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Програма розвитку людського капіталу в дії
Шановна громадо!
На сьогодні розвиток людського капіталу є однією зі
Щиро вітаю з Днем Незалежності України кожного, хто робив
і робить сьогодні внесок у становлення незалежної Української стратегічних цілей. Створення умов для розвитку людського
держави, хто своєю працею розбудовує рідний край, хто нині капіталу передбачає доступну освіту, здатну забезпечити
бореться за свободу нашої Батьківщини на полі бою, хто всіляко підготовку кадрів для ринку праці об’єднаної територіальної
громади та забезпечення самих кадрів соціальними гарантіями.
підтримує наших воїнів.
Фактично на місцевому рівні виник гострий дефіцит
Бажаю вам і вашим рідним миру, спокою та злагоди, міцного
здоров’я, щедрої долі, успіхів у справах та починаннях заради кваліфікованих фахівців – педагогів та медиків. Однією з
проблем є старіння кадрів та їх нестача, низький рівень життя
процвітання незалежної України та її народу.
Нехай ваші серця будуть сповнені гордістю за нашу державу, населення та, як наслідок, неспроможність випускників шкіл
прагненням до єднання та порозуміння, а джерело віри, надії та сплачувати за здобуття вищої освіти. З розвитком процесу
децентралізації та розширенням повноважень місцевих
любові до України буде невичерпним!
територіальних громад ми отримали можливість вирішувати
Зі святом вас!
С.Н. Лейбзон, сільський голова проблему дефіциту кадрів самостійно. Саме на це спрямована
«Програма розвитку людського капіталу Музиківської ОТГ на
Шановні односельці!
Від усього серця вітаю вас із Днем Незалежності України- 2017 - 2021 роки», яка передбачає навчання студентів вищих
навчальних закладів Херсонщини (випускників шкіл громади) на
величним святом нашої Державності.
Це не просто день народження держави. Це свято пам’яті про контрактній основі за рахунок обласного (25%) та місцевого
цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за (75%) бюджетів.
З метою реалізації Програми проведено аналіз існуючої
державність, а також день, коли варто думати про майбуття, про
потреби
ринку праці у педагогічних та медичних працівниках.
наступні покоління, про нашу відповідальність перед історією.
З нагоди величного свята бажаю вам міцного здоров’я, Встановлено не лише кількісні, а й якісні потреби – напрямки
родинного щастя, мирного неба над головою, злагоди й підготовки фахівців та їх спеціальності, спеціалізації.
У 2019 році учасником Програми стала Єленич Вікторія
добробуту.
студентка
Херсонського
державного
Т.О. Вова, в.о. старости Східненського Володимирівна
територіального округу університету, випускниця комунального закладу «Східненська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради
Оголошення
Білозерського району Херсонської області». З нею укладено
З нагоди святкування 28-ї річниці Незалежної нашої держави,
договір, за умовою якого, після закінчення вишу, молодий
на території Музиківської ОТГ відбудуться святкові заходи, а
спеціаліст має відпрацювати три роки в закладі дошкільної
саме:
освіти Музиківської ОТГ. Повна вартість освіти за 2019/20
23 серпня 2019 року о 10.00 в Музиківському ясла-садку
навчальний рік складає 14,4 тис.грн - 10,8 тис.грн з місцевого
відбудеться концерт «З Днем народження, Україно!»
бюджета, 3,6 тис.грн буде виплачено з обласного бюджету.
24 вересня о 10:00 на центральній площі с. Музиківка та
Такий підхід сприятиме зменшенню наявної кількості вакансій у
о 19:00 в Східненському будинку культури відбудуться
громаді, підвищенню якості надання освітніх послуг у закладах
святкові концерти.
освіти та надасть можливість формування кадрового потенціалу
Запрошуємо всіх на свято!
працівників із гостродефіцитних спеціальностей.
Оргкомітет
Шановні учні 11-х класів, якщо ви плануєте у майбутньому
Про зміну назви та типу комунального закладу
здобувати вищу освіту за гостродефіцитними для громади
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве спеціальностями, скористайтеся можливістю стати учасником
самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Закону Програми, за умовами якої буде безкоштовним навчання та
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних гарантованим подальше працевлаштування. Живіть достойно у
осіб-підприємців та громадських формувань», Закону України своїй громаді, сприяйте її процвітанню та зростанню
«Про загальну середню освіту», Закону України «Про освіту» з благополуччя кожного!
метою приведення назви, типу та установчих документів у
В.І. Семенюк, начальник відділу освіти
відповідність до вимог чинного законодавства змінено назву та
та гуманітарного розвитку
тип закладу загальної середньої освіти з комунального закладу
Оголошення
«Музиківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської
З 1 серпня 2019 року в КП «Струмок-2» Східненського округу
сільської ради Білозерського району Херсонської області» на
комунальний заклад «Музиківський ліцей Музиківської працює працівник з благоустрою - Трофимчук Галина
Олександрівна. І в же результати цієї роботи в селі видно:
сільської ради Білозерського району Херсонської області»
(підстава: рішення тридцять п’ятої сесії Музиківської сільської скошена трава біля адмінбудівлі, власники попереджуються про
те, що необхідно наводити належний стан на прилеглих
ради сьомого скликання від 25 липня 2019 року № 562).
В.В. Славич, директор Музиківської школи територіях свого будинка. В разі ігнорування таких попереджень
будемо передавати матеріали до адмінкомісії для накладення
Оголошення
штрафів у розмірі від 340 – 1360 грн. Також попереджаємо, що
Запрошуємо на громадські слухання щодо розроблення на території села категорично забороняється спалювати сміття та
детального плану зміни цільового призначення частини листя.
земельної ділянки Музиківської ЗОШ 16 вересня 2019 року
Шановна громадо!
о 14:00 годині в с. Музиківка по вул. 40 років Перемоги, 12 в Давайте зробимо разом наші села чистішими, не чекайте
актовій залі школи.
попереджень, адже ми робимо самі для себе!
Л.С. Погрібна, секретар сільської ради
С.О. Шкурупій, директор КП «Струмок-2»

Своєчасно сплачуйте земельний податок
Шановні землевласники та землекористувачі!
1 вересня закінчується термін сплати земельного податку за
2019 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.
***
За незаконну вирубку лісосмуг – штраф, арешт

та навіть ув’язнення
Одне з актуальних питань осінньо-зимового періоду – це
опалення власних домівок. Для багатьох мешканців
Херсонщини єдиним вирішення цього питання є придбання

дров. Більшість населення купує дрова. Але є громадяни, які

обирають незаконний шлях забезпечення цим паливом. Вони

завдають шкоди лісовому господарству і самовільно пиляють
дерева. Білозерське відділення поліції попереджає: за
незаконну вирубку дерев на порушників очікує штраф, арешт
і навіть ув’язнення!
Такий спосіб є злочинним. Адже за незаконну вирубку
дерев стаття 65 Кодексу України про адміністративні
правопорушення передбачає стягнення від тридцяти до
шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(510-1020 грн) і на посадових осіб - від ста п’ятдесяти до
трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
(2550-5100 грн). Крім того, лісопорушник відшкодовує
нанесені ним збитки лісовому господарству.
В.П. Гордовенко, спеціаліст
із землекористування та екології
ДМС запроваджує новий електронний
сервіс чат-бот
Відтепер
отримати
консультацію
з
оформлення
біометричних документів та скористатися офіційними
електронними сервісами міграційної служби можливо в
інтерактивному режимі - у популярних месенджерах Viber та
Telegram.
Робота чат-бота полягає в тому, що він становить особі
кілька запитань щодо індивідуальних умов оформлення
документа та інформує, які саме документи потрібно мати із
собою під час оформлення у міграційній службі або центрі
надання адміністративних послуг (ЦНАП). В інтерактивному
режимі можна отримати консультацію про оформлення всіх
біометричних документів, які видає ДМС. Це ID-картка,
закордонний паспорт, а також посвідки на постійне та
тимчасове проживання для іноземців та осіб без
громадянства.
«Родзинкою сервісу є те, що кожна особа за своїм бажанням
зможе отримати у месенджері повідомлення про кожен новий
етап оформлення документа аж до моменту, коли документ
прибуде до підрозділу для видачі».
Чат-бот - це вже 12-й електронний сервіс, створений
міграційною службою з метою підвищення якості надання
адміністративних послуг та зменшення корупційних ризиків
у діяльності підрозділів ДМС. Користування новим сервісом
та всіма електронними сервісами міграційної служби є
безкоштовним для громадян.

Н.В. Карп, провідний спеціаліст з питань
військового обліку та реєстрації місця проживання

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 із 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 місяців1500 гривень за голову:
Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають
до 1 вересня 2019 року до сільської ради копії таких
документів:
- паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток
до таких паспортів, а в разі утримання 10 і більше голів
молодняку - виданий в установленому порядку витяг із
Єдиного державного реєстру тварин;
- паспорту особи;
- довідку про відкриття рахунка в банку;
- довідку про отримання ідентифікаційного номеру (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 і мають
відмітку в паспорті).
І.В. Кулик, головний спеціаліст з економіки та
агропромислового розвитку
До уваги батьків вихованців ясел-садка!
Нагадуємо вам, що оплата за харчування дітей вноситься
щомісяця не пізніше 10 числа. У разі невнесення плати в
установлені строки ці суми стягуються в порядку, визначеному
чинним законодавством.
Відповідно до статті 12, розділу ІІІ Положення про
дошкільний навчальний заклад, що затверджене постановою
КМ України №305 від 12 березня 2003 року, завідувач має
право відрахувати дитину з дошкільного закладу без заяви
батьків у випадках:
- батьки протягом двох місяців із моменту отримання
квитанції не сплатили витрати на харчування;
- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини,
що виключає можливість її подальшого перебування в
дошкільному закладі;
- якщо в дитячий садок є черга, а дитина не відвідуває заклад
поспіль 4 місяців без медичних показань і без поважних
сімейних причин.
Л.А. Крута, завідувач КЗ «Музиківський ясла- садок»
Шановні пацієнти!
У Музиківській амбулаторії працює два сімейних лікарі, із
якими можна заключити декларацію про надання первинної
медичної допомоги. У першу чергу це стосується тих пацієнтів,
в яких на даний момент декларації взагалі немає.
Сімейні лікарі ведуть прийом тільки при наявності діючої
декларації. Для заключення декларації при собі мати паспорт,
(для дітей свідоцтво про народження) ідентифікаційний код та
телефон.
М.М. Болюк, в.о. завідувача КНП «Музиківська
амбулаторія ЗПСМ»
Увага!
У разі виникнення перебоїв у електропостачанні
телефонуйте на гарячу лінію АТ ”Херсонобленерго” за
телефоном – 0800500629.
У разі виникнення пожежі телефонуйте 101.
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