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******************************************************************************************************

Різдвяні колядки від учнів Новоєгорівської ЗОШ

Робочий день 13 січня 2020 року розпочався з приємного , до нашого
територіального органу завітали бажані гості з Різдвяними колядками учні 8
класу Новоєгорівської ЗОШ. В своїх колядках лунали побажання здоров'я ,
злагоди та миру. Староста Світлана Чухаренко та її колектив уважно вислухали,
подякували та пригостили солодощами, а також на згадку зроблено фото на
пам'ять.

************************************************************
Шановні мешканці села Новоєгорівка ЗІ СВЯТОМ ВАС!!!
Нехай Хрещення Господнє в хату,
Радості Вам принесе багато,
Розбудить приспані надії,
Добром і щастям Вас засіє,
Водицею окропить та любов'ю,
І подарує вам міцне здоров'я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!

З повагою староста Світлана ЧУХАРЕНКО

Обережно сказ!
Баштанське районне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області звертається до жителів
району з проханням своєчасно повідомляти про випадки покусів громадян власними або безпритульними
тваринами з метою вчасного виявлення сказу. Поза як відповідно до повідомлення Центру громадського
здоров’я 11 січня 2020 року в Миколаївську обласну інфекційну лікарню госпіталізований гр. А.М. Ангел,
житель с. Благодатне, Арбузинського району, з попереднім діагнозом «Сказ. Маніфестна форма», який помер
наступного дня.
Що таке сказ?
Сказ ‒ це гостра інфекційна хвороба з тяжким ураженням центральної нервової системи, що спричиняється
вірусом. Зараження людини сказом відбувається в основному через укуси хворою твариною чи внаслідок
попадання її слини на свіжі поранення, подряпини шкіри або слизові оболонки. Інфікування людини сказом
відбувається здебільшого від диких хижих (вовки, лисиці) чи домашніх тварин (коти, собаки), а також
сільськогосподарських тварин. Основною причиною захворювання людей на сказ є пізнє звернення за
медичною допомогою.
Чим небезпечний сказ?
Захворювання на сказ закінчується смертю хворого у 100% випадків. Тобто, якщо людина захворіла на сказ,
врятувати її вже не можливо. Справа в тому, що між інфікуванням та виникненням перших проявів хвороби у
людей проходить від 12 днів до 6 місяців, інколи рік. Все залежить від місця укусу: чим ближче до голови, тим
швидше вірус проникне в мозок. У дітей захворювання розвивається швидше. Єдиний спосіб порятунку - це
вакцинація, яку проводять якомога швидше.
Як розпізнати хвору на сказ тварину?
Головна ознака хворих тварин - зміна поведінки. Дикі тварини втрачають обережність, з'являються в населених
пунктах, місцях випасу і утримання худоби, нападають на людей та тварин. Домашні тварини не приймають
звичайної їжі, стають неспокійними, через декілька днів – агресивними, з рота тече слина. Буйний період триває
кілька днів, після чого розвивається параліч і смерть. Слина хворої тварини містить в собі вірус ще за 10 днів до
появи перших ознак захворювання!
Щоб запобігти захворюванню на сказ та смерті від цієї особливо небезпечної хвороби необхідно:
Уникати контактів з бездомними та дикими тваринами, постійно пояснювати дітям небезпеку таких контактів.
Якщо покусала або обслинила тварина, потрібно промити рану теплою кип'яченою водою (бажано з
господарським милом), а потім 2-3 рази обробити 5% розчином йоду та негайно звернутись в найближчий
медичний заклад для проведення антирабічного щеплення.
- Негайно викликати на місце події ветеринарних фахівців за телефонами: 2-84-35, 2-84-34. Необхідно
ізолювати підозрювану в сказі тварину (прив'язати, зачинити її) для подальшого нагляду.
- У разі зміни поведінки домашньої тварини негайно звертайтесь до найближчої установи ветеринарної служби.
- При виявленні трупів диких тварин не знімайте з них шкіру та терміново повідомляйте до закладів
ветеринарної медицини.
- Якщо Вас покусала тварина і Вам призначено курс щеплень, не відмовлятесь від них, не пропускайте
процедур, та не переривайте курс щеплень.
Профілактика сказу серед домашніх тварин:
- дотримання діючих правил тримання собак, котів і хижих тварин у населених пунктах України, ефективне
проведення виконавчою владою заходів боротьби з безпритульними тваринами.

Спеціаліст відділу з питань земельних відносин
та охорони навколишнього середовища М.БАЛИЦЬКА

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ СЕЛА НОВОЄГОРІВКА !

З 1 січня 2020 року розпочалася компанія декларування громадянами доходів ,
отриманих протягом 2018 року.
У 2020 році податкову декларацію про майнович стан і доходи забовязанні
подати громадяни , які проотягом звітного 2018 року , зокрема , отримували:
- доходи від особи , яка не є податковим агентом , тобто від нерезидента або
фізичної особи , яка не має статусу субєкта підприємницької діяльності або не є
особою , яка здійснює незалежну професійну діяльність ;
- іноземні доходи ;
- доходи , отриманні орендодавцем при наданні нерухомості в оренду
(суборенду) , якщо орендар є фізичною особою , яка не є субєктом
господарювання ;
- доходи , отриманні орендодавцем при наданні рухомого майна в оренду (
суборенду ) , якщо орендар є фізичною особою , яка не є субєктом
господарювання ;
- доходи у вигляді вартості успадкованого майна ( кошти , майно , майнові чи
немайнові права ) у межах , що підлягає оподаткуванню ( крім спадкоємців –
нерезидентів , які забовязані сплатити податок до нотаріального оформлення
обєктів спадщини та спадкоємців , які отримали у спадщину обєкти , що
оподатковуються за нульовою ставкою податку та доходи фізичних осіб , а
також іншими спадкоємцями – резидентами , які сплатили податок до
нотаріального оформлення обєктів спадщини );
- доходи , які згідно з нормами розділу IV Податкового кодексу підлягали
оподаткуванню при їх нарахуванні чи виплаті , але які не звільнені від
оподаткування.
Податкова декларація подається до 1 травня 2020 року.
Граничний термін сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору
, що сплачується за результатами річного декларування – 01 серпня 2020 року (
останній день сплати 31 липня 2020 року).
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