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Якщо ти українець – будь ним! 
      Ці слова належать видатному українському поету, педагогу Григорію 
Сковороді. 
   Кожна нація, кожен народ має свою історію, свої звичаї та традиції, що 

виробились протягом століть і освячені віками. Усвідомлювати своє 
українство діти повинні змалечку. Тому одним із головних напрямів 
виховної роботи Музиківського ліцею є національно-патріотичне 
виховання. Система виховних заходів, що проводиться в закладі освіти, 
підпорядкована перспективним цілям виховання учнів в умовах 
національної школи. Головним завданням педагогів є створення умов 
для розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина 
України. Протягом І семестру 2020-2021 н.р. проведено різнопланові 
заходи, які сприяли вихованню у дітей та молоді патріотизму, 
формуванню національної свідомості та громадянської позиції. Під час 
Тижня національно-патріотичного виховання учнівське самоврядування 
та вчителі підготували онлайн привітання для військовослужбовців із 
Днем Захисника України. Під час уроків фізичної культури пройшли 
щорічні спортивні змагання «Герць козацьких джур», де діти  

продемонстрували силу, завзятість, спритність. Кожен класний колектив 
виготовив вишиванки миру для військовослужбовців, які передали через 
волонтера на Схід України разом із зібраними чаями.  
    До 76-річниці визволення України від фашистських загарбників учні 
відзняли відеопривітання для жителів громади та поклали квіти до 
пам’ятних місць села. Піднесено та цікаво пройшов конкурс майстрів 
художнього читання «Наша земля – Україна» серед дітей та учнівської 
молоді, у якому взяли участь 28 дітей. До Дня Гідності та Свободи 
відбулися години спілкування та відеоінформування, під час якого 
старшокласники гордо звернулися до українців із промовистими 
словами: «Ми – українці – свідомий та відповідальний народ, здатний 
відстоювати свій вибір, а Україна – територія гідності та свободи». 
   Удень вшанування жертв Голодомору 32-33 років пройшов урок 
пам’яті «28 листопада 2020 – День пам’яті жертв Голодомору 32-33 

років». Кожен клас об’єднався у коло пам’яті «Свічки застороги» та 
хвилиною мовчання вшанували українців, які безвинно були заморені 
голодом. До пам’ятного знаку жертвам Голодомору, що в селі 
Музиківка, поклали живі квіти. Члени учнівського самоврядування 
підготували відеозвернення «Ми – пам’ятаємо», яке розмістили у групі 
«Музиківський ліцей» на сторінці Facebook. 7 грудня у Всесвітній День 
української хустки наші дівчата та жінки підтримали яскравий флешмоб 
«Зроби фото з хусткою». Адже саме хустка з давніх-давен в українських 
сім’ях слугувала оберегом, символом любові й злагоди. 
    До Дня Збройних Сил України пройшли уроки мужності та військово-

спортивні змагання. 22 січня 2021 року всі класні колективи підтримали 
поетично-патріотичний онлайн флешмоб до Дня Соборності України, 
який проходив під гаслом «В єдності сила». Вдивляючись у дитячі очі та 
слухаючі їхні вірші про Україну, розумієш, що майбутнє нашої держави 
в надійних руках. 

                 І. І.   Безродня, заступник директора з виховної роботи 

 Головне управління Держгеокадастру у Херсонській області 
закликає громадян завершити процедуру оформлення права 

власності на землю 

Як присвоїти кадастровий номер земельній ділянці 
 Кадастровий номер земельної ділянки, як і ідентифікаційний код 
платника податків, є унікальним для кожної ділянки. Його наявність 
свідчить про те, що інформація про вашу земельну ділянку у цифровому 
форматі внесена у Національну кадастрову систему. Цифрові дані 
містять відомості про місце знаходження земельної ділянки, її 
геометричні розміри, площу, дані про власника та цільове призначення 
землі. 

 До тих пір, поки вашої ділянки немає у Державному земельному кадастрі, 
вона відображається на Публічній кадастровій карті як порожнє місце, а це 
зайвий привід для зловмисників скористатися шансом заволодіти вашою 
територією. Також до тих пір, поки ділянки немає у Публічній кадастровій 
карті, Ваші сусіди можуть внести туди інформацію про свої ділянки у будь-

якій конфігурації, навіть із накладкою на вашу ділянку. А виправити це 
можна буде тільки шляхом судового розгляду. 

 Кадастровий номер оформлюється шляхом розробки Технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки. Таким чином, для присвоєння кадастрового номера ділянці 
необхідно здійснити наступні дії: розробити і погодити документації, 
отримати виписки із Державного земельного кадастру. 

 Порядок оформлення кадастрових номерів на землю регулюється 
Земельним кодексом України, Законами України «Про Державний земельний 
кадастр», «Про землеустрій», «Порядком ведення Державного земельного 

кадастру». 
Із  усіх питань, що виникають у процесі оформлення земельних ділянок, 

звертатися до Відділу земельних відносин та розвитку інфраструктури 
сільської ради. 

*** 

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 звітним, 
сплатити суму податкового зобов’язання. 
  За консультацією і допомогою що до заповнення декларації звертайтесь 
до сільської ради або до Головного управління ДПС у Херсонській 
області Автономній республіці Крим та м.Севастополь. 

В.П. Гордовенко, головний спеціаліст із землекористування та екології  
Музиківська ОТГ 

    Нагадуємо, що в приміщенні ЦНАПу Музиківської сільської ради, 
здійснюють прийом державні реєстратори: із 9:00 до 15:00 щопонеділка, 
щосереди та щочетверга. Оплатити адміністративний збір за послугу можна 
через ПОСТ-термінал ПриватБанку відразу на місці. Вартість 
адміністративних послуг встановлюється законодавством України і 
становить: -Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно – 230 грн; -  адміністративний  збір  за  реєстрацію/  зняття  
місця  проживання  –13,6 грн; -  адміністративний збір за державну 
реєстрацію інших речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки) 
- 110 грн; - адміністративний збір за отримання інформації, витягу в 
паперовій формі - 60 грн; - адміністративний збір за Витяг з Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку - 113,60 грн, 136,20 грн,124,85 грн. 
Центр надання адміністративних послуг знаходиться  за  адресою:  
с. Музиківка, вул. 40 років Перемоги, 18 (перший поверх колишньої контори 
ПОСП "Маяк"). 
                              До уваги субсидіантів та пільговиків! 

    У зв'язку зі зміною постачальника газу, необхідно надати довідку на 
пільгу/субсидію до відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Музиківської сільської ради. Довідка формується в 
особистому кабінеті постачальника газу, при наявності особового рахунку. 
   Більш детальну інформацію можна отримати у спеціалістів відділу ЦНАП 
(контактні особи: І. В. Шнирук, Н.М. Котова, К.Д. Добринчук). 

І.В.Шнирук,  начальник відділу ЦНАП 

Ощадбанк приймає заявки на підключення до ГК «Нафтогаз України» 

     Із 18 січня відділення Ощадбанку розпочали приймати заявки та 
документи від побутових споживачів на підключення газопостачання від 
Газопостачальної компанії «Нафтогаз України». 
     Щоб подати заявку, клієнту потрібно завітати до одного з відділень 
Ощадбанку з необхідним пакетом документів: паспортом, ІПН, документом 
про право власності на житло та згодою співвласника, якщо право власності 
оформлено на кількох співвласників житла (шаблон заяви – на сайті gas.ua у 
розділі «Стати нашим клієнтом»), а також EIC-кодом (16-значним 
персональним газовим номером об’єкта). 
      Після опрацювання заявки клієнт протягом 5-7 робочих днів отримає 
інформацію від ГК «Нафтогаз України» про успішний перехід та подальші 
інструкції. Перевірити статус виконання заявки на підключення можна на 
сайті gas.ua. Для цього потрібно обрати розділ «Перевірити статус заявки» та 
ввести у відповідному полі свій ЕІС-код. Подати заявку може будь-який 
споживач  не лише клієнт Ощаду. Ціни на газ для побутових споживачів від 
ГК «Нафтогаз України» є одними з найнижчих: у січні ціна блакитного 
палива від компанії в рамках тарифного плану «Місячний» становить 7,22 
грн/куб.м із ПДВ, без вартості розподілу (доставки).  

ГК «Нафтогаз України» 

https://www.facebook.com/MuzykivkaOTG/?__cft__%5b0%5d=AZVGqJ6mst6rV_TV6VB9WAXlhJQhMNjHy-d6KCF5esR9SwVzCW0ATtJiPXWq7mSD09zXIG72Ry-tVmPW9kfaPHib312i3pMgIyktk86hcG_-Z06t3MniTcr5dELojrD9NDlNY8_Ac4_JUmpzQHPVlTL_&__tn__=-UC%2CP-R


Онлайн життя закладу освіти в умовах карантину 

   Життя в умовах карантину – справжнє випробування для кожного з нас 
та держави в цілому.  
    До роботи по-новому змушені звикати всі. Карантинні обмеження чи 
не найбільший виклик для освітньої галузі, адже навчальні заклади 
змушені перейти на онлайн навчання, а вчителі – освоїти нові 
спеціальності та вивчити нові «соціальні» ролі. 
     Зміни торкнулися не лише організації навчального процесу, а й 
методик та технологій проведення уроків, усіх позаурочних 
загальношкільних заходів, обласних та Всеукраїнських конкурсів, 
олімпіад тощо. Робота в нових умовах стимулювала всіх учасників 
освітнього процесу до саморозвитку, самовдосконалення, відкриття 
чогось нового для самого себе.  
    Так учні комунального закладу «Східненська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Музиківської сільської ради Білозерського району 
Херсонської області», працюють над формуванням віртуальних вмінь, 
які в подальшому реалізовують, беручи участь у онлайн проєктах, акціях, 
конкурсах. 
   Сама школа теж не стоїть осторонь онлайн процесів. Наразі переведено 
на уніфіковану платформу для закладів освіти Херсонської області 
(EDU.ks.ua) сайт школи, оновлено сторінки закладу в мережевих групах. 
Знаковим досягненням онлайн життя школи стало створення офіційного 
логотипу, що увібрав у себе бачення розвитку закладу, основні принципи 
освіти та фундаментальні людські цінності, такі як розвиток, навчання, 
повага та прогрес.  
    Онлайн навчання не обмежується традиційними формами та видами 
навчальних занять. З метою підвищення якості освіти та освітньої 
діяльності школи, спрямованої на формування всебічно і гармонійно 
розвиненої цілісної особистості, стартував інформаційний проєкт &quot; 
Вчимося разом.Сьогоднішня дата в історії&quot;. Інструментами 
навчання у проєкті є відеопрезентації, в яких висвітлюються найбільш 
визначні події в історії досягнень людства. 
   У реалізації проєкту задіяні всі учасники освітнього процесу. По його 
завершенню, в кінці навчального року, буде визначено найбільш 
активних учасників серед учнів, вчителів та батьків. 
    Тому, карантинні обмеження стали не бар’єром на шляху розвитку та 
вдосконалення школи, а однією з рушійних сил становлення її як закладу 
нового типу.       

  О.С.Докієнко, педагог-організатор 

МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 

РІШЕННЯ 

  П’ятої сесії сільської ради восьмого скликання від 26 січня 2021 року №59 

Про затвердження тарифів КП «Струмок-2». Розглянувши пропозицію та 
надані розрахунки, враховуючи зауваження депутатської робочої групи, 

створеної на І сесії VІІІ скликання, відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 01червня 2011 року №869 «Про забезпечення єдиного 

підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», з метою 
створення ефективного ринкового механізму функціонування системи 
водопостачання КП «Струмок-2», зменшення витрат, 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 КП 
«Струмок-2» 1.1.За водокористування по лічильнику-для населення – 13,00 

грн. за 1куб.м.води; для бюджетних організацій – 13.00 грн. за 1куб.м.води; 
для інших організацій – 18,60 грн.за 1 куб.м.води. 1.2.За водокористування 
без лічильника: із однієї людини в місяць – 90,67 грн.; із однієї голови ВРХ – 

38,13 грн.; із однієї голови молодняка – 13,95 грн.; із однієї голови свині – 

6,97грн.; за легковий автомобіль – 18,90 грн.; за полив 0,01 га зелених 
насаджень земельної ділянки – 186,00 грн; для абонентів, які користуються 
централізованим водопостачанням без лічильника і мають колодязі або 
артсвердловини, установити плату за полив – половину присадибного городу 

по тарифу – 186,00 грн 1.3. За дозвіл на нове підключення до водопроводу – 

1000,00 грн. 1.4.За несанкціонований відбір води (самовільне та додаткове 
підключення до водопроводу,відбір води насосами, самовільне зняття 
лічильника, пошкодження пломби) – штраф 4100,00грн. 2. Рішення сесії 
вступає в дію з 01 березня 2021 року. 3. З моменту вступу рішення в дію 
визнати таким, що втратило чинність, рішення сесії Музиківської сільської 
ради №487 від 25 квітня 2019 року «Про затвердження тарифів КП «Струмок 

-2» 4. Комунальному підприємству «Струмок-2»: 4.1. Забезпечувати 
споживачів цілодобово питною водою належної якості, дотримуючись  

Державних стандартів. 4.2. Готувати двічі на рік 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 – Кулик І.В.) 

                                                                       Сільський голова С.Н. ЛЕЙБЗОН 

     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 сьогодні 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 16.30, Пт з 7.30 до 15.30). 

З повагою ТОВ «Херсонська обласна ЕК 

У КНП «Музиківська АЗПСМ» у фізіотерапевтичний кабінет за кошти 
субвенції з державного бюджету було придбано новий апарат для УВЧ 
терапії УВЧ-80-3 «Ундатерм». УВЧ-терапія (ультрависокочастотна 
терапія) є фізіотерапевтичним методом лікування, під час якого 
використовують електромагнітні поля ультрависокої частоти, це, 
певною мірою, лікування теплом, яке за допомогою спеціального 
обладнання проникає у тканини і органи людини. 
 Фізіопроцедури відпускаються тільки за направленням сімейного 
лікаря. Усю додаткову інформацію можна дізнатися за телефоном 
амбулаторії ( 067) 81-91-789 а також надіславши повідомлення в 
телеграм або месенджер з 8:00 до 16:00. 

М.М. Болюк, сімейний лікар 

Шановні споживачі, нагадуємо про своєчасну передачу  
показників газового лічильника! 

  Відповідно до пункту 4 глави 4 розділу IX Кодексу газорозподільних 
систем:побутовий споживач, зобов’язаний щомісяця станом на 01 число 
місяця знімати фактичні показання лічильника газу та протягом п’яти діб (до 
05 числа включно) надавати їх оператору ГРМ (АТ Херсонгаз) та сплатити до 
20 числа поточного місяця за поточний місяць за розподіл газу. 
Показники лічильника передаються наступним чином: 
-  із  08.00 до 17.00 у робочі дні (за багатоканальним телефоном колцентру 
(0552)31-65-55. 

 Білозерська дільниця  за  телефоном: (05547) 33-7-63;  050 396 08 03. 

УВАГА!!!  У разі  неотримання  показників  або  після отримання показників  
06 числа/до 01 числа - обсяг споживання  природного  газу  визначається  на 
рівні планового місячного обсягу відповідно до кодексу ГРМ. 

ТОВ «Херсонрегіонгаз» 

Шановна громадо! 
  Закінчується зимовий святковий цикл – три великі релігійні свята зігрівають 
добром і злагодою наші серця, вселяють надію на те, що майбутнє буде 
щасливим, завтрашній день буде радісним, а Україна- вільною і єдиною. Чи 
не символічно, що саме по завершенню цих величних свят, понад 90 років 
тому відбулась вікопомна подія для всього українського народу – 22 січня 
1919 року дві суверенні українські держави - Українська Народна Республіка 
й Західно-Українська Народна Республіка – об'єдналися в самостійну соборну 
державу. 
   Акт Злуки був проголошений на Софійському майдані в Києві. Об'єднавча 
акція 1919 року залишила глибокий слід в історичній пам'яті українського 
народу.   Головний урок Дня Злуки – це усвідомлення того, що тільки в 
єдності сила.У цей день ми особливо повинні задумуватись над істиною: 
незважаючи на те, де ми народилися чи живемо – на Поліссі чи на Донбасі,  
Слобожанщині чи Галичині – ми є українцями, нащадками лицарів Київської 
Русі й запорізьких козаків. Це усвідомлення, а також любов до рідної землі й 
земляків, насправді, важливіше за будь-які партійні уподобання й політичні 
розбіжності. 
  Нехай День Соборності та Свободи України назавжди буде джерелом надії 
на наше краще майбуття, і ця надія живиться зі споконвічної героїки 
визвольних змагань нашого народу. 
   В єдності – наша сила! Тож слава Україні та її народові! Хай береже нас 
Господь! А свята йорданська вода зцілює й об'єднує наші душі, примножує 
достаток у кожному домі, засіває щастям та  міцним здоров'ям на многії-
многії літа!   Миру вам і Божої Благодаті! 

                                 І.М.Фесюк    директор Музиківського Будинку культури  

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ 

   Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», 
отримання послуг водопостачання здійснюється на основі договору між 
споживачем та надавачем послуг. Вам необхідно з’явитися з 1 лютого 
2021 року до 28 лютого 2021 року в Музиківське комунальне 
підприємство для укладання нового договору на водопостачання. 
    Необхідні документи для укладання договору: копія договору купівлі-
продажу, копія свідоцтва про реєстрацію права власності на нерухоме 
майно або договору оренди на приміщення (якщо в ньому обумовлено, 
що комунальні послуги сплачує орендар).         
   Копія паспорту, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного 
номеру,  копія паспорту на прилад обліку.            

  Директор Музиківського КП Андруневич О.М 

                               Оголошення 

 Увага!!! Види нотаріальних послуг можна отримати у приватного 
нотаріуса за адресою: с.Чорнобаївка, вул. Покровська, 38 

(приміщення Укрпошти), із ПН-ПТ, з 09.00-15.00 год. Телефон для 
довідок 0952870055. 

Реєстраційне свідоцтво ХС №7861437 ПР від 11.12.2018р.   
Тираж 1500примірників. Випускаючий редактор Н.М. Котова 
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	ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ!

