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Вакцинація COVID-19 

   Музиківська амбулаторія закликає ревакцинуватись від 
коронавірусу. 
   В Україні вже дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для 
всіх вакцинованих осіб віком від 18 років. Оптимальний термін 
ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу 
вакцинації незалежно від того, якою вакциною щепилася людина.  
Введення бустерної дози вакцини проти COVID-19 вже 
продемонструвало свою безпечність. Вона посилює імунну відповідь 
та ефективність проти різних актуальних варіантів коронавірусу 
SARS-CoV-2. 

   Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – 

Moderna або Comirnaty від Pfizer-BioNTech, незалежно від того, якою 
вакциною раніше була щеплена людина. Тим, хто отримали перші два 
щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech рекомендовано 
ревакцинуватися Pfizer, а за її відсутності бустерну дозу можна 
зробити іншою вакциною, згідно з дозволеними в Україні схемами. 
Наразі в Музиківській СТГ першу дозу отримали 1526 осіб, другу дозу 
- 1471 особа, а бустерну дозу – 3 осіб.  
   В амбулаторії доступні наступні вакцини AstraZeneca, 
Comirnaty/Pfizer-BioNTech та CoronaVac / Sinovac Biotech. Всі наявні 
вакцини схвалені ВООЗ. 
   Отримати консультацію та записатись на вакцинацію можна за 
телефоном 067-81-91-789. 

М.Болюк, 
сімейний лікар 

 

Зручно, швидко, прозоро - так можна характеризувати 
систему надання адміністративних послуг населенню. 
Хто може скористуватись послугою? 

- жителі громади старші 80 років; 
- люди з інвалідністю 1 групи; 
- жителі, які за станом здоров’я не можуть пересуватись; 
- жителі віддалених сіл. 
Як скористатися послугою ? 

КРОК 1 

Людина яка потребує отримати адміністративну послугу 
звертається за телефоном 0976533564 до Музиківського 
ЦНАПу. 
КРОК 2 

Адміністратор надає консультацію та перевіряє, чи може 
людина отримати послугу віддалено, і формує заяву на 
отримання послуги. 
КРОК 3 

Адміністратор ЦНАПу виїжджає за місцем проживання 
людини із “Мобільним кейсом” та надає адміністративну 
послугу. 
 

 

І.Шнирук, 
начальник відділу ЦНАПу   Оформлення субсидії 

     Всім,  хто бажає оформити субсидію на придбання твердого палива 
та скрапленого газу на 2022 рік ( оформлюється кожного року) 
потрібно звернутися до відділу ЦНАП виконавчого комітету 
Музиківської сільської ради. Обов&apos;язково при собі мати такі 
документи:  паспорта, коди (ІПН) всіх  зареєстрованих осіб,  свідоцтва 
про народження дітей, абонентські книжки по сплаті за електроенергію 
та воду,номер мобільного телефон. 
     Запрошуємо пільгову категорію населення  для оформлення пільг 
на придбання твердого палива і скрапленого газу.  При собі мати 
наступні документи: паспорт, ІПН (код), пільгове посвідчення. На 2022 
рік  вартість однієї тони твердого палива становить 3310,96 грн. та 1 
балону газу 331,10 грн.  
           

*** 

 

   Запрошуємо усіх жителів Музиківської територіальної громади 
внести свої персональні дані  для актуалізації інформації в 
електронному Реєстрі територіальної громади. 
     ЗВЕРТАТИСЯ СЛІД до відділу ЦНАП виконавчого комітету    
Музиківської сільської ради, спеціаліста з реєстрації місця проживання 
-Карп Н.В. 
При собі необхідно мати наступні документи всіх зареєстрованих у 
будинку/квартирі осіб: 
- паспорт, ІПН ( індивідуальний податковий номер платника податку);  
- свідоцтва про народження дітей; 
-документи про право власності на житло ( витяг, свідоцтво про право 
власності).  
   ГРАФІК РОБОТИ: 
понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – з 8-00 до 17-00. 

субота, неділя - вихідні 
Довідки за тел.: +380976533564. 

 

*** 

 

   20 січня 2022 року було здійснено 2 виїзди з “Мобільним кейсом” до 
осіб похилого віку, для надання адміністративних послуг по прийому 
документів для отримання субсидії для відшкодування витрат на 
оплату ЖКП, СГТП. 

Сила нації – в її єдності 
   22 січня 2022 року в Україні відзначили 103-тю річницю від дня 
проголошення Універсалу про об’єднання Української Народної 
Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в соборну 
Україну. День Соборності України – національне свято і важлива 
пам’ятна дата, яку офіційно святкують із 1999 року.  
   Урочисто і патріотично пройшов цей день у Музиківському 
ліцеї. Класними керівниками 1-11 класів проведено годину 
спілкування «22 січня - День Соборності України». Здобувачі 
освіти пригадали важливі факти з історії становлення 
України,  переглянули літературу, документально-історичні 
фільми, виготовили малюнки-колажі обласних центрів нашої 
країни та об’єднали їх у панно під назвою «Україна – єдина 
країна».  Для учнів 1-4 класів педагог-організатор Вальховська 
Марина Петрівна підготувала інтерактивну патріотичну гру «Ми - 
українці, наш дім - Україна!». Діти створили тематичні листівки, 
пригадали державні символи України, позмагалися у вікторині на 
кращі знання про Батьківщину. У рамках наступності «Початкова 
школа - базова школа» з учнями 4 класу вчитель історії Остапович 
Юлія Павлівна провела урок-квест «Україна – єдина країна».  Усі 
класи об’єдналися в онлайн-флешмобі «Україна – Соборна 
держава», тримаючи в руках Державний Прапор України. 
   Тож кожен із нас повинен усвідомити, що лише в єдності дій та 
соборності душ можемо досягти величної мети – побудови духовно 
багатої, вільної та демократичної України, якою пишатимуться 
наші нащадки. 
   Вітаємо з Днем Соборності України і від душі бажаємо завжди 
любити свою країну, пишатися своєю історією і своїм народом.    
Нехай Україна буде гордим птахом у зграї світових країн, нехай 
кожен день дарує українцям свободу думки, відчуття щастя, мир і 
світлу надію 

 

І.Безродня, 
заступник директора з виховної роботи  

Музиківського ліцею 

 

 



 

Земельний податок 

   Якщо власник земельного паю самостійно не обробляв земельну 
ділянку сільськогосподарського призначення, земельну частку (пай), а 
передав її в оренду (суборенду, емфітевзис) іншій фізичній особі – 

орендарю, яка не є податковим агентом (самозайнятою особою), 
орендодавець-громадянин визначає свої податкові зобов’язання за 
результатами такого року у річній Декларації та сплачує податок на 
доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військовий збір з таких доходів 
за своєю податковою адресою. 
   Декларацію за 2021 рік слід подати до 30 квітня 2022 року. 
    Доходи від продажу сільськогосподарської продукції, вирощеної на 
власних земельних ділянках площею понад 2 гектари, та доходи від 
надання власних земельних ділянок в оренду іншій фізичній особі 
підлягають оподаткуванню ПДФО за ставкою 18 % та військовим 
збором за ставкою 1,5 %. 
   Самостійно сплатити узгоджені податкові зобов’язання платники 
зобов’язані до 01 серпня2022 року. 
   Звертаємо увагу, що для зручності платників та спрощення 
процедури декларування доходів громадянами, на офіційному 
вебпорталі ДПС в Електронному кабінеті у розділі «ЕК для громадян» 
працює електронний сервіс «Декларація про майновий стан і доходи». 
За допомогою цього сервісу можна заповнити декларацію та надіслати 
її до контролюючого органу в електронному вигляді. 

 
 А.Мельниченко 

начальник відділу землекористування 

архітектури та ЖКХ 

 

  запасів інформації про надходження та вибуття товарів записи до 
форми ведення обліку товарних запасів. Внесення даних до форми 
ведення обліку товарних запасів щодо надходження товарів на 
підставі первинних документів здійснюється до початку їх 
реалізації 
   Зокрема, товарний облік зобов'язані вести ФОП, які торгують 
товарами та здійснюють розрахункові операції на загальній системі 
оподаткування, платники єдиного податку третьої групи – платники 
ПДВ та підприємці платники єдиного податку будь-якої групи, які 
торгують такими трьома групами товарів: 

- технічно складними побутовими товарами, що підлягають    
гарантійному ремонту; 

- лікарськими засобами та виробами медичного призначення; 
- ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння 
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. 

   Від обов’язкового застосування касових апаратів для обліку 
готівкових розрахунків звільняються платники єдиного податку II-

IV груп, які здійснюють роздрібну торгівлю товарів на території 
села, окрім підакцизних (тютюнових виробів та алкоголю). Втім є 
одна важлива умова — їхній річний обсяг розрахункових операцій 
не повинен перевищувати суму, еквівалентну 167 мінімальним 
заробітним платам (1 085 500 грн). 
   Отже, звільнення від обов’язку використання РРО не діє у разі 
наявності принаймні однієї умови: 
- підприємець одночасно в тому ж торговельному об’єкті веде 

торгівлю підакцизною продукцією; 
- ФОП одночасно веде  дистанційну торгівлю через інтернет; 

 

А.Лебедєва, 
начальник фінансового відділ 

 

Декларування 2022 

   Нагадую, що з 01.01.2022 року розпочався черговий етап подання 
щорічних декларацій за 2021 рік. Суб’єкти декларування 
зобов’язані  до 1 квітня 2022 року подати шляхом заповнення на 
офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання 
корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий 
рік за формою, що визначається Національним агентством з питань 
запобігання корупції. 
   Не забувайте, що безпосередньому поданню Вами декларації може 
передувати виникнення у Вас питань у зв’язку із завершенням терміну 
дії ЕЦП або його втратою, зміною електронної пошти, а також питань 
щодо вимог до відображення тієї чи іншої інформації у декларації, 
вирішення яких потребуватиме додаткового часу. Тому прошу Вас 
завчасно перевірити, що Ви без перешкод можете зайти до Реєстру та 
маєте всю необхідну інформацію для заповнення декларації. 
 

Які відомості вказуються у декларації? 
   У декларації вказуються відомості про отримані доходи суб’єкта 
декларування або членів його сім’ї, у тому числі доходи у вигляді 
заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за 
основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, 
дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна 

допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та 
корпоративних прав, подарунки та інші доходи (п. 7 ч. 1 ст. 46 Закону). 
 

Як у декларації зазначити матеріальну допомогу?  

   Наприклад матеріальна допомога суб’єктам декларування до 
державних свят, таких як День захисників і захисниць України, 
День вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав; матеріальна допомога на лікування близьких осіб 
(мати, батько, чоловік, дружина і т.д.), виділена місцевою радою 
тощо. 

Відомості про такий дохід підлягають відображенню у розділі 11 
«Доходи, у тому числі подарунки» декларації. В декларації слід 
вказати: вид доходу – інше (який саме – матеріальна допомога). 

 

 

 

Ж.Насонова,  
начальник загального відділу 

 

Подбай про свою безпеку! 

Google карта укриттів Херсонської області 
Поради у кризових ситуаціях 

   Будь-яка криза змінює наше повсякденне життя. Коли стається 
надзвичайна ситуація, прості речі, до яких ми звикли, 
швидко можуть стати недоступними. В сучасному світі, 
окрім військової загрози, поширилися атаки на критичну 
інфра - структуру, транспорт, IT-систему, комунікації тощо. 
Наприклад, в результаті атак можуть виникнути проблеми з 
медичними послугами, системами зв'язку та електро - 

постачання. 
   Україна протистоїть російській агресії уже понад сім років, 
протягом яких тривають військові дії на території нашої 
держави.    Російська агресія не обмежується фізичною 
присутністю окупаційних військ. Ворог здійснює атаки в 
інформаційному просторі, намагаючись послабити нашу 
здатність чинити опір. Саме в цьому і полягає «гібридність» 

війни, яку веде проти нас Росія, адже у протистоянні задіяні всі 
сфери соціально-політичного життя. 
   Ми вже навчилися оборонятися і захищати найдорожче. У нас є 
перемоги, і ми знаємо, що в критичний момент зможемо дати гідну 
відсіч агресору. Втім, мусимо бути завжди готовими до 
надзвичайних ситуацій, а тому вкрай важливо знати, що саме може 
зробити кожен з нас в умовах кризи. 
   Тут ви знайдете практичні поради, які можуть стати корисними 
вам в надзвичайних ситуаціях. 
   Ці практичні поради і рекомендації з інформаційної 
безпеки розроблено Центром стратегічних комунікацій та 
інформаційної безпеки при Міністерстві культури та 
інформаційної політики  

 

 

 

Л.Погрібна, 
секретар сільської ради  

 

 

 

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

 

Облік товарних запасів 

   Облік товарних запасів здійснює фізична особа – підприємець 
шляхом постійного внесення до форми ведення обліку товарних  

https://safe.ks.ua/
https://safe.ks.ua/
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