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ГАЗЕТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
ЗА НЕЗАЛЕЖНУ НЕПОДІЛЬНУ УКРАЇНУ!
№4 (213) 27 квітня 2020 року

Шановна громадо!
Прийміть сердечні вітання з нагоди Дня пам’яті та примирення, а
також 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у II світовій війні!
Нехай злагода і добробут будуть у кожному домі, адже вічне
прагнення народу до миру, свободи, кращого життя непереможне.
Від щирого серця бажаю всім добробуту, здоров’я та щасливого
довголіття.
Зі святом!
В.О. Вагнєр, народний депутат України
Шановні жителі Музиківської ОТГ!
Перемога була так давно…Змінилися покоління, ми стали
дорослими, і тепер прийшла наша черга стояти на варті миру і
піклуватися про те, щоб він був благополучним! У переддень свята я
вітаю Вас із гордістю за подвиг наших дідів і прадідів!
Дозвольте побажати Вам міцного здоров'я, довгих років і
заслуженого щастя! Слава і честь усім героям. Зі святом!
Д.С.Бутрій, перший заступник голови Херсонської
обласної державної адміністрації, депутат обласної ради
Шановна громадо!
Сердечно вітаю Вас із знаменною датою – Днем пам'яті та
примирення, а також 75-ї річниці Перемоги над нацизмом у II світовій
війні!
9 Травня – це особливе свято, в якому злилися воєдино душевний
біль про непоправні втрати і величезна радість Великої Перемоги.
Низький уклін і найщиріші слова подяки, наші дорогі ветерани, і всі
трудівники, за вашу силу духу і мужність!
Бажаю Вам міцного здоров'я, миру, добра і благополуччя!
Зі святом дорогі музичани!
С.Н. Лейбзон, сільський голова
Дорогі односельці!
9 Травня - цей дійсно святий день, який завжди викликає почуття
світлої радості, безмежної гордості за наш народ та гіркий сум
водночас.
Знаючи, якою гіркою ціною завойовано нашу Перемогу, я схиляю
голову перед священною пам’яттю загиблих.
Щиросердно бажаю Вам міцного здоров’я, добра й благополуччя!
Нехай у Вашій домівці завжди панують мир, спокій та достаток!
Т.О. Вова, в.о. старости Східненського
територіального округу
Щиро вітаємо з 75-ою річницею Перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні ветерана
Сипка Івана Єпіфановича!
Низький уклін і найщиріші слова подяки, за Ваш великий,
безсмертний подвиг, за Вашу силу духу і мужність!
Здоров'я Вам та добробуту, довгих років життя!
Рада ветеранів
Шановні жителі громади!
Кабінет Міністрів України продовжив карантин до 11 травня
2020 року!
У зв’язку з останніми подіями та складною епідеміологічною
ситуацією просимо вас відповідально поставитись до всіх обмежень
для недопущення розповсюдження коронавірусу COVID-19.
Просимо всіх дотримуватись рекомендацій Міністерства охорони
здоров’я, ми будемо додатково їх публікувати на нашому сайті та
сторінці у фейсбуці. В потоці маніпулятивної та викривленої
інформації зберігайте ясний розум, не піддавайтесь паніці та
слідкуйте за оновленнями наших інтернет ресурсів.
Бережіть своїх батьків, дідусів та бабусь! Допоможіть сусідампенсіонерам! Саме старше покоління у найбільшій зоні ризику. Не
можете допомогти самостійно, то зателефонуйте до сільської ради.
Сільська рада продовжує надавати адміністративні послуги та
консультації, але радимо обмежитися телефонним дзвінком чи
скористатися можливостями нашого сайту.
Л.С. Погрібна, секретар сільської ради

Хто отримає одноразову грошову допомогу
у сумі 1000 гривень
Постановою Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2020 р.
№ 251 «Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання
соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році»
передбачено виплату одноразової грошової допомоги у зв’язку з
негативними наслідками поширення на території України гострої
респіраторної хвороби COVID-19 у сумі 1000 гривень окремим
категоріям населення:
- пенсіонерам, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених
законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації
у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи
та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не
перевищує 5000 гривень станом на 1 квітня 2020 року;
- одержувачам державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (крім осіб з
інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з
цією допомогою отримують пенсію у зв’язку з втратою
годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого
годувальника, передбачену Законом України «Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю»);
- одержувачам державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
- одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату.
***
До уваги пільговиків!
Пільговики, які бажають отримувати пільги на житлово-комунальні
послуги готівкою через відділення АТ «Укрпошта», повинні
звернутися до сільської ради з відповідною заявою з 16 квітня до
15 травня 2020 року.
Консультації за телефоном 0507095306 Шнирук І.В. або 0965843607
Добринчук К.Д.

***

До уваги одиноких
та одинокопроживаючих громадян!
У випадку, якщо Ви не в змозі самостійно придбати продукти, ліки,
просимо звертатися по допомогу за телефонами:
с. Музиківка
- 096-406-45-12 Блазина Олена Георгіївна;
- 066-984-59-49 Літвінова Наталія Григорівна;
- 050-709-53-06 Шнирук Ірина Василівна.
с.Східне, Загорянівка
- 096-584-36-07 Добринчук Катерина Дмитрівна;
- 098-445-83-50 Вова Тетяна Олександрівна.
І.В. Шнирук, начальник відділу ЦНАП
Подяка
Музиківська амбулаторія висловлює щиру подяку за надану
гуманітарну допомогу: сільській раді, директору ПрАТ «Агрохолдинг
Авангард» Чіркову А.О., ТОВ«НКЗ» Крохмалю В.З., Махоніну В.М.,
ПП «Лава», директору ДЗ ХОДА Короленку В.М., Погрібній Л.С.,
Лебедєвій А.М., Валікову О.М., Паліводі Т.О., ПП «ТІН СЕРВІС»,
директору ТОВ «Укравіт Агро» Шнируку О.П., ФОП «Іванов В.К.»
Іванову В.К., ФГ «Гевко» Гевку А.І., Мокану С.І., Мацегорі В.В.,
Валікову О.М., Чепурі М.П., депутату обласної ради Бутрію Д.С.,
о.Іакову (Я.Болінському) за надані засоби індивідуального захисту
(захисні маски, рукавички, окуляри, шапочки, бахіли, комбінезони,
дезінфікуючі засоби) пульсоксиметри та фінансову допомогу на наш
благодійний рахунок.
Всі отримані кошти використовуються для придбання
найнеобхідніших медичних препаратів та засобів індивідуального
захисту.
Бажаємо всім міцного здоров’я та благополуччя у Ваших родинах!
М.М. Болюк, в.о. завідувача амбулаторії

Атестація педагогічних працівників Музиківської ОТГ
Атестація педагогічних працівників — це важливий етап діяльності
навчального закладу в цілому та кожного педагога зокрема. За
результатами атестації визначаються відповідність педпрацівника
займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються
кваліфікаційні категорії та педагогічні звання. Значення атестації
величезне. Вона підвищує статус педагогічної професії, стимулює
діяльність педагога до поповнення свого досвіду, допомагає
визначити кращих педагогічних працівників.
02 квітня 2020 року у Музиківській об’єднаній територіальній
громаді відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії ІІ рівня.
Робота комісії пройшла злагоджено, базувалася на принципах
відкритості, доброзичливості, об’єктивності. Заступник голови
атестаційної комісії Сальнікова Юлія Валеріївна, начальник відділу
освіти та гуманітарного розвитку, підвела підсумки атестації у 20192020 навчальному році. Керівник ліцею Славич В.В. та завідувач
Музиківського ясел-садка Крута Л.А. представили педагогічних
працівників та ознайомили присутніх із результатами їх діяльності у
міжатестаційний період. Члени атестаційної комісії пересвідчилися у
високій професійній компетентності педагогів закладів освіти
Музиківської ОТГ, здатності їх орієнтуватися в сучасних методичних
інноваціях, вмінню використовувати інформаційно-комунікаційні
технології в своїй роботі.
Підсумковому засіданню атестаційної комісії передувала кропітка
робота учителів, які протягом атестаційного періоду провели відкриті
уроки і виховні заходи, узагальнили досвід роботи над методичними
проблемами, напрацювали нові підходи до процесу навчання та
самоосвітньої діяльності.
Члени атестаційних комісій у складі висококваліфікованих
фахівців вивчали діяльність учителів, які атестувалися, для
об’єктивного визначення кваліфікаційних категорій.
Відповідно до ухваленого рішення атестаційної комісії ІІ рівня:
- учителю англійської мови Музиківського ліцею, Компаніченко
Наталії Михайлівні, підтверджено раніше присвоєним кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню
«старший учитель»;
- учителю англійської мови Музиківського ліцею, Марковій Вікторії
Василівні, підтверджено раніше присвоєним кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший
учитель»;
- учителю початкових класів Музиківського ліцею, Клок Світлані
Дмитрівні підтверджено раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання
«старший учитель»;
- учителю предмета «Захист Вітчизни» Музиківського ліцею,
Кабанову Олександру Олександровичу, підтверджено раніше
присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та
педагогічному званню «старший учитель»;
- соціальному педагогу Музиківського ліцею, Безродній Ірини
Іванівні, присвоєно кваліфікаційну категорії «спеціаліст вищої
категорії»;
- вихователю Музиківського ясел-садка, Дубровній Ларисі Григорівні,
підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційнійну категорії
«спеціаліст»;
- музичному керівнику Музиківського ясел-садка, Трибушній Наталії
Іванівні, підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційнійну категорії
«спеціаліст»;
- вихователю Східненського ясел-садка, Каретіній Юлії Леонідівні,
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії».
Вітаємо педагогів нашої громади з успішним проходженням
атестації. Бажаємо міцного здоров’я, наснаги та творчих успіхів у
професійній діяльності!
Ю.В. Сальнікова, начальник відділу освіти
та гуманітарного розвитку
Вхід та в’їзд до лісу заборонено!
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
№306, від 14.04.2020 року.
З метою запобіганню виникненню пожеж у лісах, недопущенню
порушення правил пожежної безпеки в лісах області, враховуючи високу
пожежну небезпеку, відвідування лісів населенням та в’їзду транспортних
засобів в ліс- заборонено!
Херсонське лісництво ДП «Олешківське ЛМГ» звертається до мешканців
Музиківської ОТГ з проханням утриматись від відвідування лісових
масивів у пожежонебезпечний період.
Будьте відповідальними!
Бережіть себе і все навколо себе!
М.І. Гомечко, лісничий Херсонського лісництва

Громадське місце: де необхідно носити маску
На виконання доручення Прем’єр-міністра України Міністерство
охорони здоров’я надає роз’яснення що таке “громадське місце”,
де необхідно носити маски чи респіратори у зв’язку з поширенням
коронавірусної інфекції відповідно до постанови №211.
Громадське місце – це частина (частини) будь-якої будівлі,
споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за
запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу,
в тому числі під’їзди, а також підземні переходи, стадіони.
Також це:
- ліфти і таксофони;
- приміщення та території закладів охорони здоров’я;
- приміщення та території навчальних закладів;
- дитячі майданчики; приміщення та території спортивних і
фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і
спорту;
- під’їзди житлових будинків;
- підземні переходи;
- транспорт загального користування, що використовується для
перевезення пасажирів;
- приміщення закладів ресторанного господарства;
- приміщення об’єктів культурного призначення;
- приміщення органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, інших державних установ;
- стаціонарно обладнані зупинки маршрутних транспортних
засобів тощо.
Опосередковано громадські місця також визначаються у статті
178 Кодексу:
-вулиці,
-закриті спортивні споруди,
-сквери, парки,
-всі види громадського транспорту (включаючи транспорт
міжнародного сполучення).
Перелік громадських місць може бути розширений органами
місцевої влади.
Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в
масці, оскільки у будь-який момент можна опинитися на
території, яка підпадає під визначення «громадське місце».
Міністерство охорони здоров’я України закликає дотримуватись
правил карантину та залишитися вдома.
С.Г. Шабельніков, інспектор з питань громадської безпеки
Оголошення
У зв’язку з карантином із 20 квітня 2020 року по 03 травня
2020 року в с. Музиківка кладовище для відвідування закрите
згідно з рішенням регіональної комісії з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Херсонської
області.
Чергувати на входах до цвинтарів будуть представники ГУНП та
управління патрульної поліції в Херсонській області.
Дирекція Музиківського КП
Для тих, кому за 80!
Згідно з Постановою КМУ № 251 «Деякі питання підвищення
пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям
населення у 2020 році» від 01.04.2020 року, з 01.04.2020 особам, яким
виповнилось 80 років і більше та у яких загальний розмір
пенсійних виплат не досягає розміру 9205,19 грн, до пенсії
встановлена щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 500,00
грн.
Для 80-ти річних осіб і старше, що отримують пенсію за Законом
України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»,
при наявності страхового стажу у чоловіків -25 років, у жінок –20
років, за результатами перерахунку з 01.04.2020 року пенсії з
урахуванням компенсаційної виплати та надбавками і підвищеннями
(крім пенсії за особливі заслуги перед Україною) не може бути
меншою ніж 2600,00 грн.
У разі,коли особа досягла 80 річного віку, але не має повного
страхового стажу ( 25 років – чоловіки, 20 років – жінки) до пенсії
встановлюється щомісячна компенсаційна виплата у розмірі 500,00
грн, при цьому доплата до 2600,00 не проводиться.
Щомісячна компенсаційна виплата особам, які отримують пенсію та
досягли 80- річного віку після 1 квітня 2020 року, встановлюється і
виплачується з дати досягнення зазначеного віку.
Консультації за телефоном гарячої лінії ГУ ПФУ у Херсонскій
області (0552) 35-39-02.
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