Газета заснована у квітні 2008 року

Спорт- для усіх, перемоги - сильнішим

ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ!
№ 3 (200) 26 березня 2019 року

Другий рік поспіль радують своїми досягненнями юні спортсмени
громади. У змаганнях з легкоатлетичного єдиноборства пам’яті Л. Портнова
в індивідуальному заліку стали призерами та переможцями:
- І місце Шатило Катерина, учениця 7 класу Музиківської ЗОШ, стрибки у
довжину;
- ІІІ місце Сипко Дар’я, учениця 8 класу Музиківської ЗОШ, штовхання
м’яча.
У чемпіонат з легкої атлетики серед юнаків та дівчат у закритому
приміщенні:
- ІІ місце Тетеря Ольга, учениця 10 класу Східненської ЗОШ, біг 600 метрів;
- ІІ місце Авдоян Марія, учениця 8 класу Музиківська ЗОШ, штовхання
м’яча;
- ІІІ місце Сипко Дар’я, учениця 8 класу Музиківська ЗОШ, штовхання
м’яча;
- ІІІ місце Олійник Сергій, учень 11 класу Східненська ЗОШ, біг 1000 м.
Відкрита першість міської ДЮСШ № 3 з легкої атлетики:
- ІІ місце Лісна Олена, 6 клас Музиківської ЗОШ, штовхання м’яча;
- ІІ місце Борисов Олександр, учень 5-А класу Музиківської ЗОШ,
штовхання м’яча.
Висловлюємо вдячність учителям фізичної культури Борисовій Н.В. та
Неннову В.С. за якісну підготовку олімпійського резерву громади. Бажаємо
всім учням нових перемог на шляху досягнення своєї мети.
В.І. Семенюк, завідувач сектору освіти та гуманітарного розвитку
ШКІЛЬНИЙ БУЛІНГ. ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ.
Із 19.01.2019 року в Україні набув чинності закон про протидію булінгу.
Згідно із законом, булінг/цькування - діяння учасників освітнього процесу, які
полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному
насильству, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, які
вчиняються стосовно малолітньої або неповнолітньої особи або такою особою
щодо інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була
завдана шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого.
Відтепер штраф за булінг становить 850-1700 грн або громадські роботи на
20-40 годин. Якщо порушувала закон група осіб або ж це сталося повторно
протягом року, то штраф становитиме 1700-3400 грн або громадські роботи
на строк 40-60 годин. Якщо порушники - підлітки у віці від 14 до 16 років,
передбачені такі ж санкції, але їх будуть накладати на батьків або опікунів.
У Музиківській школі вже проведено ряд профілактичних заходів із даного
питання:
- ознайомлення батьків із проблемою булінгу під час загальношкільних
батьківських зборів. Надано рекомендації батькам - «Як діяти дитині – жертві
булінгу» (вересень 2018 р.);
- опрацювання педагогічними працівниками законодавства щодо протидії
булінгу (січень 2019 р.);
- проведена класна година для учнів 1-11 класів «Шкільний булінг та
відповідальність» (березень 2019 р.);
- тренінг-спілкування для учнів 9 класу щодо протидії булінгу, проведений
працівниками ГО «Білозерський центр регіонального розвитку» (березень
2019 р.);
- батьки школярів через щоденники поінформовані з даного питання (березень
2019 р.).
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ

1. Пам’ятайте: дитина не може впоратися з булінгом самостійно!
2. Щодня розмовляйте з дитиною про її справи в школі, про те, як і з ким
вона проводить час у школі, що відбувається дорогою додому тощо.
3. Розвивайте здорову звичку боротьби з хуліганством і нетерпимістю до
залякувань. Діти повинні знати, що це ненормально залякувати чи стояти
осторонь, коли ображають іншого. Навчіть дитину просити про допомогу
дорослих і не боятися розповідати про знущання. Поясніть, що вам
(батькам) можна довіряти і ви допоможете у будь-якій ситуації.
4. Учіть дитину правильно користуватися Інтернетом, соціальними
мережами. Установіть ліміт часу роботи в мережі.
5. Будьте прикладом доброти і лідерства для своєї дитини. Кожного разу,
коли ви говорите з іншою особою образливим тоном, ви вчите дитину
знущанню. Важливо вчити дитину робити добро і проявляти співчуття. Це
запорука хороших стосунків з однолітками.
6. Якщо ваша дитина стала жертвою шкільного булінгу, за жодних умов не
ігноруйте, не замовчуйте виявлені факти жорстокої поведінки над дитиною.
Повідомляйте в усній чи письмовій формі про насилля адміністрацію
закладу освіти, класного керівника.
І.І. Безродня, заступник директора
із виховної роботи Музиківської школи

Візьміть участь у виборах

У неділю 31 березня у нашій країні відбудуться вибори
Президента. Це надзвичайно відповідальний день для кожного
свідомого громадянина, тож потрібно дуже серйозно поставитися до
голосування.
Всі можуть проголосувати за умови пред’явлення одного з
документів, які підтверджують громадянство України (паспорта
громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина
України, військовослужбовців строкової служби).
Вік для голосування залишився незмінним – 18 років, як і сама
процедура волевиявлення, що проходить таємно.
Виборчі бюлетені заповнюються виборцем особисто в кабіні для
таємного голосування. Під час заповнення забороняється
присутність інших осіб, здійснення фото та відеофіксації у будь –
який спосіб. Виборець, який внаслідок фізичних вад не може
самостійно заповнити виборчий бюлетень, має право з відома
голови або іншого члена дільничної виборчої комісії скористатися
допомогою іншого виборця.
У виборчому бюлетені для голосування вам необхідно поставити
позначку «плюс» (+) або іншу у квадраті напроти прізвища
кандидата на пост Президента України. Якщо, заповнюючи
бюлетень, ви допустили помилку, можете невідкладно звернутися з
письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видав бюлетень, і
отримати інший.
Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно,
поштою або через інших осіб може подати власноручно написану
заяву з проханням забезпечити голосування за місцем його
перебування. Таку заяву разом з довідкою медичної установи про
стан здоров’я виборця потрібно подати до дільничної виборчої
комісії не пізніше 20 години останньої п’ятниці перед днем виборів.
Обов’язково візьміть участь у голосуванні, адже на виборах
Президента України вирішуватиметься не лише доля одного
політика, а майбутнє всієї держави.
Шановні виборці! Запрошуємо всіх взяти участь у чергових
виборах Президента України, які відбудуться у неділю
31 березня із 8:00 до 20:00 у приміщеннях Музиківської та
Східненської загальноосвітніх шкіл та Загорянівської сільської
бібліотеки.
Право вибору - одне із основних конституційних прав
громадянина України, тому не будьте байдужими, прийдіть та
проголосуйте!
Дільнична виборча комісія
Самооподаткування
7 лютого 2019 року відбулися загальні збори представників
Музиківської громади, де заслухали звіт сільського голови за
2018 рік. Крім того збори вирішили збільшити самооподаткування
та збір на утримання кладовища.
Отже, самооподаткування для працездатних осіб та працюючих
пенсіонерів – 50 грн. з людини. Від сплати самооподаткування
звільнити непрацюючих пенсіонерів, дітей віком до 18 років,
студентів та учасників бойових дій та АТО. Збір для утримання у
належному стані кладовища – 10 грн. на місяць з кожного двору.
Л.С. Погрібна, секретар сільської ради
USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»
13 березня 2019 року Музиківську громаду відвідали представники
Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»
(«Агросільрозвиток»). Проектом була оголошена річна програма

надання грантів у межах свого Фонду стратегічних інвестицій, в
якій взяли участь наші місцеві підприємці.
Під час візиту відбувся виїзд на виробничі потужності
ТОВ «Мітхолдінг – Маяк», де керівник І.В. Костянтинович розказав про
етапи впровадження проекту «Цех по переробці м’ясних продуктів,
напівфабрикатів на території Музиківської ОТГ». Наступна зустріч була
з керівництвом ФГ «Агроінвест XXI століття», які беруть участь у
грантовій програмі з проектом «Цех з виробництва паливних брикетів в
Музиківській громаді».
Сільський голова Лейбзон С.Н. запевнив, що спеціалісти сільської
ради готові всебічно допомагати впровадженню нових бізнесових ідей,

бо кожне додаткове робоче місце важливе!

І.В. Кулик, провідний спеціаліст із агропромислового
розвитку та економіки

Дотація на молодняк великої рогатої худоби
Згідно Постанови Кабінету Міністрів
України від 7 лютого
2018 року № 107 власникам молодняка великої рогатої худоби, який
народився в господарствах у 2019 році, можна отримати дотацію на
безповоротній основі за утримання ідентифікованого та зареєстрованого в
установленому порядку молодняка великої рогатої худоби.
Дотація за молодняк надається за кожні чотири місяці його утримання
наростаючим підсумком з урахуванням віку молодняку у розмірі:
- за період утримання молодняка віком від 1 до 5 місяців –
300 гривень за голову:
- за період утримання молодняка віком від 5 до 9 місяців –
700 гривень за голову:
- за період утримання молодняка віком від 9 до 13 місяців –
1500 гривень за голову:
Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають до
сільської ради копії таких документів:
- паспортів великої рогатої худоби та ветеринарних карток до таких
паспортів, а в разі утримання 10 й більше голів молодняку - виданий в
установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;
- паспорта особи;
- довідки про відкриття рахунка в банку;
- довідку про отримання ідентифікаційного номера (крім фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби й мають відмітку в
паспорті).
І.В. Кулик, провідний спеціаліст із агропромислового
розвитку та економіки
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 із 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.
***
Про пасовище
Громадське пасовище формується за бажанням членів територіальної громади
- власників худоби і призначається для спільного використання на добровільних
засадах власниками худоби. Кількісний і персональний склад користувачів
громадських пасовищ формується щорічно на початок року на підставі
волевиявлення громадян (письмових заяв) на ім’я сільського голови і
погоджується на сході громадян та затверджується виконкомом сільської ради.
На сході громадян також погоджується термін і сума плати за користування
громадським пасовищем та інші питання щодо організації використання
пасовища.
Оплата за випасання худоби здійснюється безпосередньо на рахунок сільської
ради кожним користувачем у розмірі: за 1 голову великої рогатої худоби 100грн на рік; за голову дрібної рогатої худоби – 50 грн. на рік; відповідно
до рішення сесії сільської ради № 53 від 27 травня 2016 року.
В.П. Гордовенко, спеціаліст із
землекористування та екології

Подяка
У тому, що одним із найефективніших кроків нашої громади,
направлених на покращення рівня життя її мешканців, є спрямування
медичної субвенції херсонським клінічним лікарням, встиг
переконатися вже не один житель наших сіл.
Це зрозуміла і я, коли у лютому 2019 року за направленням
сімейного
лікаря
Болюк
М.М.
проходила
лікування
у
пульмонологічному відділенні Херсонської міської клінічної лікарні
ім.Є.Є.Карабелеша, де отримала якісне безкоштовне медичне
обслуговування, а також поліпшене харчування.
У березні стався нещасний випадок із моїм чоловіком - травмував
руку. Чекати часу не було, тому відвозили до лікарні своєю машиною,
але дякую працівникам Музиківської амбулаторії, сімейному лікарю
Болюк М.М., які оперативно зреагували і у телефонному режимі
направили до ортопедо-травматологічного відділення Херсонської
міської клінічної лікарні імені Тропіних, де терміново було надано
кваліфіковану допомогу.
І знову - безкоштовне двотижневе лікування, якісне харчування, гарні
умови перебування.
Потрапивши у таку ситуацію, розумієш, як важливо, коли медичне
обслуговування якісне та безкоштовне.
В.Г. Неннова, с. Східне

«Чистий четвер»
21 березня 2019 року на території Східненського територіального
округу проводився «чистий четвер». Вийшли, як завжди, працівники
соціальної сфери, школярі, які зробили велику роботу по прибиранню
території біля балки, при в'їзді в село. Стало світліше і веселіше.
Великий обсяг робіт виконано працівниками птахофабрики.
І в цьому році, як ніколи, у прибиранні села взяли участь самі
мешканці. Прибирали в четвер, продовжили в неділю 24 березня,
виходили прямо сім'ями із дітьми, навели порядки за селом до самого
звалища побутових відходів. Дуже хочу подякувати Бакіну Сергію,
Гурану Володимиру, Базовкам Олександру та Павлу, Деніженко Надії,
Деніженко Олександрі з донечкою, Ковшу Юрію, Коваль Наталі та
Коваль Тетяні (дівчата вийшли з дітками), Василенко Наталі, Івановій
Валентині, Гончарук Олені, Гончарук Марині з дітками, Стебловській
Світлані, Ткач Надії, Міщук Олені, Гуровій Аллі, Підорич Людмилі,
Білим Світлані і Дмитру з дітьми, Докієнко Альоні, Вдовиченко Тетяні з
онуками, Ненновій Валентині, Анцибор Любові, Філімончук Марії,
Симчук Ользі, Куценко Зої, Свинарчук Галині, учням школи Борщ
Андрію, Спину Кирилу та Ярославу, Штоюнда Данилу.
Вибачте, якщо когось не назвала, але дійсно, дуже приємно, що люди
відгукнулися і не залишилися осторонь.
Разом – ми сила, й разом зробимо наше село чистим, зеленим та
гарним, у якому живе велика дружна родина!

Т.О. Вова, в.о. старости Східненського
територіального округу

Оголошення

Білозерським РВ УДМС організовано роботу щодо прийому
учнів загальноосвітніх закладів району, які досягли 14-річного віку,
з питання документування їх паспортами громадянина України у
вигляді ІD – картки. Першочергово це стосується випускників шкіл,
які будуть брати участь у загальному незалежному оцінюванні
(ЗНО).
Станом на сьогодні, Білозерський РВ УДМС приймає дітей на
оформлення паспорта громадянина України у вигляді ІD- картки
щосуботи до 13.00 години, а з 1 березня буде приймати дану
категорію громадян щоденно.
Для отримання паспорта громадянина України у вигляді ІD –
картки дітям необхідні наступні документи:
- свідоцтво про народження;
- оригінали документів батьків, що підтверджують громадянство та
посвідчують особу батьків або одного із них, які на момент
народження дитини перебували у громадянстві України для
підтвердження факту належності до громадянства України. У разі
відсутності таких документів, або коли батьки чи один із батьків є
іноземцями або особою без громадянства, або у разі набуття особою
громадянства України подається довідка про реєстрацію особи
громадянином України;
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які
постійно проживали за
кордоном після їх повернення
на
проживання в Україну та для осіб, які набули громадянство за
кордоном);
- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для
внутрішньо переміщених осіб);
- рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було
встановлено за результатами процедури встановлення особи);
- документ про встановлення особи, яких не було встановлено;
- документ, що посвідчує особу законного представника
уповноваженої особи та документ уповноваженої особи як
законного представника уповноваженої особи;
- довідку органу реєстрації (селищної чи сільської ради) про місце
проживання встановленого зразка;
- довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків із Державного реєстру фізичних осіб- платників
податків, або повідомлення про відмову від його прийняття.
Для дітей, які документуються вперше, адміністративна послуга
надається безоплатно.
Забезпечено невідкладне прийняття рішень за результатами
перевірок щодо оформлення паспортів громадянина України у
формі картки випускникам загальноосвітніх навчальних закладів.
На даний час оформлення випускникам паспортів у формі картки
триває за окремим графіком.
Н.В. Карп, спеціаліст I категорії з питань військового обліку та
реєстрації місця проживання

Подяка
Колектив підстанції швидкої
допомоги висловлює
подяку Авдояну К.С., Авдояну О.С., Андруневич В.Д.,
Пилипчуку Г.М. та Штучці Г.І. за надану допомогу у
доукомплектуванні та дообладнанні автомобілів швидкої
допомоги!
Т.В. Лукічова, старший фельдшер
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