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До відома депутатів Доманівської
районної ради та жителів району!
ХХХІ чергова сесія Доманівської районної ради шостого

скликання відбудеться 27 лютого 2015 року, о 10 годині, у
залі засідань районної ради, з проектом порядку денного:

1. Про затвердження звіту виконання районного бюджету
Доманівського району за 2014 рік.

2. Про затвердження Програми розвитку малого підпри-
ємництва у Доманівському районі на 2015-2016 роки.

3. Про інформацію прокурора Доманівського району що-
до стану законності, заходів з її зміцнення та результатів
діяльності на території району.

4. Про затвердження технічної документації нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що передаються у влас-
ність та надаються в оренду.

5. Різне.
  Голова районної ради               В.Ф. БАЗАРЕНКО.

 З Миколаївської облдержад-
міністрації

Дорогий ти наш солдате,
Я пишу тобі листа,
Знаю, що стерпів багато,
Та стоїш ти до кінця.
Дуже мужньо та сміливо
Ти Вітчизну борониш,
Свою матір, доньку, сина
І дружину захистиш.
Все, що можу я сказати:
— Дякую тобі, солдате!
Дякую, що нас рятуєш,
І взамін не потребуєш
Ти ні слави, ні визнання,
Подарунків чи вітання.
Знаю я, що тобі треба

Того, що ми хочем всі, —
Мирного над нами неба,
Щоб живі були бійці,
Щоб сміялася малеча,
Не страждала щоб вона,
Щоб скінчилася нарешті
На моїй землі війна.
Щоб цвіла моя держава,
Поважали її всі.
Слава нашій Україні!
І героям нашим слава!
Повертайтеся живі.
  Анна ПЛІШ.
  Учениця 9 класу Маринівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

Вітаємо переможців!
12-14 лютого в Миколаєві проходив обласний етап конкурсу-за-

хисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Миколаївського те-
риторіального відділення МАН України. У заході взяли участь 16
учнів Доманівського району. Призерами конкурсу стали 8 учасників:

– Кузьмін Андрій, учень 10 класу Кузнецівської ЗОШ І-ІІІ ст.,
який посів І місце в секції «Фольклористика» (керівник Зажерило А.В.);

– Дога Ангеліна, учениця 10 класу Доманівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2,
яка посіла І місце в секції «Українська мова» (керівник Миронюк С.В.);

– Волошина Інна, учениця 10 класу Доманівської ЗОШ І-ІІІ ст.
№2, яка посіла І місце в секції «Українська література» (керівник
Миронюк С.В.);

– Батечко Анастасія, учениця 11 класу Кузнецівської ЗОШ І-ІІІ
ст., яка посіла ІІІ місце в секції «Світова література» (керівник Вих-
рист Н.С.);

– Подорога Єлизавета, учениця 9 класу Доманівської ЗОШ І-ІІІ
ст. №2, яка посіла ІІІ місце в секції «Всесвітня історія» (керівник
Пишна Л.С.);

– Вінковська Аліна, учениця 10 класу Доманівської ЗОШ І-ІІІ ст.
№2, яка посіла ІІІ місце в секції «Педагогіка» (керівник Миронюк С.В.);

– Миронюк Анна, учениця 11 класу Доманівської ЗОШ І-ІІІ ст.
№2, яка посіла ІІІ місце в секції «Мистецтвознавство» (керівник Ми-
ронюк С.В.);
  – Щедрова Олена, учениця 11 класу Прибузької ЗОШ І-ІІІ ст., яка
посіла ІІІ місце в секції «Теологія, релігієзнавство та історія релігії»
(керівник Мервінська М.А.).

17 лютого голова облдерж-
адміністрації Вадим Меріков
зустрівся з членами Ради во-
лонтерів при облдержадмініст-
рації.
Перш за все, керівник облас-

ті закликав волонтерів долучи-
тися до розробки програми по
демобілізації військовослуж-
бовців. «Сьогодні ми активно
працюємо над розробкою про-
грами демобілізації, на сесії
обласної ради плануємо внести
відповідні зміни та доповнення
в обласну програму «Турбота»
та до Статуту обласного шпи-
талю інвалідів війни для того,
щоб ми мали можливість ре-
абілітувати військовослужбов-
ців, які повертаються із зони
проведення АТО. Якщо у вас є
ідеї, пропозиції, долучайтеся —
для нас важливі ваші рекомен-
дації», — розповів Вадим Ме-
ріков.
Також голова облдержадмі-

ністрації попросив активістів
долучитися до відновлення за-
хисних споруд в області. Він
повідомив, що в області 1339
захисних споруд, зараз працює
комісія, триває їх відновлення
та ремонтні роботи. За слова-
ми волонтерів, є активісти, які
готові займатися цією роботою.
Було порушено і питання

виплат родинам загиблих. Ва-
дим Меріков зазначив, що вже
27 сім’ям загиблих миколаївсь-
ких військовослужбовців вип-
лачено посильну допомогу —
50 тисяч гривень з благодійних
коштів. «Ці кошти не з держав-
ного чи обласного бюджету.
Це благодійні кошти, які пере-
раховують підприємства та

прості миколаївці. Для мене це
принципове питання — неза-
лежно від посади. Ми це ви-
конаємо, я з себе зобов’язання
не знімаю», — акцентував увагу
Вадим Меріков.
Він розповів, що вже зверну-

вся до народних депутатів, ке-
рівників великих підприємств з
проханням допомагати сім’ям
загиблих військовослужбовців.
Також голова ОДА повідомив,
що вже знайшли спонсора,
який готовий оплатити лікуван-
ня сина загиблого військово-
службовця за кордоном. Тому
він попросив волонтерів пере-
дати всі документи та розра-
хункові рахунки для оплати
такої вкрай важливої операції
та реабілітації.
Вадим Меріков розповів, що

також звернувся до підприєм-
ств, які мають ремонтні гаражі,
з проханням допомагати у ре-
монті військової техніки.
Волонтері зазначили, що не

менш важливе та актуальне
питання — це транспорт, як для
доставки гуманітарних ванта-
жів в зону проведення АТО,
так і для транспортування вій-
ськовослужбовців. Вадим Ме-
ріков зазначив, що 3 підприєм-
ства-перевізники висловили
свою готовність перевозити бі-
йців. Також він запевнив, що
знайде 2 мікроавтобуси, які бу-
дуть закріплені безпосередньо
за волонтерами для доставки
гуманітарних вантажів на пере-
дову.
  Департамент інформацій-
ної діяльності та комуніка-
цій з громадськістю Микола-
ївської облдержадміністрації.

18 лютого 2015 року відбулося чергове
засідання колегії районної державної ад-
міністрації, у якому також взяли участь ке-
рівники структурних підрозділів райдерж-
адміністрації, районних служб, сільські та
селищний голови. Провів засідання голова
райдержадміністрації В.М. Іванченко.
Першим на засіданні колегії було роз-

глянуто питання "Про стан, тенденції та пі-
дсумки соціально-економічного розвитку
Доманівського району за 2014 рік". З до-
повідями виступили начальник відділу еко-
номічного розвитку і торгівлі райдержад-
міністрації О.І. Харченко, начальник фі-
нансового управління райдержадміністра-
ції І.М. Зубачевська, начальник управління
агропромислового розвитку райдержадмі-
ністрації О.В. Коваленко, начальник уп-
равління соціального захисту населення
райдержадміністрації Н.А. Мазалова.
Також на засіданні було проаналізо-

вано стан виконання у 2014 році ра-

йонних програм.
Про стан справ щодо кадрової роботи, з

питань дотримання законодавства про дер-
жавну службу та антикорупційного законо-
давства в райдержадміністрації за 2014 рік
доповіла керівник апарату районної дер-
жавної адміністрації О.М. Максютенко. Во-
на також виступила з питань щодо підсум-
ків роботи із зверненнями громадян в ми-
нулому році та про стан виконавської дис-
ципліни при відпрацюванні завдань, визна-
чених актами законодавства, органами ви-
конавчої влади вищого рівня, розпорядже-
ннями і дорученнями голів облдержадміні-
страції та райдержадміністрації за 2014
рік.
З інформацією "Про підсумки роботи

органів управління та сил цивільного за-
хисту району щодо реалізації державної
політики у сфері захисту населення і тери-
торій від надзвичайних ситуацій техноген-
ного та природного характеру, запобіган-

ня й реагування на них у 2014 році та
визначення основних завдань на 2015 рік"
виступив начальник відділу з питань над-
звичайних ситуацій райдержадміністрації
А.П. Коваленко.

"Про переведення органів виконавчої
влади, місцевого самоврядування, підпри-
ємств, організацій на режим роботи в умо-
вах особливого періоду та функціонування
в цих умовах" — тема виступу на засіданні
колегії завідувача сектору взаємодії з
правоохоронними органами, оборонної та
мобілізаційної роботи апарату райдержад-
міністрації О.О. Цехоцького.
Начальник управління Державної казна-

чейської служби України у Доманівському
районі В.Я. Калюжна розповіла про запро-
вадження в 2015 році дистанційного казна-
чейського обслуговування.
  З питань, розглянутих на засіданні коле-
гії районної державної адміністрації, прий-
нято відповідні рішення.

 Офіційно

  Експрес-інформація
  з райдержадміністрації

16-20 лютого в райдержадміністрації викладачами
Навчально-методичного центру цивільного захисту та
безпеки життєдіяльності Миколаївської області прово-
дилось навчання працівників органів місцевого самовря-
дування та голів евакуаційних комісій з питань організа-
ції роботи у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

17 та 20 лютого у відділі освіти за участі заступника
голови райдержадміністрації Фалько Н.І. відбулися засі-
дання тимчасової робочої групи з розробки плану опти-
мізації матеріально-технічного, фінансового забезпечен-
ня, мережі загальноосвітніх навчальних закладів району.
На засіданні обговорювалися питання фінансового за-
безпечення навчальних закладів району в 2015 році та
проблеми, які виникають із запровадженням нового під-
ходу до фінансування закладів за рахунок державної
субвенції.

17 лютого проведено телефонну "гарячу лінію" в уп-
равлінні соціального захисту населення райдержадмі-
ністрації. Головний спеціаліст з питань обслуговування
інвалідів, ветеранів війни та праці Бершадська В.В. на-
дала роз’яснення з питань працевлаштування інвалідів.

17 лютого у відділі освіти райдержадміністрації відбу-
лося засідання науково-методичної ради районного ме-
тодичного кабінету. Учасники засідання обговорили ре-
зультативність роботи районного методоб’єднання учи-
телів української мови та літератури та розглянули
матеріали вчителів, що претендують на присвоєння та
підтвердження звання «вчитель-методист».

18 лютого під головуванням заступника голови рай-
держадміністрації Фалько Н.І. пройшло засідання район-
ної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті
жертв війни та політичних репресій. Члени комісії обго-
ворили проект Комплексної програми увічнення пам'яті
учасників антитерористичної операції, жертв воєн та
політичних репресій у Доманівському районі на 2015 рік,
розглянули ряд інших питань.

Більш детальна інформація на сайті Доманівської рай-
держадміністрації http://domanivka.mk.gov.ua/

  Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з гро-
мадськими організаціями та засобами масової інфор-
мації апарату райдержадміністрації.

Доманівщина завжди славила-
ся добрими, чуйними людьми,
Ось і зараз, в скрутні для нашої
країни часи, небайдужі мешкан-
ці нашого району надають поси-
льну допомогу нашим землякам-
військовослужбовцям, які обері-
гають наш спокій в зоні АТО та
знаходяться на лікуванні в шпи-
талях після виснажливих та важ-
ких боїв.
Допомога надається різна. Це

— продукти харчування, засоби
особистої гігієни, одяг та взуття,
грошові кошти, медикаменти,
господарський інвентар, автоза-
пчастини і паливо, мастильні ма-
теріали.
Нещодавно мобілізовані зем-

ляки, що тренуються на полігоні
Збройних Сил України «Широ-
кий Лан», звернулися до волон-
терів з проханням допомогти рі-
зними речами для покращення
побуту. 18 лютого волонтери
відвезли бажану допомогу війсь-
ковослужбовцям. Воїни-земляки
висловили подяку всім небайду-
жими жителям нашого району
за допомогу: Славінському А.,
Павленку В., Могилевському Д.,
Лабі Ю., Подорогі В., Зборовсь-
кому С., Полторан В., Самойлен-
ку М., Антіпіну В., Бесарабу П.,
Сіроштану О., Боєву В., Зубарю
С., Базаренку О., Резніченку М.,
Куліковському Д., Лубіку М., До-
чичу О., Майоровій В., Ткачуку
Л., Довгоп`ятому Ю., Кричуну
В., Радьку С., Третьякову О., Яр-
моленку С. та багатьом іншим.
А учениця РНВК «Доманівська

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
№1 – Центр дитячої та юнаць-
кої творчості» Осадчук Валерія
передала нашим військовим гітару.
Також волонтерами та автомо-

більними майстрами наразі про-
водиться робота з ремонту тре-
тього «народного автомобіля»
для наших земляків-військово-
службовців, що несуть службу в
зоні АТО.
Бажаючих надати допомогу ві-

йськовослужбовцям теплими ре-
чами (термобілизна, бушлати,
гумові чоботи, берці), продукта-
ми харчування, медикаментами,
автозапчастинами просимо звер-
татися до волонтерів, які знахо-
дяться в приміщенні Доманівсь-
кої селищної ради.
Інформація надана Доманів-
ським волонтерським цент-
ром.

  Сектор з питань внутрішньої
політики, зв’язків з громадсь-
кими організаціями та засоба-
ми масової інформації апа-
рату райдержадміністрації.

 АТО: мобілізація сили і волі



 Рішення Олександрівської сільської ради від 26
січня 2015 року №13

Розглянувши бюджет Олександрівсь-
кої сільської ради на 2015 рік, відпо-
відно до статей 143, 144 Конституції
України, до Бюджетного кодексу Ук-
раїни, Закону України "Про Державний
бюджет України на 2015 рік» та на
підставі пункту 23 частини першої ста-
тті 26, статті 61 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні",
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік загальний
обсяг доходів Олександрівської сільсь-
кої ради у сумі 438600 гривень, у тому
числі обсяг субвенції з районного бюд-
жету на утримання сільських будинків
культури, клубів та дошкільних закла-
дів освіти — 48200 гривень. Обсяг до-
ходів загального фонду бюджету виз-
начити в сумі 432600 гривень, спеціаль-
ного фонду — в сумі 6000 гривень
(додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету Олександрівської сільсь-
кої ради на 2015 рік у сумі 438600
гривень, із них обсяг видатків загаль-
ного фонду бюджету в сумі 432600
гривень, обсяг видатків спеціального
фонду у сумі 6000 гривень. Затвердити
бюджетні призначення розпорядникам
коштів бюджету на 2015 рік у розрізі
тимчасової класифікації видатків та
кредитування (додаток 3).

3. Визначити розмір оборотного за-
лишку бюджетних коштів бюджету сі-
льської ради в сумі 4000 гривень.

4. 3атвердити на 2015 рік у складі
видатків бюджету Олександрівської сі-
льської ради обсяг міжбюджетних тра-
нсфертів:

— субвенція із селищного та сільсь-
ких бюджетів на виконання власних
повноважень територіальних громад сіл,
селища в сумі 6500 гривень (додаток 4).

5. Затвердити у складі бюджету Оле-
ксандрівської сільської ради кошти на
реалізацію місцевих програм на зага-
льну суму 77450 гривень, у тому числі
обсяг видатків загального фонду бюд-
жету — 71450 гривень, по спеціальному
фонду — 6000 грн. (додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюдже-
ту на 2015 рік за їх економічною струк-
турою:

— оплата праці працівників бюджет-
них установ;

— нарахування на заробітну плату;
— оплата комунальних послуг та ене-
ргоносіїв;

— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюд-
жетам.

7. Забезпечити у першочерговому по-
рядку потребу в коштах на оплату пра-
ці працівників бюджетних установ від-
повідно до встановлених законодавст-
вом України умов оплати праці та роз-
міру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну
енергію та послуги зв'язку, які спожи-
ваються бюджетними установами, не
допускаючи будь-якої простроченої
заборгованості по оплаті вищезазначе-
них послуг.
Затвердити ліміти споживання енер-
гоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи
з обсягів відповідних бюджетних приз-
начень (додаток 6).
У разі наявності простроченої креди-
торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв управ-

ління Державної казначейської служби
України у Доманівському районі Мико-
лаївської області здійснює платежі за-
гального фонду за видатками (крім
тих, що передбачено пунктом 6 цього
рішення) лише після погашення такої
заборгованості.

8. Установити, що у процесі виконан-
ня бюджету сільської ради, у винятко-
вих випадках, за обґрунтованим подан-
ням розпорядників коштів, централізо-
вана бухгалтерія здійснює перерозпо-
діл видатків за економічною класифі-
кацією в межах загального обсягу його
бюджетних призначень окремо по
загальному та спеціальному фондах
бюджету. Перерозподіл бюджетних
призначень за функціональною класи-
фікацією видатків здійснюються лише
за погодженням із постійною комісією
сільської ради з питань планування,
бюджету та фінансів
Дозволити централізованій бухгалте-
рії, за умови внесення змін до обсягів
субвенції з районного бюджету на ут-
римання сільських будинків культури,
клубів та дошкільних закладів освіти,
що вплине на збільшення або зменшен-
ня дохідної та видаткової частини
бюджету, проводити їх розподіл між
функціями, з наступним затвердженням
на черговій сесії.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
сільській раді отримувати у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, позики на покриття тимчасових
касових розривів місцевого бюджету,
пов'язаних із забезпеченням захище-
них видатків загального фонду, у ме-
жах поточного бюджетного періоду, за
рахунок коштів єдиного казначейсько-
го рахунку, на договірних умовах, без
нарахування відсотків за користування
цими коштами, з обов'язковим їх по-
верненням до кінця поточного бюджет-
ного періоду.

10. Установити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу Ук-
раїни, у поточному році встановлює-
ться звітність про виконання бюджету
Олександрівської сільської ради:
квартальний та річний звіти про вико-
нання бюджету сільської ради у двомі-
сячний термін після завершення відпо-
відного бюджетного періоду подають-
ся постійній комісії з питань плануван-
ня, бюджету та фінансів в обсягах і за
єдиними формами, встановленими Де-
ржавною казначейською службою Ук-
раїни.

11. Установити, що у загальному
фонді бюджету сільської ради на 2015
рік до доходів належать надходження,
визначені статтею 69 Бюджетного
кодексу України.

12. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду бюджету
сільської ради на 2015 рік у частині
доходів є надходження, визначені ста-
ттею 69-1 Бюджетного кодексу.

13. Додатки 1-6 до цього рішення та
пояснювальна записка є його невід'єм-
ною частиною.

14. Це рішення набирає чинності з
дня його прийняття та застосовується
з 1 січня 2015 року.

15. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на постійну комісію
Олександрівської сільської ради з пи-
тань планування, бюджету та фінансів.

 Олександрівський сільський голова
 С.О. ТОПУЗАНОВ.
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Графік особистого прийому громадян начальником служби у справах
дітей Доманівської райдержадміністрації в 2015 році
Посада Дні та години

прийому
Місце проведення,

телефон
Виїзні прийоми

Начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації
ВОВК Юрій Миколайович

1, 3 четвер,
з 9.00 до 17.00

смт. Доманівка, вул.
Леніна, 39А, І поверх,
тел. 9-10-46

2, 4 четвер, за
окремим графіком

  Наказ № 2 від 26.01.2015 р. «Про затвердження Порядку організації та проведення особистих прийомів грома-
дян начальником служби у справах дітей Доманівської районної державної адміністрації» зареєстрований в
Доманівському районному управлінні юстиції від 09.02.2015 року за № 3/247, при цьому наказ від 31.01.2013 року
№ 3 «Про затвердження Порядку організації та проведення особистих прийомів громадян начальником служби
у справах дітей, заступником начальника-начальником відділу захисту прав, свобод і законних інтересів дітей
служби у справах дітей та завідуючим сектору з питань опіки та піклування служби у справах дітей Доманів-
ської районної державної адміністрації» втратив чинність.

Розпорядження голови Доманівської районної державної
адміністрації від 2 лютого 2015 року №25

Відповідно до статей 2, 6, 13,
39, 41 Закону України «Про міс-
цеві державні адміністрації», За-
кону України «Про адміністрати-
вні послуги», постанови Кабінету
Міністрів України від 1 серпня
2013 року № 588 «Про затверд-
ження Примірного регламенту
центру надання адміністративних
послуг», розпорядження голови
Миколаївської обласної держав-
ної адміністрації від 5 грудня
2012 року № 410-р «Про затвер-
дження плану заходів щодо реа-
лізації Закону України «Про ад-
міністративні послуги на терито-
рії Миколаївської області», ріше-
ння Державної служби України з
питань регуляторної політики та
розвитку підприємництва від 6 сі-

чня 2015 року № 11-т про погод-
ження проекту регуляторного акта:

1. Затвердити Регламент Цент-
ру надання адміністративних пос-
луг Доманівської районної дер-
жавної адміністрації (далі — Рег-
ламент), що додається.

2. Доручити структурним під-
розділам районної державної ад-
міністрації, рекомендувати керів-
никам територіальних органів мі-
ністерств та інших центральних
органів виконавчої влади забез-
печити вивчення та безумовне ви-
конання Регламенту, затвердже-
ного цим розпорядженням.

3. Доручити сектору з питань
внутрішньої політики, зв’язків з
громадськими організаціями та
засобами масової інформації апа-

рату районної державної адміні-
страції (Подорогі) забезпечити
опублікування цього розпоряд-
ження у засобах масової інфор-
мації.

4. Це розпорядження набирає
чинності з дня його офіційного
опублікування.

5. Контроль за виконанням
цього розпорядження залишаю
за собою.

Голова районної державної
адміністрації
В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Зареєстроване в Доманівсь-
кому районному управлінні юс-
тиції 11 лютого 2015 року за
№ 4/248.

Про затвердження Регламенту Центру надання адміністра-
тивних послуг Доманівської районної державної адміністрації

Розпорядження голови Доманівської районної державної
адміністрації від 3 лютого 2015 року № 26

Відповідно до статей 2, 13,
пунктів 1 та 5 статті 23 Закону
України «Про місцеві державні
адміністрації», постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 14 травня
1999 року № 822 «Про вдоскона-
лення порядку призначення суб-
сидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива», а також Ме-
тодики обчислення сукупного до-
ходу сім’ї для всіх видів соціаль-
ної допомоги, затвердженої спі-
льним наказом Міністерства пра-
ці та соціальної політики Украї-
ни, Міністерства економіки та з
питань європейської інтеграції
України, Міністерства фінансів
України, Державного комітету
статистики України, Державного
комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України від 15
листопада 2001 року № 486/
202/524/455/3370, який заре-
єстровано Міністерством юстиції
України 7 лютого 2002 року
№ 112/6400 (зі змінами та допо-
вненнями), з метою застосування
доходу від землекористування
під час визначення сукупного до-

ходу сімей у разі призначення
всіх видів соціальної допомоги у
2015 році:

1. Затвердити на 2015 рік нор-
мативи доходів громадян від зе-
мельних ділянок, які використо-
вуються для обчислення сукупно-
го доходу сімей при призначенні
усіх видів соціальної допомоги в
Доманівському районі:

1.1. Нормативи доходів грома-
дян від особистого селянського
господарства, городництва (саді-
вництва) та від земельних діля-
нок, виділених для сінокосіння і
випасання худоби (додаються).
При цьому доходи від особисто-
го селянського господарства вра-
ховувати як доходи, отримані від
ділянки особистого селянського
господарства площею понад 0,06
гектара.

1.2. Нормативи доходів грома-
дян від земельної частки (паю),
виділених внаслідок розпаюван-
ня землі, по яких не укладено
договорів оренди, у розрахунку
575,44 грн. за 1 га на рік.

2. Доручити начальнику управ-
ління соціального захисту насе-
лення районної державної адмі-
ністрації (Мазаловій) забезпечити

проведення розрахунків усіх ви-
дів соціальної допомоги з ураху-
ванням затверджених нормативів.

3. Загальному відділу апарату
районної державної адміністрації
(Туз) подати це розпорядження
на державну реєстрацію до райо-
нного управління юстиції.

4. Управлінню соціального за-
хисту населення районної держа-
вної адміністрації (Мазаловій)
проінформувати населення шля-
хом опублікування цього розпо-
рядження в засобах масової ін-
формації.

5. Це розпорядження набирає
чинності з дня його офіційного
опублікування в засобах масової
інформації.

6. Контроль за виконанням
цього розпорядження покласти
на першого заступника голови
районної державної адміністрації
Делі Г.В.

Голова районної державної
адміністрації
В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Зареєстроване в Доманівсь-
кому районному управлінні юс-
тиції 11 лютого 2015 року за
№ 5/249.

Про затвердження нормативів доходів громадян від осо-
бистого селянського господарства, городництва (садівни-
цтва) та від земельних ділянок, виділених для сінокосін-
ня і випасання худоби, від земельної частки (паю),
виділеної внаслідок розпаювання землі, на 2015 рік

Перелік захисних споруд цивільного захисту
Доманівського району

№
з/п

Адреса розташування ЗС Назва балансоутримувача

1. смт. Доманівка, вул. Радянської Армії, 7 ПАТ "Укртелеком", СЛД № 4
2. смт. Доманівка, вул. Леніна, 35/1 Районний суд
3. смт. Доманівка, вул.Леніна, 66/1 ТОВ "Сервіс - С"
4. смт. Доманівка, вул. Леніна, 31/1 РВ УМВС в Миколаївської області
5. смт. Доманівка, вул. Пірогова, 6/1 Центральна районна лікарня (пологовий будинок)
6. с.Новоолександрівка, вул. Леніна, 10/1 Приватне сільськогосподарське підприємство ім. Шевченка
7. с. Володимирівка, вул. Леніна, 2 Володимирівська сільська рада
8. с. Акмечетські Ставки, вул. Молодіжна, 2 СВК "Ставки" (банкрут)
9. с. Мостове, вул. Степова, 81 Сільська рада, житловий будинок
10. смт. Доманівка, вул. Леніна, 56 Комунальне підприємство (банкрут)
11. смт. Доманівка, вул. Радянської Армії, 8 Товариство з обмеженою відповідальністю "Вікторія"
12. с. Прибужжя, вул. Степова, 2 Прибузький гранкар'єр
13. смт. Доманівка, вул. Леніна, 57 ПП «Павленко О.Ю.»
14. с. Маринівка, вул. Радянська, 20а Маринівська сільська рада
15. смт. Доманівка, вул. Леніна, 55/1 Управління соціального захисту населення

райдержадміністрації
16. смт. Доманівка, вул. Польова, 8 Товариство з обмеженою відповідальністю "Вікторія"
17. смт. Доманівка, вул. Кірова, 58/1 Відділення Ощадного банку
18. смт. Доманівка, вул. Пастера, 70/а Стаціонарне відділення для постійного перебування

людей похилого віку
19. смт. Доманівка, вул. Радянської Армії, 9 Комунальне підприємство (банкрут)
20. с.Козубівка, вул. Леніна, 45/1 ЗОШ
21. смт. Доманівка, вул. Піонерська, 39 Комунальне підприємство (банкрут)
22. с. Прибужжя, вул. Прищепенка, 1а Сількогосподарське підприємство ім. Суворова

(складське приміщення)
23. смт. Доманівка, вул. Кірова, 132 Приватне підприємство "Будз» (банкрут)
24. смт. Доманівка, вул. Радянської Армії, 12 КП "Агрошляхбуд" (банкрут)
25. смт. Доманівка, вул. Будівельна, 36/1 Доманівський районний спортивно-технічний клуб

Товариства сприяння обороні України.
26. с. Суха Балка, вул. Центральна, 1/1 ЗОШ
27. смт. Доманівка, вул. Гуляницького, 2-а Комунальне підприємство (банкрут)
28. с. Прибужжя, вул. Прищепенка, 1-а ПП «Усатий О.С.»
29. с. Маринівка, вул. Радгоспна Відкрите акціонерне товариство "Племзавод "Шляховий"
30. смт. Доманівка, вул. Пастера, 58/1 14 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Миколаївській області
31. с. Прибужжя, вул. Степова, 4 ТОВ "ЮБК"
  До уваги жителів району! З питань визначення адреси укриття за місцем проживання необхідно
звернутись до відділу з питань надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, тел.
(05152) 9-15-88. Мешканці приватного сектору укриваються у власних підвальних приміщеннях. В
разі відсутності власного підвального приміщення необхідно звернутись із заявою про необхідність
укриття до виконкому місцевої сільської (селищної) ради або до відділу з питань надзвичайних
ситуацій районної державної адміністрації.
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НАСІННЯ ВІД ТЕРРА-ЮГ
  Соняшник: Мир, Люкс, Дозор, Кардинал, Ясон,
Жалон, та інші.
  Кукурудза: Дніпровська СВ181,Оржиця МВ 237, Кри-
ничанська СВ257. Гірчиця, льон, суданка, та інші.
  УВАГА! Ми знаходимося за адресою: м. Миколаїв,
вул. Кірова, 238.

тел.          (050) 988-41-08       (067) 440-10-26
тел/факс   (0512) 48-97-08       (098) 573-08-73

   Ліц. АВ №332599 від 16.11.07 р.

  Агрофірма «Терра-Юг» у м. Вознесенську реалізує
посівний матеріал. Тел. 0662841371, 0984281016.

  Продається газифікований будинок в Доманівці, по вул. Ка-
лініна, 23. Є гараж, літня кухня. Тел. 0677760075, 0994384748.

  Куплю електродвигуни будь-якої потужності по ціні 70 грн.
за кВт. Тел.: 0503372058, 0976795836, 0635339193. Богдан.

  Продаю насіння соняшника, кукурудзи.
  Телефони: 0982974638, 0675151107.

Куплю соняшник та сою. Тел. 0665115443.
  ТОВ "Агрозахист" продає мінеральні добрива: нітроамо-
фоску, селітру, азофоску, карбомід. Насіння соняшнику та ку-
курудзи української та зарубіжної селекції. Можлива доставка у
господарства. Телефони: 0505918782, 0503947768.

  Продам камінь-ракушняк кримський та цеглу червону,
доставка. Телефони: 0973141399, 0662922541, 0506913434.

  Куплю авто будь-якої марки і в будь-якому стані.
  Телефони: 0662192736, 0970785596. Юра.

  Загублене пенсійне посвідчення ААИ 658134, видане 20.08. 2014 р.
управлінням Пенсійного фонду України в Доманівському районі  на ім'я
Зайцевої Тамари Георгіївни, вважати недійсним.

ТОВ "ТД "АТОН АГРО"
пропонує :

Стимулятор росту рослин:
Квадростим — передпосівна обробка насіння та позакоренева

обробка рослин.

Високоефективні мікродобрива:
Тітон Паросток — передпосівна обробка насіння.
Тітон Злаки — позакореневе підживлення зернових культур у

весняний період.
Тітон Кукурудза — позакореневе підживлення кукурудзи.
Тітон Кукурудза (Zn) — позакореневе підживлення кукурудзи.
Тітон Олійні Ріпак — позакореневе підживлення ріпака.
Тітон Олійні Соняшник — позакореневе підживлення соняшника.
Тітон Бор — позакоренева обробка рослин для зниження

дефіциту бору.

Засоби захисту рослин:
Протруйники (Командор-Екстра, Престиж та інші).
Гербіциди (Еталон, Гранстар, Пріма та інші).
Гербіциди суцільної дії (Гефест, Отаман Екстра та ін.).
Інсектициди (Акінак, Залп, Наповал, Нірвана та інші).
Фунгіциди (Імпакт, Дерозал, Фенікс та інші).

Біопрепарати:
Біоінокулянти — передпосівна обробка насіння сої.
Біокомплекси — обробка насіння та позакоренева обробка рослин.
Липосам — носій пестицидів, мікроелементів та біопрепаратів (прилипач).

Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Київська, буд. 135.
Тел.: 050-937-56-57; 067-510-13-07.

  (Ліцензія Міністерства аграрної політики та продовольства України серії АЕ
№ 195241 від 04.02.2013 р.).

ТОВ «Юг-Автозапчастина»
пропонує  запчастини  до :

— МТЗ, ЮМЗ, Т — 150 К;
— КамАЗ, ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ;
— КПС — 4, КРН, ПЛН — 3, АГД;
— Дон — 1500, Нива;
— підшипники, НШ насоси, РВТ;
— акумулятори, мастила, сальники;
— ШИНИ до сільськогосподарської техніки.
м. Первомайськ, вул. Київська, буд. 135.
(05161) 3-61-41, 3-61-42. (095) 27-88-461, (098) 39-19-877.

  С/г підприємству потрібен головний еконо-
міст, д/р від 3-х років, обов'язкові навички ро-
боти в 1С 8.1/8.2, з/п від 2500,00 грн. Забез-
печення житлом м. Южноукраїнськ, підвіз до
місця роботи. Конт. тел. (067) 209-49-96.

ТОВ "Золотий колос"
  1) закуповує: кукурудзу, горох, пшеницю, ячмінь, сорго,
овес, льон, просо, зерновідходи для виробництва комбі-
кормів. Тел.: 0933942860, 0974804005, (0512) 424449, 424539.

  2) виконує всі види с/г робіт: дискування, культивації,
внесення добрив, с/г хімії, збирання зернових, соняшни-
ку, тюкування сіна, соломи. Тел.: 0933942860, 0974804005.

  3) продає: поросят, свиней живою вагою. Тел. 0933942877.

  4) реалізує: саджанці дерев, троянд. Тел. 0639474612.

  5) реалізує: комбікорми, зерносуміші для птиці, зерно
пшениці, ячменю, кукурудзи, проса, вівса, льону, чумизи
та ін., тюковане сіно люцерни, еспарцету, солому пше-
ничну, ячну. Тел.: 0933942871, (0512) 438100, 438203.

  Продається земельна ділянка (державний акт серія ІІІ-МК
№044288) на території Зеленоярської сільської ради. Тел. 0667372932.

 Продається земельна ділянка (державний акт серія МК №989)
на території Зеленоярської сільської ради. Тел. 0667372932.

  Державний акт на право приватної власності на землю ІІ-МК
№022332, виданий 3 вересня 2002 р. на ім'я Пінчук Ганни Мики-
тівни і зареєстрований за №18, вважати втраченим.

 Ювілеї

Дитячий садок – це дружна сім’я колек-
тиву, дітей та їхніх батьків, це дім, де кож-
на дитина як зернятко в теплих долонях.
Ми любимо їх усіх і вкотре переконуємося,
що немає більшого дива у світі, ніж сама
дитина. Скільки тепла ми повинні дати,
щоб наші зернятка проросли й потягну-
лися до сонця, а в душах дітей ми зали-
шили тільки чисті сліди. Ми — це колектив
педагогів та однодумців на чолі з досвід-
ченим професіоналом, завідувачем закла-
ду Людмилою Георгіївною Ніколюк. Люд-
мила Георгіївна — талановитий організа-
тор, мудра й чуйна як керівник, ініціативна
і творча як педагог.
Так, ми виховуємо наших дітей любов’ю,

а ще — красою. Вона скрізь — у музиці,
уроках добра і краси за В. Сухомлин-
ським, у театралізованій діяльності, дитя-
чій образотворчості.

40 років — багато це, чи мало? Ми ви-
мірюємо цей час щедрим урожаєм із тих
зерняток, котрі дбайливо вирощували

впродовж цих років. Це — вчителі й лікарі,
вихователі й художники, спортсмени, хо-
реографи й багато інших.
У районному будинку культури відбулися

урочистості з нагоди 40-річчя з дня відкри-
ття Доманівського дошкільного навчально-
го закладу №2 "Сонечко". У святково при-
крашеному залі зібралися працівники нав-
чального закладу, наші ветерани та гості.
Розпочалося свято з перегляду старих

фотографій, що повернули всіх у далекі
роки.
Щирі вітання пролунали для колективу

«Сонечка» від заступника голови Доманів-
ської райдержадміністрації Наталії Іванівни
Фалько, начальника відділу освіти Ірини
Костянтинівни Святченко, секретаря Дома-
нівської селищної ради Галини Володими-
рівни Шульгіної, директора Доманівського
РНВК Віталія Вікторовича Богдана.
Теплі слова вдячності своїм колегам за

самовіддану працю, вірність професійному
обов'язку висловила завідуюча закладом

Людмила Георгіївна Ніколюк.
Випускники та вихованці садочка приві-

тали своїх наставників піснями, танцями,
хореографічними композиціями.
О. ЦАРЕНКО.
Вихователь-методист Доманівського дошкі-

льного навчального закладу №2 "Сонечко".
  На фото: під час свята.

  У центрі нашого селища, захований серед будинків та розлогих каш-
танів, стоїть дитячий садок, що вже 40 років із радістю зустрічає своїх
маленьких господарів. Так, саме в далекому вже тепер 1975 році діти
Доманівки одержали подарунок — Доманівський дошкільний навча-
льний заклад №2.

 За здоровий спо-
сіб життя

Два місяці тому почув, що в Доманівсь-
кій загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №2 є
тренажерний зал, де займаються спортом
діти старших класів обох райцентрівських
шкіл та дорослі. Був приємно здивованим,
коли відвідав цей зал.
Всі заняття проводяться згідно графіка,

діти займаються до 18.00, а дорослі після
них. І це не один-два чоловіки, а десятки
дітей та дорослих, навіть цілі сім’ї. За-
няття проходять в гарних умовах, теплі та
затишку, який своїми силами намагають-
ся створити відповідальні за роботу залу
вчителі фізичної культури школи. Як я
дізнався, обов’язково є старший, який під
час проведення занять відповідає за поря-
док та норми і правила виконання вправ,
а за санітарним станом приміщення та
тренажерів спортсмени слідкують самі.
Не можу навіть передати той бадьорий

настрій, з яким займаються люди! А атмо-
сфера, яка тут панує! Все це спонукає до
оптимізму (і це в наш нелегкий та невиз-
начений час) і висновку, що не перевелись
ще у нас люди, які сповідують здоровий
спосіб життя.
При зустрічі з директором школи Мако-

гоненком А.А. я поцікавився, звідки взя-
лось все це спортивне обладнання. Вияви-
лося, що це спонсорська допомога керів-
ника сільськогосподарського підприємст-
ва «Веселий Роздол» Молдованенка М.О.
Із впевненістю можна сказати, що це не-
оціненний подарунок для школи та Дома-
нівки! Тільки людина із молодою та спор-
тивною душею здатна на такий жест і таку
щедрість, фінансову і душевну.
І можна висловити лише велику вдячні-

сть такій людині, якій не байдужа наша
молодь, її майбутнє. Побільше б нам та-
ких людей та можливостей займатись спо-
ртом!
В. ГРИЦЕНКО.
смт. Доманівка.

  На фото: під час занять в трена-
жерному залі.

 З відділення ДАІ

  16 лютого 2015 року, під час несення
служби в смт. Доманівка, працівники ДАІ
на вул. Мельничній зупинили автомобіль
ВАЗ-2101, водій якого порушив правила
дорожнього руху.  Спілкуючись з водієм,
автоінспектори розпочали складати адмі-
ністративні матеріали за ч. 1 ст. 122
КУпАП в частині невиконання вимог до-
рожніх знаків. Тут увагу правоохоронців
привернув предмет, що лежав між перед-
німи сидіннями — зовні він був схожий на
гранату Ф-1 з вставленим запалом. Водій
пояснив, дійсно, це справжня граната Ф-1,
яку він начебто кілька днів тому знайшов.
На запитання автоінспекторів, чому хло-
пець забрав її з собою і тим більше возить
її в автомобілі, 20-річний парубок відповів,
що збирався похизуватись своєю знахід-
кою перед друзями, а після цього передав
би правоохоронцям.
  На місце події негайно прибули фахівці,
які вилучили небезпечну знахідку та, вжи-
вши всіх необхідних заходів безпеки, нап-
равили її на дослідження.

  Наразі по даному факту розпочате кри-
мінальне провадження за ознаками ч.1 ст.
263 Кримінального кодексу України «Не-
законне поводження зі зброєю, бойовими
припасами або вибуховими речовинами»,
санкція якої передбачає позбавлення волі
на строк від трьох до семи років.
  Державтоінспекція нагадує, що, помі-
тивши підозрілі предмети (сумки, ко-
робки та інше), автомобілі, які трива-
лий час залишені без нагляду, в жод-
ному разі не потрібно їх намагатися
відкрити або оглянути — це мають ро-
бити виключно фахівці. Про всі підо-
зрілі предмети та факти діяльності пі-
дозрілих осіб прохання негайно пові-
домляти за телефоном 102, в найближ-
че відділення міліції чи будь-якому спі-
вробітникові правоохоронних органів.
  С. ЛИСЕНКО.
  Інспектор з адмінпрактики ВДАІ з обслу-
говування Доманівського району УДАІ
УМВС України в Миколаївській області,
лейтенант міліції.

 З Доманівської ДЮСШ

 Стали призерами
  Доманівська дитячо-юнацька спортивна школа отримала запрошення та взяла участь
у відкритому обласному кубковому турнірі з гандболу серед команд дівчат двох вікових
груп — 2001-02 та 2003-04 років народження. Змагання відбулися 7 лютого в м. Мико-
лаєві. У них взяли участь команди з смт. Посад-Покровка Херсонської області, смт.
Веселинове, смт. Доманівка, Корабельного та Центрального районів м. Миколаєва.
  В результаті зіграних ігор доманівські гандболістки старшої вікової групи під ке-
рівництвом тренера Міхенька А.С. вибороли ІІ місце, а дівчатка молодшої вікової групи,
тренер Русляк В.А., стали бронзовими призерами.
  Команди-переможці нагороджені грамотами та кубками.

 В Южноукраїнську — перемога
  Доманівські футболісти під керівництвом тренерів-викладачів Дерев’янка І.Л. та Ту-
ровського Г.С. 8 лютого в місті Южноукраїнську продовжили боротьбу у черговому турі
відкритої першості Миколаївської області з футзалу групи «Північ» і здобули перемогу
над южноукраїнськими командами.
  Нагадаю, що ігри відбуваються по колу. Доманівці продовжують демонструвати добру
та злагоджену гру, не поступаючись в боротьбі досвідченим суперникам.

 Виступили гідно
  15 лютого в місті Кіровограді відбулася відкрита першість Кіровоградської області з
гандболу серед спортсменів двох вікових груп — 2000 та 2002 років народження. Мико-
лаївську область представляли гандболісти Доманівської дитячо-юнацької спортивної
школи під керівництвом тренерів-наставників Цехоцького В.О. та Дашка В.П.
  В змаганнях взяли участь команди з міста Кіровограда, селищ Ульянівки, Знам’янки
та Доманівки. В результаті зіграних ігор доманівські гандболісти посіли перше місце в
старшій віковій групі, а молодші стали срібними призерами.
  Команди-переможці відзначені грамотами.
  О. ЦЕХОЦЬКА.
  Методист Доманівської дитячо-юнацької спортивної школи.


