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Звернення Управління СБУ в
Миколаївській області до громадськості

Доманівського району
  Шановні жителі Доманівського району! Управління Служби
Безпеки України в Миколаївській області закликає вас повідом-
ляти про відомі вам факти прибуття та перебування у районі
підозрілих осіб, про факти чи наміри здійснення ними сепарати-
стської, терористичної, диверсійної або розвідувально-підривної
діяльності проти України цілодобово за телефоном "довіри"
Управління СБУ: (0512) 49-03-22 та чергового ОУ СБУ: (0512)
37-00-70, чергового Вознесенського МРВ УСБУ: (05134) 4-21-54,
(099) 787-77-46. Крім того, ви можете надати наявну у вас ін-
формацію про факти підготовки та втілення протиправних дій
терористичного чи диверсійного характеру на електронну скри-
ньку Управління: usbu_myk@ssu.gov.ua, а також передати її осо-
бисто за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 40; м. Вознесенськ,
вул. Кібріка, 16.
  Прес-група Управління СБУ в Миколаївській області.

14 березня — День землевпорядника
Шановні землевпорядники Доманівщини! Сердечно вітаємо

вас із професійним святом.
Професія землевпорядника — складна і відповідальна, вона по-

требує глибоких знань, високого професіоналізму, державниць-
кого підходу до своєї справи і, якщо хочете, справжнього патрі-
отизму. Адже на землевпорядну службу покладено важливі зав-
дання зі збереження та раціонального використання нашого най-
ціннішого, після людей, багатства — української землі.
Бажаємо здоров'я, миру і злагоди вам та вашим родинам, нас-

наги і втілення своїх мрій та професійних задумів. Нехай доб-
робут і впевненість у завтрашньому дні панує у ваших оселях.
Голова райдержадміністрації В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради В.Ф. БАЗАРЕНКО.

15 березня — День працівників житло-
во-комунального господарства та по-
бутового обслуговування
Шановні працівники житлово-комунального господарства та

побутового обслуговування! Прийміть наші сердечні вітання з на-
годи професійного свята. Щира вдячність вам за добросовісне
виконання дорученої справи, підвищення культури обслуговуван-
ня населення. Сподіваємось, що ви й надалі справно, з відчуттям
відповідальності, будете працювати над підвищенням якості пос-
луг, які ви надаєте людям, розширенням їх асортименту, докла-
датимете зусиль задля поліпшення умов життя краян та подаль-
шого благоустрою Доманівщини.
Сердечно бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, ро-

динного добробуту, благополуччя, впевненості у завтрашньому
дні й вагомих професійних здобутків.
Голова райдержадміністрації В.М. ІВАНЧЕНКО.
Голова районної ради В.Ф. БАЗАРЕНКО.

* * *
  Шановні працівники комунального підприємства «Доманівське»!
Сердечно вітаю вас з професійним святом, з Днем працівників
житлово-комунального господарства та побутового обслуговува-
ння. Хочу побажати вам невпинного пошуку нового для покра-
щення комунального обслуговування населення, професійної
майстерності, наснаги та невичерпної життєвої енергії для успіш-
ного виконання своїх обов’язків, доброго здоров’я, благопо-
луччя, родинного щастя, миру й злагоди, професійних успіхів і
нових трудових здобутків на благо нашої громади. І нехай слова
вдячності від людей щоденно зігрівають вашу душу.
  Доманівський селищний голова О.О. ДОГА.

* * *
Трудовий колектив комунального підприємства "Доманівське",

а також наших шановних ветеранів від щирого серця хочу при-
вітати з професійним святом — Днем працівників житлово-кому-
нального господарства та побутового обслуговування, яке від-
значатиметься наступної неділі.
Завдяки вашому відповідальному ставленню до роботи, пок-

ладеної на вас, у нашому селищі вирішується важлива проблема
— забезпечення населення водою, надання послуг з водовід-
ведення. Висловлюючи вам подяку за вашу працю, щиро бажаю
міцного здоров'я, сил і натхнення на добрі справи, миру, злагоди
й благополуччя вам і вашим сім'ям.
Директор комунального підприємства "Доманівське"

  А.А. КОВБЕЛЬ.

З 23 по 27 лютого в Мостівському навчально-
виховному комплексі проходив Тиждень, присвя-
чений рідній мові. Заходи, проведені впродовж
тижня, були різноманітні, цікаві, сприяли роз-
витку творчої активності, пізнання, активної жит-
тєвої позиції дітей, були покликані виховати в
учнів любов до рідного слова. Діти з великим ен-
тузіазмом брали в них участь.
Відкриття Тижня рідної мови в нашому навча-

льному закладі розпочалося урочистою лінійкою
«Буду я навчатись мови золотої», яку підготували
і провели учні 7 класу. Також учителі словесності
познайомили присутніх з програмою Тижня. Роз-
дали завдання для кожного класу для участі у
Святі рідної мови.
У вівторок п’ятикласники відправились у ман-

дрівку в країну Слів, повну пригод і небезпек. Але
за допомогою своїх знань та девізу: «Ми всі одна
команда. Один за всіх і всі за одного…» учні ус-
пішно подолали перешкоди і досягли наміченого.
В середу учні 10 класу провели поетичний вог-

ник «Зорій довіку поміж нас» до дня народження
Лесі Українки. Вони передали силу і глибину
поетичного слова, любов до Вітчизни, до творчої
спадщини поетеси. У цей же день був проведе-
ний конкурс декламаторів віршів про мову «По-

етична пристань» для учнів 5-11 класів. Найкра-
щими читцями стали Михалко Марина, Панченко
Наталія, Савченко Марина, Харишина Яна,
Струтінська Анна, Бабійчин Юлія, Грищук Те-
тяна.
У четвер були серйозні теоретичні та практичні

випробування. Для учнів 9 класу проведено уч-
нівську конференцію «Мій рідний край — моя зем-
ля». Дев’ятикласники показали свої глибокі знан-
ня, висловили власне ставлення до української
мови; розвивали почуття гордості до націона-
льної культури, до батьківщини. Найкращими
ораторами були Жовнір Анна, Підбережник Вла-
дислав, Пашевська Наталія, Давидова Катерина,
Плохотнюк Юрій, Грибонос Микола.
Карусель думок «Мужай, прекрасна наша мо-

во!» продовжили восьмикласники. У цікавій фор-
мі вони розкрили свої думки щодо любові до рід-
ної мови, гордості за її багатство. Учні довели,
що рідна мова — це духовна святиня, найбільший
і найдорожчий наш скарб. Найкраще висвітлили
свої думки Складан Владислав, Пузиревський
Дмитро, Нікора Антоніна, Кушнір Артем, Флакей
Євгенія, Гриценко Максим.
Конкурс юних філологів «Поки існує мова — до-

ки живе народ» зібрав веселих, кмітливих, вина-

хідливих учнів 7 класу. Змагалися дві команди —
«Україночки» і «Козаки», які отримали маршрутні
листи з мовно-літературними конкурсами. Учас-
ники подолали всі перешкоди, пройшли заданий
маршрут. Журі визначило найкращих філологів
конкурсу: Панченко Наталію, Савченко Марину,
Главацького Максима.
Мовознавчий турнір «Без мови рідної, юначе,

народу нашого нема» проведено для учнів 11
класу. За рішенням журі, найкращими мовознав-
цями стали Дудар Анна, Городецький Ігор, Мо-
роз Наталія, Петренко Віолетта.
В останній день Тижня було закриття заходу і

виставка стінгазет «Як парость виноградної лози,
плекайте мову…», на якому вручено грамоти та
подяки учасникам.

Так пройшов у нашій школі Тиждень, присвяче-
ний рідній мові. Він залишив по собі безліч яск-
равих вражень, нові знання, приніс натхнення та
наснагу, віру у власні сили. Його проведення да-
ло можливість і учням, і вчителям розкрити свій
творчий потенціал, організаторські здібності.
Бажаємо всім учасникам наснаги у вивченні рід-
ної мови, говоріть нею, спілкуйтеся нею, бо це
справді Божий дар.
Підготували заходи Тижня вчителі української

мови і літератури Волочнюк І.В., Савченко А.В.,
Трофименко О.О.

І. ВОЛОЧНЮК.
  Вчитель української мови і літератури Мостів-
ського навчально-виховного комплексу.

 З Мостівського навчально-виховного комплексу

Десантник миколаївської 79-ї
окремої аеромобільної брига-
ди Ілля Шполянський звернув-
ся до військовозобов'язаних
четвертої хвилі мобілізації.
Ілля Шполянський — солдат

79-ї бригади, номер розрахунку
артилерійської гаубичної бата-
реї. Служить в українській ар-
мії вже 7 місяців, з них 4 місяці
в зоні АТО. У минулому служ-
бу в армії не проходив. До
війни працював директором
підприємства. Одружений, троє
дітей.
У своєму зверненні, опублі-

кованому в Facebook, він спро-
бував відповісти на деякі пита-
ння, які цікавлять українських
чоловіків.
Ілля Шполянський спросту-

вав думку, яка нав'язується по
телебаченню і в інтернеті, ніби
армія гола і боса, а все необхі-
дне потрібно купувати за свої
гроші.

— Справді, така ситуація була
ще рік тому. Зараз же, з одно-
го боку, постачання армії су-
ттєво покращилося, хоча і да-
леке від досконалості, з іншого
боку, волонтерська допомога
настільки масова, що я не знаю
бійців, як в наших підрозділах,
так і в інших, з якими я пере-
тинався, яким би чогось не вис-
тачало, — заявив боєць 79-ки.
За його словами, вже всім

солдатам видають каски і бро-
нежилети «досить пристойної
якості», хорошу форму і нор-
мальне взуття. Він зазначив,
що за всю зимову кампанію не
зустрічав жодного випадку об-
мороження, хоча разом з бо-
йовими товаришами провів її в
бліндажах на передовій.

— З харчуванням теж проб-
лем немає, армійський раціон
хоч і мізерний за вибором, але
вельми ситний, сухого пайка
завжди було з запасом. Знову
ж таки, волонтерська допомога
дуже пристойно доповнювала
наші раціони, і ми мали достат-
ньо продуктів. Більше того,
часто мали можливість ділити-
ся їжею з місцевими жителями,
— заявив Ілля Шполянський.
Він також висміяв «страшил-

ку» про те, що на передову
мобілізованих відправляють
без попереднього навчання.
Десантник запевнив, що в його
випадку все було не так.

— Перед призовом в армію
багато знайомих лякали мене і
такою страшилкою. Як, тільки
сформують вас, дадуть в руки
автомат, і без нормального
навчання на передову. У нашо-
му випадку все було зовсім не
так. Місяць ми були на бригад-
ному полігоні, вивчали загаль-
новійськові дисципліни, місяць
— на артилерійському, відпові-

дно освоюючи безпосередньо
роботу на гаубицях, і місяць
несли бойове чергування поза
зоною АТО, — розповів він.
За цей час, за словами Іллі

Шполянського, боєць отримує
достатньо практичних і теоре-
тичних знань для участі в бо-
йових діях. Крім того, місяця-
двох, — вважає він, — цілком
достатньо для психологічної
адаптації в колективі.
Десантник зазначив, що час-

то воєнкоми не можуть зро-
зуміло пояснити мобілізованим
умови грошового забезпечення
в армії. За його словами, на
сьогодні в аеромобільних вій-
ськах (в інших родах військ
схожа ситуація) рядовий боєць
отримує приблизно 3400 гри-
вень оклад і таку ж надбавку
за участь у АТО. Тобто 6800
гривень.

— Зарплата перераховується
на картку, яку можна залишити
рідним, і це дуже зручно. Крім
того, всі, хто проходили служ-
бу в АТО, за законом з часом
отримують статус учасника бо-
йових дій, що надалі перед-
бачає певні пільги та можливо-
сті, — пояснив він.
Ілля Шполянський також не

погодився з думкою, що кома-
ндування поголовно некомпе-
тентне, і на фронті воюють
«м'ясом».

— Мабуть, і таке буває на
окремих ділянках бойових дій.
Однак там, де я служив, я ба-
чив досить високий рівень вза-
ємодії між різними родами вій-
ськ і підрозділів. Відмінно на-
лагоджений зв'язок, реакція на
мінливу бойову обстановку
завжди була дуже швидкою.
Дійсно, вчаться не тільки сол-
дати, але й генерали, — розпо-
вів боєць.
Він окремо відзначив практи-

чно ідеально налагоджену сис-
тему постачання паливом і боє-
припасами. Також важливим
для військовослужбовців він
назвав ставлення українського
народу до військових, що до-
носиться до фронту у вигляді
величезної кількості листів, де
діти і дорослі висловлюють
проникливі теплі слова під-
тримки.

— Зараз практично скрізь на
фронті, у всякому разі, де слу-
жу я або мої знайомі, тихо.
Важке озброєння відводиться
як з нашого боку, так і з боку
ворога. При цьому вираз «Хо-
чеш миру, готуйся до війни»
зараз актуальний як ніколи.
ЧОЛОВІК, ЗРОБИ СВІЙ ПРА-
ВИЛЬНИЙ ВИБІР! — Завершив
своє звернення Ілля Шполянський.

  За матеріалами інтернет
видання «НикВести».

Допоможи воїну —
захиснику
Жителі Доманівщини продовжують на-

давати допомогу українським воїнам. Во-
лонтерами була зібрана та 6 березня пере-
дана посилка (продукти харчування, засо-
би особистої гігієни й одяг, а також обе-
реги, які виготовлені учнями загальноосві-
тніх навчальних закладів) нашому земля-
ку-військовослужбовцю Яковлєву С., а та-
кож подарунки до Міжнародного жіночого
дня медсестрі Фроловій В., яка працює у
військовому шпиталі. Допомогу воїнам
надали: народний депутат України Лівік
О., жителі району Шкурченко О., Лаба Ю.,
Курчак Р., Романик М., Соловей В., Боєв
В., Каленич О., Осадчук А., Рибалко В.,
Базаренко М., Павленко В., Славінський
А., Гушпит О., Депутат С., Парческу Н.,
Птіцин В., Резніченко М., Могилевський Д.,

Куліковський Д., Фрунзенська сільська ра-
да.
Наразі продовжується ремонт третього

народного автомобіля для воїнів, які
беруть учать в антитерористичній операції.
Просимо всіх небайдужих жителів Домані-
вщини долучитися до ремонту автомобіля
та надання іншої допомоги волонтерам,
які знаходяться в приміщенні Доманівської
селищної ради.
Інформація надана Доманівським во-
лонтерським центром.

Кров пораненим
бійцям
  У районі нещодавно почалася благодій-
на акція по здачі крові нашим військово-
службовцям, які зазнали поранення під
час антитерористичної операції. На першо-
му етапі в ній взяли участь 9 жителів До-

манівщини (вчителі, держслужбовці). Всіх
бажаючих запрошуємо здати кров для
поранених українських бійців в пункті за-
бору крові в центральній районній лікарні.
  На фото: під час благодійної акції по
здачі крові.

  Сектор з питань внутрішньої політики,
зв’язків з громадськими організаціями
та засобами масової інформації апар-
ату райдержадміністрації.

 АТО: мобілізація сили і волі
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Національна комісія, що зді-
йснює державне регулювання
у сферах енергетики та кому-
нальних послуг, розглянула
звернення депутатів Доманів-
ської районної ради Миколаїв-
ської області, яке надіслано
листом від 20.01.2015 № 07-
13/01, та у межах своєї компе-
тенції повідомляє наступне.
Відповідно до Порядку роз-

рахунку роздрібного тарифу
на електричну енергію, затвер-
дженого постановою Кабінету
Міністрів України від 1 червня
2011 р. № 869, роздрібний та-
риф, за яким споживач опла-
чує спожиту електричну енер-
гію, складається із:

— закупівельної ціни елект-
ричної енергії на оптовому ри-
нку електричної енергії та/або
у безпосередніх виробників
електричної енергії;

— тарифу на передачу елект-
ричної енергії місцевими (лока-
льними) електричними мережа-
ми відповідного класу напруги;

— складової, яка забезпечує
покриття витрат з постачання
електричної енергії;

— обсягу нормативних техно-
логічних витрат електроенергії
у місцевих (локальних) елект-
ричних мережах відповідного
класу напруги.
Слід зазначити, що у струк-

турі роздрібних тарифів пито-
ма вага оптової ринкової ціни
складає близько 80 %. Рівень
оптової ринкової ціни зале-
жить від зміни цін на первинні
енергоносії: ядерне паливо,
вугілля, природний газ, мазут
та сезонної зміни структури
виробництва електроенергії –
питомої ваги електроенергії,
виробленої АЕС, ТЕС, ГЕС, ТЕЦ,
тарифи яких значно відрізняю-
ться у різні пори року, а також
зростанням частки дотацій у
структурі оптової ринкової ціни
електричної енергії.
Тарифи на передачу та пос-

тачання електричної енергії
для кожної енергопостачальної
компанії різні і залежать від
багатьох факторів, а саме:
структури та стану електричних
мереж, втрат електроенергії в
мережах, структури та обсягів
споживання електроенергії,
площі території, що обслугову-
ється тощо. У свою чергу,
НКРЕКП, як регулюючий ор-
ган, постійно здійснює моніто-
ринг витрат енергопостачаль-
них компаній на здійснення ни-
ми ліцензованої діяльності та у
разі виявлення необгрунтова-
ного або нецільового викорис-
тання коштів обов'язково здій-
снює коригування витрат при
перегляді тарифів на передачу
та постачання електроенергії.
Тарифи на електричну енер-

гію для побутових споживачів
(населення) фіксовані та одна-
кові на всій території України.
Враховуючи соціальний фак-
тор, перегляд рівнів тарифів на
електроенергію для населення
відбувається без урахування
всіх чинників, що мають визна-
чати її рівень. Відпуск електри-
чної енергії населенню прово-
диться відповідно до Тарифів
на електроенергію, що відпус-
кається населенню, затвердже-
них постановою НКРЕ від 23
квітня 2012 року № 497 (із
змінами), яка зареєстрована в
Міністерстві юстиції України 23
квітня 2012 року за №598/20911.
Крім того, відповідно до підпу-
нкту 2.1.3 Порядку застосуван-
ня тарифів на електроенергію,
який затверджено постановою
НКРЕ від 23.04.2012 № 498 та

зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 23.04.2012 за
№ 599/20912, населенню, яке
проживає в 30-кілометровій
зоні атомних електростанцій,
відпуск електричної енергії
проводиться за тарифом у роз-
мірі 70 відсотків від рівня дію-
чого тарифу для відповідної
групи населення.
У той же час, слід зазначити,

що тривале штучне стримуван-
ня рівнів тарифів на електрое-
нергію для побутових спожива-
чів призвело до того, що на
сьогодні населення відшкодо-
вує лише 21 % економічно об-
ґрунтованого рівня, необхідно-
го для виробництва, передачі
та постачання електроенергії
(ринкового рівня тарифів). Різ-
ниця в тарифах для населення
між фіксованими та ринковими
рівнями покривається через
механізм дотацій за рахунок
промисловості, залізничного
транспорту, бюджетних органі-
зацій та інших споживачів, тоб-
то, відбувається перехресне су-
бсидування населення за раху-
нок інших споживачів. Так, рі-
вень дотацій у складі оптової ри-
нкової ціни за 2014 рік становив
41 млрд грн., а за два місяці
2015 року — понад 9 млрд грн. (!).
Таким чином, пріоритетним

завданням вдосконалення дер-
жавної політики в електроене-
ргетиці є приведення тарифів
на електричну енергію для на-
селення та інших споживачів,
для яких застосовуються зни-
жені тарифи на електроенер-
гію, до економічно обґрунтова-
ного рівня, що дозволить ско-
ротити обсяги перехресного
субсидування в електроенерге-
тиці, зокрема, зусилля уряду і
НКРЕКП спрямовані на змен-
шення перехресного субсиду-
вання в електроенергетиці. В
той же час, усвідомлюючи со-
ціальну значимість проблемно-
го питання, слід зазначити, що
забезпечення соціального за-
хисту малозабезпечених сімей
в Україні в умовах підвищення
цін і тарифів на житлово-ко-
мунальні послуги здійснюється
шляхом надання таким роди-
нам державної соціальної до-
помоги у вигляді щомісячної
адресної безготівкової субсидії
для відшкодування витрат на
оплату користування житлом
або його утримання та комуна-
льних послуг (водо-, тепло-, га-
зопостачання, водовідведення,
електроенергія, вивезення по-
бутового сміття та рідких нечи-
стот), а також один раз на рік
субсидії готівкою на придбан-
ня скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового
палива (субсидія). Житлові
субсидії для відшкодування ви-
трат на оплату житлово-кому-
нальних послуг призначаються
відповідно до Положення про
порядок призначення та надан-
ня населенню субсидій, затвер-
дженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 жовт-
ня 1995 р. № 848 (зі змінами
та доповненнями).
Таким чином, зниження тари-

фів на електричну енергію для
побутових споживачів, як заз-
начено у вашому зверненні, су-
перечитиме вищезазначеному,
а також Програмі діяльності
Кабінету Міністрів України,
якою передбачено ліквідацію
крос-субсидій, перехід до рин-
кових тарифів на природний
газ та електроенергію.

Ю. КОВАЛІВ.
  Член НКРЕКП.

Щодо розгляду звернення депута-
тів Доманівської районної ради

  На сесії Доманівської районної ради від 16 січня 2015
року було прийнято Звернення депутатів Доманівської
районної ради до Комітету Верховної Ради України з
питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної по-
літики та ядерної безпеки і до Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг (НКРЕКП), щодо встановлення
тарифів на електроенергію для населення, яке постійно
проживає у 30-кілометровій зоні атомних електростан-
цій, у розмірі 50 відсотків діючого тарифу. Публікуємо
відповідь, що надійшла з НКРЕКП.

 Рішення Доманівської районної
ради від 27 лютого 2015 року № 1

Про затвердження звіту виконання
районного бюджету Доманівсько-
го району за 2014 рік
Заслухавши і обговоривши звіт про виконання районного бюд-

жету Доманівського району за 2014 рік, відповідно до частини
четвертої статті 19 Бюджетного кодексу України, пункту 17
частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні” №280/97-ВР від 21.05.1997 р., районна рада від-
значає, що виконання районного бюджету за 2014 рік по дохо-
дах загального фонду складає 99,9 відсотка, спеціального фонду
— 81,7 відсотка до річних призначень. Видаткова частина район-
ного бюджету по загальному фонду виконана на 98,8 відсотка
до плану звітного періоду, по спеціальному фонду — на 90,4
відсотка до річних призначень.
Видатки на утримання соціально-культурних установ та соці-

альний захист населення профінансовано на 98,9 відсотка уточ-
нених обсягів загального фонду районного бюджету на 2014 рік,
що становить 87011762 грн.
Кошти резервного фонду районного бюджету в звітному

періоді не використовувались.
Розглянувши підсумки виконання районного бюджету за 2014

рік, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт про виконання районного бюджету за 2014 рік затвердити.
2. Затвердити виконання доходної частини районного бюджету

за 2014 рік в сумі 96974410 грн., з них по загальному фонду —
94506127 грн., по спеціальному фонду — 2468283 грн. (додаток 1).

3. Затвердити виконання видаткової частини районного
бюджету за 2014 рік в сумі 98404304 грн., з них по загальному
фонду — 94810230 грн., по спеціальному фонду — 3594074 грн.
(додатки 2, 3).

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань планування, бюджету та фінансів.
  Голова районної ради В.Ф. БАЗАРЕНКО.

 Рішення Доманівської районної
ради від 27 лютого 2015 року № 2

Про внесення змін до районного
бюджету Доманівського району на
2015 рік
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78 Бюд-
жетного кодексу України, заслухавши та обговоривши інформа-
цію начальника фінансового управління райдержадміністрації
Зубачевської І.М. щодо внесення змін до районного бюджету
Доманівського району на 2015 рік, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома інформацію начальника фінансового управ-

ління райдержадміністрації Зубачевської І.М. щодо янеобхіднос-
ті внесення змін до районного бюджету Доманівського району
на 2015 рік.

2. Затвердити на 2015 рік загальний обсяг доходів районного
бюджету у сумі 97102179 гривень, у тому числі обсяг доходів
загального фонду бюджету — 96100880 гривень, спеціального
фонду бюджету — 1001299 гривень (додаток 1).

3. Внести зміни у видаткову частину загального фонду район-
ного бюджету (додаток 3, 3.1). А саме:

— зменшити обсяг асигнувань по КТКВК 250102 «Резервний
фонд» на суму 20000 гривень;

— затвердити видатки на виконання заходів, передбачених ра-
йонною програмою «Удосконалення системи мобілізаційної під-
готовки та мобілізації Доманівського району на 2014-2017 роки»
по КТКВК 210107 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки
місцевого значення» в сумі 20000 гривень.

4. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на
2015 рік у сумі 97102179 гривень, із них обсяг видатків загально-
го фонду бюджету в сумі 96100880 гривень та видатків спеціаль-
ного фонду бюджету — 1001299 гривень. Затвердити бюджетні
призначення головним розпорядникам коштів районного бюдже-
ту на 2015 рік у розрізі тимчасової класифікації видатків та
кредитування (додатки 3, 3-1).

5. Затвердити уточнений перелік районних програм на 2015 рік
(додаток 5).

6. Затвердити уточнений обсяг видатків в сумі 97102179 грн.,
з них: по загальному фонду в сумі 96100880 грн., спеціальному
фонду районного бюджету на 2015 рік в сумі 1001299 грн., за
тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів (додатки 3, 3.1.).

7. Внести зміни до рішення районної ради від 16.02.2015 р.
№2 «Про районний бюджет Доманівського району на 2015 рік»

— абзац 1 пункту 4 рішення викласти в такій редакції:
Затвердити на 2015 рік у складі видатків районного бюджету

обсяги міжбюджетних трансфертів, розподіл яких визначено від-
повідно до Порядку розрахунку обсягу міжбюджетних транс-
фертів-субвенцій на фінансування сільських будинків культури,
клубів та дошкільних закладів освіти (додатки 4, 6).

8. Додатки №1-5 та пояснювальна записка до цього рішення є
його невід’ємною частиною.

9. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на

постійну комісію районної ради з питань планування, бюджету та
фінансів.
  Голова районної ради В.Ф. БАЗАРЕНКО.

 Рішення Доманівської районної
ради від 27 лютого 2015 року № 4

Про інформацію виконуючого обо-
в’язки прокурора Доманівського
району щодо стану законності, за-
ходів з її зміцнення та результатів
діяльності на території району
Відповідно до пункту 36 частини першої статті 43 Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши
інформацію виконуючого обов’язки прокурора району Льовіна
К.В. щодо стану законності, заходів з її зміцнення та результатів
діяльності на території Доманівського району, районна рада
ВИРІШИЛА:
Інформацію виконуючого обов’язки прокурора району про

стан законності, заходів з її зміцнення та результатів діяльності
на території Доманівського району взяти до відома.
  Голова районної ради  В.Ф. БАЗАРЕНКО.

 Рішення Доманівської районної
ради від 27 лютого 2015 року № 3
Про затвердження Програми розви-
тку малого підприємництва у Дома-
нівському районі на 2015-2016 роки
Згідно з пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», законів України «Про
Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва
в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і
середнього підприємства в Україні», розглянувши проект Прог-
рами розвитку малого підприємництва у Доманівському районі
на 2015-2016 роки, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму розвитку малого підприємництва у До-

манівському районі на 2015-2016 роки (додається).
2. Рішення районної ради від 25.12.2012 року №1 «Про зат-

вердження Програми розвитку малого підприємництва у Домані-
вському районі на 2013-2014 роки» зняти з контролю як таке,
що виконане.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань соціального розвитку, привати-
зації, будівництва, транспорту, енергетики, торгівлі та зв'язку.
  Голова районної ради В.Ф. БАЗАРЕНКО.

 Рішення Доманівської районної
ради від 27 лютого 2015 року № 5

Про затвердження порядку проїз-
ду учнів, вихованців та педагогіч-
них працівників Доманівського ра-
йону до місця навчання і додому
На виконання статей 14 і 53 Закону України "Про освіту", стат-

ті 21 Закону України "Про загальну середню освіту", відповідно
до п.16 ч.1 ст.43 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003
року №31 "Про затвердження Державної цільової соціальної
програми "Шкільний автобус", із змінами, з метою виконання
вимог законодавства щодо забезпечення у сільській місцевості
регулярного безкоштовного перевезення до місць навчання і до-
дому учнів, вихованців та педагогічних працівників, підвищення
освітнього рівня сільського населення, раціонального використа-
ння кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосві-
тніх навчальних закладів у сільській місцевості, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити порядок забезпечення проїзду учнів, вихованців

та педагогічних працівників Доманівського району до місця нав-
чання і додому (додається).

2. Відділу освіти районної державної адміністрації забезпечити
організацію виконання заходів, передбачених даним Порядком,
та щорічно, до 15 січня, інформувати районну раду про хід її
виконання.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань духовності, освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту, фізичної культури і спорту.
  Голова районної ради В.Ф. БАЗАРЕНКО.

 Рішення Доманівської районної
ради від 27 лютого 2015 року № 6

Про внесення доповнень до райо-
нної Цільової соціальної програми
розвитку освіти Доманівського ра-
йону на 2011-2015 роки
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону Ук-

раїни «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 92 Бюдже-
тного кодексу України, розпорядження Кабінету Міністрів Украї-
ни від 05.09.2012 №675-р «Про схвалення методичних рекомен-
дацій щодо складення регіональних планів створення освітніх
округів та модернізації мережі професійно-технічних, загально-
освітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів», з
метою забезпечення своєчасної сплати податків та зборів та
виготовлення документів на право власності на майно навча-
льних закладів Доманівського району, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести доповнення до районної Цільової соціальної програми

розвитку освіти Доманівського району на 2011-2015 роки, затверд-
женої рішенням районної ради від 04.03 2011 року №17, а саме:

1.1. Розділ 11. «Зміцнення матеріально-технічної бази навчаль-
них закладів» доповнити пунктами 4 та 5 такого змісту:

«4. Забезпечити оплату податків та зборів навчальних закладів
Доманівського району відповідно до чинного законодавства за
рахунок районного бюджету і субвенцій селищного та сільських
бюджетів на проведення видатків, що не враховуються при виз-
наченні об’єму міжбюджетних трансфертів, власних надходжень
спеціального фонду.
Виконавці: виконавчі комітети сільських, селищної рад (за уз-

годженням); відділ освіти райдержадміністрації.
2015 рік.»
«5. Забезпечити виготовлення документів на право власності

на нерухоме майно (будівлі, земельні ділянки) навчальних закла-
дів району за рахунок районного бюджету і субвенцій селищно-
го та сільських бюджетів на проведення видатків, що не врахову-
ються при визначенні об’єму міжбюджетних трансфертів, влас-
них надходжень спеціального фонду.
Виконавці: виконавчі комітети сільських, селищної рад (за уз-

годженням); відділ освіти райдержадміністрації.
2015 рік.»
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну

комісію районної ради з питань духовності, освіти, охорони здо-
ров’я, соціального захисту, фізичної культури і спорту.
  Голова районної ради В.Ф. БАЗАРЕНКО.

 Рішення Доманівської районної
ради від 27 лютого 2015 року № 7
Про заяву депутатів Доманівської ра-
йонної ради Миколаївської області
Відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення
постійної комісії районної ради мандатної, з питань депутатської
діяльності та етики, районна рада
ВИРІШИЛА:
Підтримати постанову Верховної Ради України від 27.01.2015

року №129-19-УІІІ «Про Звернення Верховної Ради України до
Організації Об'єднаних Націй, Європейського Парламенту, Пар-
ламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї
НАТО, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамб-
леї ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання
Російської Федерації державою-агресором».
  Голова районної ради В.Ф. БАЗАРЕНКО.
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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.

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.

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

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

 Куплю соняшник, сою, кукурудзу, ячмінь.
 Телефон 0665115443.

 Продається недорого СУПН-6. Тел. 0666377546.

  Увага! ПП Бондаренко пропонує зниження ціни на
переробку зерна: 1 центнер — 50 гривень. Зверта-
тись за адресою: смт. Доманівка, вул. Польова, 8 а.

  Продаю трактор Т-150К, двигун ЯМЗ-236.
  Телефон 0660134881.

  Продаю зарибок коропа, білого амура,
товстолоба. Телефони: (095) 345-19-23,
(067) 791-27-80, (095) 141-32-94.

Сердечна вдячність
  Ми, жителі села Копані, через нашу любиму газету «Трибуна
хлібороба» хочемо подякувати народному депутату України
О.П. Лівіку за виділення коштів для придбання дверей в церк-
ву. Це — людина доброї душі і щирого серця, яка відгукується
на прохання простих людей. Побільше б було таких народних
депутатів у Верховній Раді України.
  З почуттям великої поваги від імені жителів села Копані
  Віра ПРОЦЕНКО.

6 років світлої пам'яті
  12 березня минає 6 років, як пішла у вічність
найдорожча для нас людина — дбайлива, любляча
мати, бабуся, прабабуся ШИРОКОСТУПЕНКО
Тамара Аркадіївна з Доманівки.
Спи спокойно, потрудилась немало
На своем ты, родная, веку.
Отдыхай, спи, любимая мама,
Спи, бабуля, в вечном раю.
Пусть тебя не тревожат заботы,
Пусть легка тебе будет земля.
А мы, твои дети и внуки,
Вспоминать тебя будем любя.

  Всіх, хто її знав, просимо пом'янути незлим, тихим словом.
  Дочка, онуки, правнуки.

  Продається будинок в смт. Доманівка. Є газ, вода, госп-
будівлі, літня кухня, великий город. Тел. 0639959317. Сергій.

  Продаю недорого молодих курей-несу-
шок та угорських бройлерів.
  Телефони: 0672823937, 0988453460.

  ЗАЗ СЕНС на безвідсоткову виплату від 2700
грн./місяць. 0633848487, 0973932736.

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

Щиро вдячні
  Нещодавно, 28 лютого, у нас сталася пожежа, загорілася
літня кухня. Першим побачив, що у нас горить, наш сусід
Сергій Слонь. Завдяки йому була швидко викликана пожежна
служба. Бійці пожежної частини швидко приїхали і лікві-
дували пожежу. Дуже ми їм вдячні. І нехай в їхній небезпечній
і такій потрібній роботі Божа Матір їх охороняє, а Ісус
Христос здоров'я посилає на довгі літа.
  А ще нам допомогли сусіди Слонь-Бороденко, Кость,
Костючок, Лукашин, Чігіс, підприємець В.Д. Сідей, за що ми їм
щиро вдячні. Хай всіх цих добрих людей оминає всяка біда.
  З вдячністю сім'я ЯКОВЛЄВИХ.
  смт. Доманівка.

  ТОВ "Агрозахист" продає засоби захисту рослин,
мінеральні добрива: нітроамофоску, селітру, азофоску,
карбомід. Насіння соняшнику та кукурудзи української та
зарубіжної селекції. Можлива доставка у господарства.
Тел.: 0505918782, 0503947768.     Ліцензія АВ №564318 від 22.03.2011 р.

  Державний акт на право приватної власності на земельну
ділянку серія МК, виданий 24.06.2003 р. на ім'я Пусьє Тамари
Миколаївни і зареєстрований за №268, вважати втраченим.

  С/г підприємству по-
трібен головний еко-
номіст, д/р від 3-х ро-
ків, обов'язкові навич-
ки роботи в 1С 8.1/8.2,
з/п від 2500,00 грн.
Забезпечення житлом
м. Южноукраїнськ, під-
віз до місця роботи.
Контактний телефон
(067) 209-49-96.

  Продаю курчат-бройлерів, курей-несушок, а також облицюва-
льну силікатну цеглу. Телефони: 0958600235, 0977134685.

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ, броньовані двері,
міжкімнатні двері, євроогорожі, ковані ворота,
жалюзі. Великий ассортимент, замір, гарантія,

доставка, монтаж.
Якісні МЕБЛІ ВІД ВИРОБНИКА (ліжка, кухні, шафи-
купе, спальні, дивани та.ін.) під замовлення. Великий
вибір кондиціонерів, бензопил (та ін. проф. інструменти).

Можлива розстрочка на 6 місяців.
тел. (099)-368-13-54 – Олександр
тел. (097)-780-24-40 – Тетяна

 З Фрунзенської загальноосвітньої школи

  25 лютого 2015 року відзначила своє
90-річчя жителька с. Богданівка Щед-
рова Галина Дмитрівна. Все своє жит-
тя вона пропрацювала у рослинниць-
кій галузі в місцевому колгоспі ім. Ле-
ніна. Галина Дмитрівна народила 4 ді-
тей, має вісім онуків та дев'ять прав-
нуків.
  Сердечно привітали ювілярку Богда-
нівський сільський голова П.Б. Беса-
раб та фахівець із соціальної роботи
Богданівської сільської ради О.В. За-
жерило і вручили їй цінний подарунок.

 Ювілеї

 З Новоолексан-
дрівського НВК

 Цікава гра
  Щороку в Новоолександрівському
навчально-виховному комплексі прово-
дяться заходи, присвячені Дню Свято-
го Валентина. Цьогоріч, скажімо, у нас
відбулась гра «Кохання з першого по-
гляду». Члени дитячої організації
«Бджілка збирає друзів» заздалегідь
готувалися до цього заходу. Діти оби-
рали учасників, готували сценарій гри.
  Гра проходила в фойє школи. Учас-
ники з самого початку обирали частин-
ки сердечок, а ті, у кого співпали ко-
льори сердець, об'єдналися в пари для
активної участі у подальших конкурсах.
Співпало 7 пар.
  Під час змагань були різні конкурси:
"Взуй Валентину", " Упізнай Валентину
по долонці, а Валентина по вухах",
танцювальний конкурс тощо. За їх ре-
зультатами були визначені: ідеальна
пара, "Міс та Містер Чарівність", "Гля-
дацьких симпатій", "Спритність", "Ар-
тистичність". Всіх їх відзначили грамо-
тами.
  Далі проводився конкурс "Валентин
та Валентина нашого закладу", як між
учнями, так і між вчителями. Тут важ-
ливу роль зіграла поштова скринька,
завдяки якій всі отримали "валентин-
ки". У кого їх виявилося найбільше,
той і став переможцем конкурсу. Се-
ред учнів перемогу святкували Валерія
Сербул, Іван Нестер та Олександр
Великотський, серед вчителів — А.В.
Кульчицька та В.О. Поліщук.
  О. СЕРБУЛ.
  Педагог-організатор Новоолександрі-
вського навчально-виховного комплек-
су.

  У Фрунзенській загально-
освітній школі І-ІІІ ступенів
відбулося свято, присвячене
Дню рідної мови, в якому
взяли участь всі класи. Від-
повідальними за проведення
свята були учні 9 та 11 кла-
сів. А розпочалося воно ви-
конанням Державного Гімну
України, врученням короваю
директору школи Куліковсь-
кій О.В.
  На нашому святі звучали
не тільки вірші, загадки та
прислів’я  про мову, але й
лунали українські пісні у ви-
конанні гостей — ансамблю
«Співограй», за що ми їм
дуже вдячні. Проводилися
також конкурси та бесіди
про важливість мови. Ми
мали можливість перегляну-

ти відео-презентацію про
значення, красу і багатство
рідної мови та уривок із
фільму «Роксолана», де На-
стя Лісовська співає колис-
кову своїм дітям українсь-
кою.

  Закінчилося наше свято
частуванням усіх присутніх
смачненькими пирогами та
пампушками.
  Учні 9 та 11 класів Фрун-
зенської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів.

 З Доманівського дитячого садка №2

У Доманівському дошкільному навчаль-
ному закладі №2 відбулося свято «Мово
лебедина, ти одна, єдина!», присвячене Мі-
жнародному дню рідної мови. Святково
прибрана зала, чудові рушники створили
родинну, затишну атмосферу.

«Мово лебедина, ти одна, єдина, ти як со-
ловейка пісня у гаю, мова калинова, дивна,
загадкова, рідну свою мову я люблю». Ці та
інші слова про нашу милозвучну українську
мову лунали з вуст вихователів та малюків
під час свята.
Це свято в нашому дитячому садочку ста-

ло вже традиційним. Це один із днів, коли
кожен має змогу відчути себе частиною
свого великого українського народу, коли
кожен має змогу посіяти у своєму серці
хоча б одну зернину любові до рідної
української мови. Бережімо рідне слово! В
ньому гомін лісів, переливи струмків, шепіт
трав, високий дух пращурів, сила нашого
сьогодення й поступ в майбуття.
Окрім свята, у нас цього року при відзна-

ченні Міжнародного дня рідної мови прово-

дились різноманітні заходи: книжкова вис-
тавка «О рідна мово, скарб мій!», інфор-
маційні «хвилинки» для батьків «Мово! Ти
дзеркало душі, країни та народу!», розроб-
лені поради для педагогів «Відкрий, о мово
рідна, свої скарбниці золоті», проведені
заняття з дошкільниками на тему «Мова
рідна. Слово рідне», бесіди « Обереги ук-
раїнського народу», ігри-драматизації, ін-
сценізації за мотивами українських народ-
них казок, літературні вікторини для дітей
усіх вікових категорій «Чи знаєш ти ук-
раїнські народні казки?» (відповідно до ві-
кових та програмових вимог), виставка ма-
люнків та творів декоративно-прикладного
мистецтва.
Свято, яке відбулося, ще раз показало нам

усім, що значить для людей рідна мова. Це
– тиха мамина колискова, мудре бать-
ківське слово. Це – наша гордість. Бере-
жімо її!
Л. НІКОЛЮК.

  Завідувач Доманівського дошкільного на-
вчального закладу №2.


