкрито декілька входів до будівель закладів освіти та організовано
місця для обробки рук антисептичними засобами;
- встановлено гнучкий графік початку занять для різних вікових
категорій учнів, за яким відбуватиметься допуск здобувачів освіти до
закладу;
- забороняється допуск до освітніх закладів батьків або супроводжуючих
осіб, крім тих, які супроводжують дітей з інвалідністю;
- вхід до закладів освіти учням, педагогам та працівникам дозволяється
лише при наявності захисної маски або респіратора;
- захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять
у навчальних приміщеннях;
- під час пересування коридорами використання захисних масок є
обов'язковим;
- здійснюватиметься щоденний контроль за станом здоров'я педагогів,
працівників, проводитиметься температурний скринінг до початку
роботи;
- не допускатимуться до роботи особи з ознаками гострої респіраторної
хвороби або підвищеною температурою тіла понад 37,2 С;
- перед початком занять проводитиметься опитування учнів щодо їх
самопочуття та наявності симптомів респіраторної хвороби. В разі
виявлення ознак гострої респіраторної хвороби, за відсутності батьків,
здобувачі освіти тимчасово ізолюються в спеціально відведеному
приміщенні, інформуються батьки (інші законні представники) та
приймається узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони
здоров'я;
- мінімізувати пересування здобувачів освіти по приміщенню закладу
освіти шляхом закріплення за класами окремих навчальних кабінетів;
- у розкладі занять передбачено різний час початку та закінчення занять
(перерв);
- за сприятливих погодних умов заняття можуть проводитися на свіжому
повітрі;
- спілкування педагогів із батьками здійснюватиметься переважно
дистанційно за допомогою доступних засобів зв’язку;
- проводитиметься очищення і дезінфекція поверхонь (в тому числі дверних
ручок, столів, місць для сидіння, перил, тощо), провітрювання кабінетів;
- у санітарних кімнатах, біля входу в заклад освіти забезпечено наявність
рідкого мила, антисептичних засобів для рук та паперових рушників (або
електросушарок для рук);
- розроблено графік харчування учнів. При організації харчування
забезпечено відстань між столами не менше 1,5 м та розміщення за столом не
більше 4-х осіб;

- обмежено проведення масових заходів;

- робота груп подовженого дня, спортивних секцій, факультативів, секцій
МАН, гуртків організовано з урахуванням протиепідемічних заходів;
- розроблено План заходів підготовки закладу освіти до 2020-2021
навчального року в умовах очного, дистанційного або змішаного навчання
під час адаптивного карантину.

***

Шановні учасники освітнього процесу Музиківської ОТГ!
Інформуємо вас про те, що з 01 вересня 2020 року у закладах освіти
навчальний процес буде організовано за очною формою навчання за таким
графіком:
Музиківський ліцей: заняття будуть розпочинатися для учнів 1-4 класів о
08.00 годині, для 5-11 класів – о 08.30 годині і триватимуть відповідно
розкладу уроків.
У Східненській загальноосвітній школі початок занять для учнів 1-4 класів о 08.30 годині, для 5-11 класів – о 08.15 відповідно до розкладу уроків.
Харчування дітей 1-4 класів та категорійних груп 5-11 класів буде
здійснюватися за бюджетні кошти. Також мають можливість харчуватися усі
бажаючі діти за кошти батьків.
Прохання до всіх учасників освітнього процесу дотримуватись принципів
соціального дистанціювання, правил гігієни, використовувати засоби
індивідуального захисту та уникати масових скупчень.
Ю.В. Сальнікова, начальник відділу освіти
та гуманітарного розвитку

Головне управління Держпраці
у Херсонській області повідомляє
Звертаємо увагу, що з 01 вересня 2020 року Держпрацею буде
проведено інспекційну кампанію з питань виявлення неоформлених
трудових відносин серед суб’єктів господарювання, які використовують
найману працю.
У зв’язку із вищезазначеним, у черговий раз звертаємося до
роботодавців із закликом оформити трудові відносини з працівниками
відповідно до вимог чинного законодавства.
У разі встановлення інспектором праці або іншим компетентним
органом незадекларованого працівника, будуть вжиті заходи щодо
притягнення винних осіб до відповідальності передбаченої ст.265
Кодексу Законів про працю України.
Задекларована праця – повага до себе та працівників!
В.С. Ртіщева, секретар комісії із питань
наповнення місцевого бюджету
Шановний споживач!
Під час карантину, з метою уникнення накопичення боргів за спожиту
електричну енергію, задля можливості стабільного електропостачання,
просимо Вас своєчасно розрахуватися за електроенергію.
Додатково повідомляємо, що на даний час прийом громадян тимчасово
обмежено. З усіх питань Ви можете отримати консультацію у фахівців
кол-центру за телефоном +38 (0552) 31-63-33 (графік роботи Пн - Чт
з 7.30 до 20.30, Пт з 7.30 до 19.30, Сб-Нд з 8.00 до 17.00) або
скористатися онлайн-сервісами на офіційному сайті ТОВ «Херсонська
обласна ЕК» khoek.ks.ua.
ТОВ «Херсонська обласна ЕК»
Чи має право особа як одинокий інвалід
на доплату до пенсії та як її оформити?
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня
2008 року №654 “Про підвищення пенсійного забезпечення громадян”
встановлюється надбавка на догляд у розмірі 50 грн – особам з
інвалідністю І групи, одиноким особам з інвалідністю ІІ групи, які
потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного
віку, одиноким інвалідам ІІІ групи, які досягли пенсійного віку,
одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які
потребують постійного стороннього догляду та які отримують пенсію
відповідно до Законів України “Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування” та “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб” (крім осіб, які отримують
державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України
“Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам”).
Для призначення надбавки на догляд (крім одержувачів пенсій по
інвалідності І групи, яким надбавка встановлюється автоматично),
необхідно звернутись до органів Пенсійного фонду України та надати
наcтупні документи.
Для осіб з числа одиноких інвалідів ІІ групи, які потребують
постійного стороннього догляду не пенсійного віку (жінки - до
55 років, чоловіки-до 60 років) та одиноким одержувачам пенсій за
віком та за вислугою років, які потребують постійного стороннього
догляду:
– заяву встановленого зразка;
– паспорт;
– заява про те, що особа не має працездатних родичів (незалежно від
місця проживання), зобов’язаних за законом її утримувати;
– довідка про склад сім’ї;
– довідка лікарсько-консультаційної комісії про те, що особа потребує
постійного стороннього догляду.
Для осіб з числа одиноких інвалідів ІІ та ІІІ групи, які досягли
пенсійного віку:
– заяву встановленого зразка;
– паспорт;
– заяву про те, що особа не має працездатних родичів (незалежно від
місця проживання), зобов’язаних за законом її утримувати;
– довідка про склад сім’ї;
Надбавка на догляд призначається як працюючим, так і непрацюючим
особам до розміру пенсії по інвалідності, за віком та за вислугою років
при дотриманні вищевказаних умов.
Головне управління Пенсійного фонду
України в Херсонській області
Оголошення
28 серпня 2020 року з 09.00 години в приміщенні ЦНАПу будуть вести
прийом юристи «Білозерського центру регіонального розвитку». Правова
допомога та консультації - безкоштовні.
Запрошуємо всіх бажаючих.

Консультація юриста
1 липня 2020 року допомога на дітей одиноким матерям призначається
за новими умовами. Що саме змінилося,
розповідає юрист
Білозерського офісу мережі правового розвитку Лях В`ячеслав.
Право на допомогу на дітей одиноким матерям (батькам) має мати
(батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них
пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну
соціальну
допомогу
дитині
померлого
годувальника,
передбачену Законом України “Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю“.
Юрист зауважує, що є один важливий момент, на який зазвичай
заявники не зважають під час звернення до відповідних установ про
призначення відповідної допомоги: “Жінка, яка має дітей від особи, з
якою вона не перебувала і не перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з
якою вона веде спільне господарство, разом проживає і виховує дітей,
права на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям,
не має. При реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, від якої вона має
дітей, допомога на дітей, народжених від цієї особи, не призначається”.
Для призначення допомоги на дітей одиноким матерям подаються
такі документи:
- заява про призначення допомоги, що складається за формою,
затвердженою Мінсоцполітики;
- декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за
призначенням усіх видів соціальної допомоги;
- довідка про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація
про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального
страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за
відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі
неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації
додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;
- витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про
державну реєстрацію народження дитини;
- копія свідоцтва про народження дитини.
Усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення.
Допомога на дітей одиноким матерям, яку призначено за умовами, що
діяли до 30 червня 2020 року (включно), виплачується до закінчення
строку її призначення.
Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам,
матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком
до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою здобуття освіти в
закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої та вищої освіти, ― до закінчення такими дітьми
закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
Середньомісячний сукупний дохід сімʼї визначається відповідно до
порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх
видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632.
Допомога на дітей одиноким матерям не призначається, якщо:
- у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на
початок періоду, за який враховуються доходи, та не працювали;
- особи, які входять до складу сім’ї, протягом 12 місяців перед
зверненням за призначенням допомоги на дітей одиноким матерям,
здійснили
купівлю
земельної
ділянки, квартири
(будинку),
транспортного засобу тощо, на суму, яка на дату купівлі, оплати
перевищує 50 тис. гривень;
- у власності сім’ї є друга квартира (будинок), крім житла, яке
розташоване на тимчасово окупованій території в Донецькій та
Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі;
- у власності сім’ї є більше ніж один транспортний засіб, що підлягає
державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років.
Виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється: якщо сім’єю
подано недостовірні відомості, що вплинули на отримання допомоги на дітей
одиноким матерям та на визначення її розміру, або встановлено фактичну
зайнятість особи, що приносить дохід (винагороду), без оформлення,
реєстрації в установленому законодавством.

Також важливим моментом є інформування органів соціального
захисту населення стосовно реєстрації (припинення реєстрації) як
безробітної особи, яка включена до складу сім’ї, здійснюється центрами
зайнятості щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

Для оформлення та надання допомоги необхідно звертатися до структурних
підрозділів із питань соціального захисту населення. У територіальній
громаді, в якій утворено виконавчі органи сільської, селищної, міської ради,
заяви з необхідними документами приймаються уповноваженими посадовими
особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної
громади та передаються відповідному органу соціального захисту населення.
За правовою допомогою та консультацією ви завжди можете звернутися
до юристів громадської організації «Білозерський центр регіонального
розвитку» за адресою:
Оголошення
75000, Херсонська область, смт Білозерка, вул Свободи, 86-а або за
Всі види нотаріальних послуг можна отримати у приватного нотаріуса за телефонами: (05547) 33-7-168; (095) 087-48-60; (068) 538-90-06.

адресою: с.Чорнобаївка, вул. Покровська, 38 (приміщення Укрпошти),
з ПН-ПТ, з 09.00 -15.00 год. Телефон для довідок 0952870055
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