
 

                                            ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
                                                         ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ! 

Газета заснована у квітні 2008 року                                      №3 (227) 30 березня 2021 року 
РІШЕННЯ 

Сьомої сесії сільської ради восьмого скликання  
                 Відповідно до Закону України «Про житлово-
комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01 
червня 2011 року № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до 
формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та з метою 
створення ефективного ринкового механізму функціонування системи в
одопостачання Музиківського КП, зменшення витрат і втрат, 
забезпечення прозорості встановлення тарифів на ці послуги, 
стимулювання встановлення населенням засобів обліку води, з метою 
забезпечення стовідсоткового розрахунку, податкових зобов’язань та 
виплати заробітної плати, відповідно до ст. 26, 28 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської ради 
  
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити тарифи на послуги з централізованого водопостачання 
Музиківським КП: 
1.1. За водокористування по лічильнику: 
- для населення – 11,00 грн. за 1 куб.м; 
- для бюджетних установ – 14,00 грн. за 1 куб.м; 
- для інших споживачів – 14,00 грн. за 1 куб.м; 
1.2. За водокористування без лічильника: 
- з однієї людини в місяць – 62,70 грн; 
- з однієї голови ВРХ – 21,45 грн; 
- з однієї голови кози – 2,64 грн; 
- з однієї голови птиці – 0,33 грн; 
- з однієї голови свині – 2,64 грн; 
- за легковий автомобіль – 3,30 грн; 
- за вантажний автомобіль, тракторну техніку (за одну одиницю) – 5,50 
грн; 
-за полив 0,01 га земельної ділянки – 88,00 грн; 
- для абонентів які користуються централізованим водопостачанням без 
лічильника і мають колодязі або артсвердловини, установити плату за 
полив половини земельної ділянки по тарифу - 88,00 грн. 
1.3. За дозвіл на нове підключення до водопроводу – 1030,0 грн. 
1.4.За несанкціонований відбір води (самовільне та 
додаткове підключення до водопроводу, відбір води насосами, 
самовільне зняття лічильника, пошкодження пломби) – 1700,0 грн.  
2. Рішення сесії вступає в дію з 01 квітня 2021 року. 
3. З моменту вступу в дію даного рішення, визнати таким, 
що втратило чинність, рішення сесії Музиківської сільської ради № 
470 від 08 березня 2019 року «Про затвердження тарифів Музиківського 
КП »  
4. Музиківському КП: 
4.1. Забезпечувати споживачів цілодобово питною водою належної 
якості, дотримуючись Державних стандартів.  
4.2. Готувати щорічні звіти для розгляду сесією сільської ради про 
рівень витрат, показники ефективності діяльності, напрями 
використання прибутку та капітальні інвестиції. 
4.3. Інформувати населення відповідно до законодавства щодо 
відповідності якості житлово-комунальних послуг чинним нормативам, 
стандартам та правилам.  
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
постійну комісію з питань транспорту, зв’язку, благоустрою, 
будівництва,земельних відносин та охорони навколишнього середовища 
(Голова – Колісніченко В.І.). 
                                                                                                  О. Андруневич, 

          директор Музиківського КП 

Вакцинація від Covid-19 
   Новий коронавірус 2019 року (SARS-CoV-2) спричиняє розвиток 
респіраторних захворювань (зокрема гострої респіраторної хвороби 
COVID-19) і може передаватися від людини до людини. Вірус 
міститься у крапельках, які людина виділяє під час кашлю чи 
чхання. Збереження відстані — це гарантія безпеки.  
   Основними групами ризику тяжкого перебігу хвороби чи смерті є 
літні люди, люди с хронічними захворюваннями, медичні працівники. 
   Перебіг хвороби Covid-19 може супроводжуватись великою кількістю 
ускладнень і навіть призвести до смерті. 
   Довгостроковим наслідком перенесеної хвороби може стати так 
званий «постковідний синдром»: надмірна втомлюваність, слабкість, 
конгнітивні розлади, порушення дихання та ковтання, стійкий кашель та 
психологічні проблеми. 
   Тому важливо вакцинуватися від Covid-19! Вакцинування допоможе 
сформувати імунитет до вірусу, що захистить вас від інфікування чи 
важкого перебігу. 
   Для того, щоб повноцінно імунізуватися від COVID-19, необхідно 
отримати дві дози вакцини. Отримання однієї дози вакцини - це 
один тур вакцинації. Отже, кожен етап вакцинації матиме два тури. 
   Кожен тур триватиме в середньому 20 днів залежно від вакцини, 
етапу вакцинації та способу, яким буде вакцинуватися пацієнт - у 
постійному пункті щеплення чи з допомогою мобільної бригади. 
   Але найголовніше потрібно дотримуватись простих правил 
профілактики: мити руки з милом або користуватися засобом для 
дезінфекції, який містить щонайменше 70% спирту, дотримуватись 
дистанції з людьми принаймні     1,5 м, уникати скупчень людей і 
закритих приміщень з поганою вентиляцією, в громадських місцях 
обов’язково вдягайте маску чи респіратор. 
Бережіть своє здоров’я та здоров’я своїх близьких! 
                                                                                                Л. Кобря, 
                                                                                       сімейний лікар 

Звіт про регуляторну діяльність за 2020 рік 
Відповідно до п. 12.3 ст 12 Податкового Кодексу України 

об’єднані територіальні громади в межах своїх повноважень приймають 
рішення про встановлення місцевих податків та зборів. На території 
Музиківської сільської ради сплата податків і зборів у 2020 році 
забезпечується прийнятими сесією рішеннями про встановлення 
податків і зборів на території Музиківської сільської територіальної 
громади, а саме: 

Рішення №520 від 21.06.2019р. «Про встановлення ставок та 
пільг із сплати земельного податку на 2020 рік»; 

Рішення №519 від 21.06.2019 р. «Про встановлення ставок та 
пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки на 2020 рік»; 

Рішення №518 від 21.06.2019р. «Про встановлення єдиного 
податку на 2020 рік». 

Процедура прийняття проектів регуляторних актів 
регламентується Законом України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності». Граничні межі ставок та 
пільг встановлюються Податковим Кодексом України. 

Перед затвердженням радою проєктів рішень разом з  
додатками до них, документи відправляються до Державної 
регуляторної служби України для перевірки та отримання пропозицій 
щодо удосконалення регуляторних актів. Відповідно до листа 
№5401/0/20-19 від 15.07.2019р. від ДРСУ проекти рішень були 
приведені у відповідність до норм чинного законодавства.  

Інформація щодо прийняття та відстеження регуляторних актів 
оприлюднюється згідно вимог законодавства у місцевій газеті 
«Музиківський вісник» та на офіційному сайті громади 
(https://muzykivskaotg.gov.ua). 

У 2020 році місцевих податків надійшло 10 172 499 грн., це на  
666 918 грн. більше, ніж у 2019 році. В цілому податки сплачуються 
своєчасно та в повному обсязі. Кількість суб’єктів господарювання не 
зменшується. 

                                                                                          С. Лейбзон, 
                                                                                  сільський голова 

До уваги пільговиків! 
   Пільговики, які бажають отримувати пільги на житлово-
комунальні послуги готівкою, просимо звернутися до відділу 
«Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 
Музиківської сільської  ради із  відповідною  заявою з  16  квітня  до  
15  травня 2021 року. Консультації за телефоном 0507095306 - 
Шнирук І.В. або 0965843607- Добринчук К.Д. 
                                                                                                          І. Шнирук, 
                                                                                 начальник відділу ЦНАП 



Шановні батьки та учні Музиківського ліцею та Східненської 
школи! 

             Відповідно до розпорядження Музиківської  сільської ради від 
26.03.2021 року №41 освітній процес у закладах загальної середньої 
освіти організовано за дистанційною формою навчання. 
              З метою недопущення захворювання дитини на COVID-19, 
батькам рекомендується максимально обмежити перебування дітей у 
багатолюдних місцях у період перебування дітей вдома та пам’ятати, що 
саме на них законодавством України покладений обов’язок піклуватись 
за охорону здоров’я власної дитини. Відповідно до ст. 55 Закону 
України «Про освіту», батьки здобувачів освіти зобов’язані: виховувати 
у дітей відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я 
оточуючих і довкілля; дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, 
сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу 
життя. Ну і звісно, варто підтримати дитину. Карантин – гарна нагода 
побути разом і нарешті зробити те, що давно планували. Він 
закінчиться, а відношення, почуття і підтримка залишаться назавжди. 
             Просимо Вас, щоб діти в період карантинуу не приходили на 
територію ліцею, школи, в тому числі на стадіон. Карантин - це не 
канікули. Продовжуємо навчання дистанційно! З понеділка по п'ятницю 
освітній процес відбувається відповідно до розкладу уроків закладів 
освіти. Також важливо утриматися від відвідування місць масового 
скупчення людей. Краще в цей період залишатися вдома. Пам’ятайте 
про свій захист і людей навколо: 
 - часто і ретельно мийте руки з водою і милом, щонайменше 20-30 
секунд;  
- якщо нема змоги помити руки з водою і милом, варто використовувати 
спиртовмісний антисептик для рук — розчин із вмістом спирту 60–80% 
або із 2% хлоргексидину. Антисептик має покривати всю поверхню 
шкіри рук, обробляти руки треба щонайменше 30 секунд і особливу 
увагу приділити нігтям (тут накопичується найбільше бруду). За першої 
ж нагоди помийте руки милом і водою;  
- не торкайтеся брудними руками очей, носа чи рота; 
- уникайте тісного контакту з хворими людьми та натовпом; 
- користуйтеся засобами індивідуального захисту в громадських місцях 
та під час спілкування з іншими людьми. 
            Вчителі закладів освіти роблять усе можливе, щоб карантин не 
вплинув на процес навчання і діти засвоїли програму шляхом 
використання технологій дистанційного навчання з урахуванням саме 
матеріально-технічних можливостей дітей. 
            Бережіть своє здоров’я та здоров’я своїх близьких!  

                           Ю.Сальнікова, 
                                    начальник відділу освіти та гуманітарного розвитку 

До відома землевласників і землекористувачів 
    Відповідно до норм Податкового кодексу України громадянин, який 
має у власності або користуванні земельні ділянки, площа яких 
перевищує 2 га або отримав у власність земельний пай і обробляє 
особисто, за підсумками року зобов’язаний із 1 січня до 1 травня 2021 
року подати декларацію про отримані доходи до податкового органу за 
місцем проживання. Ставка податку становить 18 % від отриманого 
доходу, додатково сплачується 1,5 % військового збору. Податкова 
декларація заповнюється платником особисто. Фізична особа 
зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітнім, сплатити 
суму податкового зобов’язання. 
   За консультацією і допомогою щодо заповнення декларації 
звертайтесь до сільської ради або до Головного управління ДПС у 
Херсонській області Автономній республіці Крим та м. Севастополь. 

*** 

       З початку поточного року на території Херсонської області  в 
буферній зоні (40 км) біосферного заповідника «Асканія Нова Ф. Е. 
Фальц-Фейна НААНУ» спостерігається масова загибель 
червонокнижних птахів. Наслідком лиха стало порушення 
природоохоронного законодавства суб’єктами господарювання, в 
частині застосування небезпечних хімічних речовин, а саме 
родентициду. 
      Державна екологічна інспекція Південного округу (Запорізька та 
Херсонська області), в межах своїх повноважень, здійснює державний 
нагляд (контроль) суб’єктів господарювання, причетних до можливих 
наслідків загибелі птахів. 
         Суб’єктам господарювання та громадянам, які мають у власності 
або користуванні земельні ділянки, незалежно від форм власності, 
починаючи з 18 березня 2021 року забороняється застосування 
препаратів з діючою речовиною бродифакуму, що використовуються 
для боротьби з гризунами. 
     З метою контролю за дотриманням підприємствами, організаціями та 
громадянами, які мають  у власності та користування земельні ділянки 
на території сільської ради, відповідно Законів України “ Про пестициди 
та агрохімікати “, “ Про рослинний світ”, “Про тваринний світ” утворена 
комісія  у складі   представників Управління фітосанітарної безпеки 
Головного управління Держпродспоживслужби у Херсонській області, 
спеціалістів сільської ради і місцевих сільськогосподарських 
виробників.  
     Про всі випадки застосування небезпечних хімічних речовин 
просимо інформувати відділ земельних відносин та розвитку 
інфраструктури сільської ради.  
                                                                                                   В. Гордовенко, 
                                 головний спеціаліст із землекористування та екології 

Про шкоду штучних квіті 
      Про шкоду штучних квітів в останні роки не задумувався та не 
говорив хіба лінивий. Коли одні сортують сміття і відмовляються від 
поліетилену, інші, не звертаючи уваги ні на що, в поминальні дні знову і 
знову несуть на могили своїх рідних штучні квіти, не замислюючись про 
їх шкоду. Але люди попри здоровий глузд, суттєві фінансові витрати, 
складнощі закупівлі квітів в зв'язку з карантином все одно купують 
сміття у вигляді штучних квітів в поминальні дні. Шкода такого вибору  
чимала: 
- вироби дуже швидко втрачають свою "красу" і без того сумнівну; 
- потребують постійного оновлення; 
- кладовище з цим яскравим різнобарвним мереживом точно не схоже 
на місце покою та гармонії; 
- утворюють гори сміття, яке не придатне для переробки. 
      Частіше за все після того, як квіти втрачають свій початковий 
вигляд, їх спалюють, а в продуктах горіння пластмас містяться дуже 
небезпечні речовини – (оксиди азоту, оксид сірки, феноли, токсичні 
діоксини, формальдегід, сполуки свинцю, ртуті), які є канцерогенами та 
викликають утворення пухлин, можуть впливати на спадковість! 
Смітник довкола кладовищ швидко виростає, точно не даруючи красу та 
користь нікому. 
      Якщо у вашій сім'ї є важливою традиція піднесення квітів в 
поминальні дні, то є ряд кращих альтернатив штучним квітам:  молитва 
- найкращий та найщиріший варіант вшанування пам'яті померлих. 
      Вічнозелені дерева, кущі, багаторічні рослини - стійкі до 
атмосферних впливів, краса цілий рік, ніякого сміття, не потребують 
витрат на щорічне оновлення, фільтрують повітря.                                
Пам'ятайте, що після нас на цій землі мають жити наступні покоління, 
наші діти та онуки, тож відповідальність за свої рішення маємо нести 
саме ми та щодня.  
    Вшановуючи пам'ять про померлих думайте про живих. Тож будьте 
екологічні по відношенню до довкілля та людей поруч. 
                                                                                                          М. Гажур, 
                                             активістка в сфері захисту довкілля та екології 

Шановні мешканці громади! 
               З метою створення сприятливих умов для платників 
податків, виконання норм Податкового кодексу України щодо 
забезпечення якісного проведення у 2021 році деклараційної кампанії, 
дотримання платниками податків вимог Кодексу, згідно з якими 
громадяни, які : 
- самостійно вирощували сільськогосподарську продукцію на земельних 
ділянках площею більше 2 га; 
- фізичні особи, які здійснювали у 2020 році продаж власної продукції 
тваринництва на суму, яка перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної 
плати ( у 2021 році ця сума складає 236 150,00 грн); 
- надавали послуги з обробітку земельних ділянок, 
зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та 
доходи. 
       Для подачі декларації просимо звертатися до спеціалістів відділу 
земельних відносин та розвитку інфраструктури за адресами: 
с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 18; 
с. Східне, вул. Т.Г. Шевченка, 19. 
                                                                                                         В. Ртіщева, 
                                         секретарка комісії з питань наповнення бюджету 

Оголошення 
       З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, прийом громадян спеціалістами сільської ради 
здійснюється у засобах індивідуального захисту за попереднім 
записом: 
0957675366 – Погрібна Людмила Сергіївна, секретар сільської ради; 
0507095306 – Шнирук Ірина Василівна, начальник відділу ЦНАП,; 
0992146125 – Котова Наталя Миколаївна, адміністратор відділу 
ЦНАП,; 
0965843607 – Добринчук Катерина Дмитрівна, адміністратор відділу 
ЦНАП; 
0999729567 – Мельниченко Альона Вікторівна, начальник відділу 
земельних відносин та розвитку інфраструктури. 
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