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  Управління соціального захисту населення рай-
держадміністрації повідомляє, що з квітня 2015 року в
УСЗН відкрито "гарячу телефонну лінію" з питань призначення
субсидії на оплату житлово-комунальних послуг та на прид-
бання твердого палива й скрапленого газу, яка проводитиметься
кожної четвертої середи місяця, з 10.00 до 12.00, за номером
9-25-19. На дзвінки чекатиме заступник начальника, начальник
відділу соціальних виплат та компенсацій Н.В.БУРА.

  Шановні жителі району! 7 квітня розпочалася передплата на
районну газету "Трибуна хлібороба" на друге півріччя 2015 року.
  Передплатна ціна на нашу газету не зросла і складає на
місяць 6 грн. 00 коп., на три місяці – 18 грн. 00 коп., на
півроку — 36 грн. 00 коп. (без вартості оформлення передплати).
  Передплату приймають без обмежень селищне та сільські
відділення зв'язку, листоноші.
  Якщо бажаєте регулярно одержувати інформацію про події
місцевого життя, цікаві поради, програми телебачення, пос-
пішіть передплатити нашу газету. Вона буде бажаною гостею
у кожному домі.
  "Трибуна хлібороба" — це ваша газета!
  Редакція газети "Трибуна хлібороба".

 Передплата-2015
 Шановні передплатники!
  7 квітня 2015 року розпочалася передплатна кампанія на II
півріччя 2015 року на газети та журнали України, на видання
зарубіжних країн та місцеві періодичні видання. Запрошуємо
всіх жителів Миколаївської області відвідати відділення зв’язку
та взяти активну участь в передплатній кампанії. Підприємства,
організації та установи — поспішіть оформити відомчу
передплату!
  Передплатіть ваші улюблені газети та журнали!
  Миколаївська дирекція УДППЗ «Укрпошта».

 Експрес-інформація з райдерж-
адміністрації
1 квітня голова райдержадміністрації В.М. Іванченко
відвідав Сухобалківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів
та зустрівся з педагогічним колективом. Під час спілкування
очільник району обговорив з освітянами найбільш наболілі
проблеми навчального закладу: ремонт підлоги 2-го поверху
школи, підвіз дітей до школи, ремонт доріг, перспективи на
майбутнє для шкіл району тощо.
Цього ж дня В.М. Іванченко провів нараду з питань: підсумки
проведення четвертої хвилі часткової мобілізації; робота
з демобілізованими; виділення земельних ділянок учасникам
АТО; стан патріотичного виховання населення; координація
роботи волонтерів та органів влади щодо надання допо-
моги Збройним Силам України; застосування нових тарифів
на енергоносії для населення та призначення субсидій тощо.
Проведено також нараду за підсумками роботи Центру
надання адміністративних послуг. За перший квартал 2015
року надано 2341 адміністративну послугу. Розглянуто
проблемні питання в роботі Центру.
Більш детальна інформація на сайті Доманівської рай-
держадміністрації. http://domanivka.mk.gov.ua/
  Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громад-
ськими організаціями та засобами масової інформації апа-
рату райдержадміністрації.

 З райдержадміністрації

2 квітня у райдержадмініст-
рації проведено перше засіда-
ння молодіжної колегії при го-
лові райдержадміністрації в
оновленому складі.
З вступною промовою перед

присутніми виступив голова
райдержадміністрації Іванчен-
ко В.М., який зазначив, що в
Доманівському районі на ви-
сокому рівні молодіжний пат-
ріотичний рух і взаємодія мо-
лоді з органами виконавчої
влади та місцевого самовря-
дування, наголосивши, що осо-
бисто готовий підтримати всі про-
гресивні молодіжні ініціативи.
Заступник голови райдерж-

адміністрації Фалько Н.І. при-
вітала всіх учасників колегії з
першим засіданням у новому
складі, висловила надію на плі-
дну співпрацю. Вона повідо-
мила присутнім про заходи з
питань патріотичного вихован-
ня молоді району, які планую-
ться протягом квітня-травня в
Доманівці.
Для учасників засідання бу-

ло проведено вікторину, пере-
можці якої отримали призи, а
також психологічні тести, тре-

нінги.
Наприкінці засідання Фаль-

ко Н.І. закликала всіх присут-
ніх звертатися до представни-
ків молодіжної колегії з про-
позиціями, побажаннями та
планами щодо організації та
проведення в районі заходів,
спрямованих на активізацію
патріотичного виховання мо-
лоді, в чому її підтримала пе-
дагог-організатор Доманівсь-
кого РНВК «Доманівська ЗОШ
І-ІІІ ст. — Центр дитячої та
юнацької творчості» О.А. Гна-
тенко. Було вирішено до 70-
річчя Великої Перемоги здій-
снити поїздку в с. Семихатки
з метою упорядкування брат-
ської могили воїнів-визволите-
лів, місцезнаходження якої
було виявлено нещодавно, а в
травні організувати поїздку в
с. Кримка на урочистості з
нагоди вшанування пам’яті
учасників молодіжної підпіль-
ної організації «Партизанська
іскра».
О. МІТІРОВ.

  Головний спеціаліст сектору
у справах молоді та спорту
райдержадміністрації.

ПОВІДОМЛЕННЯ
  Відповідно до законодавства України, Акмечетський сільський
голова Мартинова О.М. подала декларацію про майно, доходи і
зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік.
  Загальна сума сукупного доходу декларанта становить 36877
грн., в тому числі заробітна плата 36877 грн., з них 8708 грн. —
відрахування з заробітної плати.
  Загальна сума сукупного доходу членів сім’ї декларанта ста-
новить 64442 грн.
  У власності декларанта є житловий будинок загальною пло-
щею 285 кв.м, земельна ділянка загальною площею 5469 кв.м.
  У власності членів сім’ї декларанта є автомобіль ВАЗ-2107 ви-
пуску 1983 року (об’єм двигуна 1500 куб.см), трактор МТЗ-80
випуску 1983 року, трактор МТЗ-892 випуску 2011 року. У влас-
ності членів сім’ї декларанта перебувають земельні ділянки зага-
льною площею 142100 кв.м.
  Витрати на недержавне пенсійне забезпечення декларанта
складають 3000 грн.

* * *
  Відомості про майно, доходи і зобов'язання фінансового ха-
рактеру за 2014 рік Фетько Тетяни Володимирівни, секретаря
Сухобалківської сільської ради.
  Загальна сума сукупного доходу декларанта у 2014 році ста-
новить 44932 грн., в тому числі заробітна плата з нарахуванням
— 41568 грн.
  У власності декларанта є земельна ділянка площею 2 га (для
ведення ОСГ); у членів сім'ї — земельна ділянка площею 0,90 га
(для ведення ОСГ); 0,1761 га (присадибна ділянка); 7.44 га (зе-
мельна частка (пай); нерухоме майно площею 435,6 кв.м, жит-
ловий будинок площею 82,5 кв.м; автомобіль OPEL KADDET ви-
пуску 1991 року (об'єм двигуна 1700 куб.см), трактор ЮМЗ-6М
випуску 1998 року.

Шановні миколаївці та жителі області!
Сердечно вітаємо вас зі світлим святом

Христового Воскресіння!
Це свято — символ перемоги добра над

злом, правди над брехнею, життя над
смертю. Свято Воскресіння — важлива
складова української духовності. Вже бага-
то віків, не дивлячись на всі випробування
та поневіряння, через які пройшов наш
народ, — віра, традиції та релігія єднають
нас, роблять нас сильнішими та нездолан-
ними. Вся суть українського народу — в
постійній молитві за долю України.
Саме в такі священні дні ми відчуваємо

нашу єдність, нашу згуртованість. Нехай
це відчуття укріплює нашу віру в перемогу,
стійку впевненість в нашій правоті. Наша
сила — в єдності та незламній вірі, і це наш
дороговказ на шляху до нового європейсь-
кого та мирного майбутнього.
Нехай Господь дасть всім нам сил, терпі-

ння та прощення і допоможе гідно витри-
мати всі випробування долі.
Ми щиро бажаємо усім нам Великодньої

радості і просимо Божого благословення
для кожного з вас! Молімося за рідних та
близьких, молімося за Україну.
Христос Воскрес! Воістино Воскрес!
З повагою
Голова облдержадміністрації
Вадим МЕРІКОВ.
Заступник голови обласної ради
Олександр СМИРНОВ.

***
  Шановні жителі Доманівщини! Вітаємо вас з
світлим святом Христового Воскресіння!
  Це свято — суть нашої віри, вічного
Божого духа, чия частка дарована кожному
з нас. Святий Великдень несе нам довго-
очікувану радість перемоги Сина Божого,
дарує надію та впевненість у завтрашньо-
му дні, поселяє спокій у серцях, зміцнює
віру та живить душу.
  Бажаємо, щоб повнились ваші оселі га-
раздами, а доля була прихильною і щед-
рою до вас, ваших близьких та рідних, да-
руючи здоров’я і радість здійснення всіх
задумів і мрій, щоб ці великодні дні зігріли
ваші серця радістю спілкування з родиною
та близькими.
  Нехай в цей нелегкий для нашої країни

час у ваших серцях панує любов, спокій,
злагода, мир.
  Христос воскрес!
  Голова райдержадміністрації
  В.М. ІВАНЧЕНКО.
  Голова районної ради
  Т.Л. КУШНІР.

***
  Шановні жителі Доманівщини! Прийміть
найщиріші вітання з нагоди найбільшого
християнського свята — Воскресіння Хрис-
тового! Нехай ваша душа буде багата на
добро, як святковий стіл, чиста, як велико-
дній рушник, і весела, як українські писан-
ки. Хай малинові дзвони Великодня прине-
суть у вашу оселю радість, віру, надію і лю-
бов. Христос Воскрес!
  Бажаю вам щастя і радості, віри і благо-
получчя! Нехай чудесне свято Великодня
принесе любов та світло у вашу родину,
щирість та добро у взаємини! Нехай Боже
благословення буде запорукою миру на на-
шій землі, духовного відродження нашої дер-
жави, здійснення найзаповітніших сподівань!
  Депутат Миколаївської обласної ради
  М.В. КОСІНЧУК.

***
  Прийміть найщиріші вітання з Великим
Днем Світлого Христового Воскресіння! У
житті кожного християнина Великдень —
свято особливо шановане та величне. Й не
тільки тому, що приходить воно з утверд-
женням справжньої, квітучої та теплої вес-
ни, але й тому, що є символом перемоги
життя над смертю, добра над злом, світла
над пітьмою, віри — над безнадією. Тому
від усього серця бажаю вам благодаті, до-
бробуту, окриленого настрою, миру, зла-
годи та душевної величі. Нехай цей Вели-
кий День дарує вам щастя, здоров’я, лю-
бов та непохитну віру в кращий завтрашній
день! Нехай господня ласка вас зігріває і
навчає щастя. Всіх вам земних благ!
  Депутат Миколаївської облради від
«ВО «Батьківщина»  Е.Ю. ГРИГОРЯН.

***
  З особливою урочистістю та великою
радістю ми відзначаємо свято Світлого
Христового Воскресіння. Тепло і сердечно
вітаю з цим величним християнським свя-
том наших шановних ветеранів війни та

праці, усіх жителів району. Нехай світло
Христового Воскресіння зберігає в наших
серцях радість життя і взаємну любов.
  Р.О. ОСАДЧУК.
  Голова районної ради ветеранів війни
та праці.

***
  Сердечно вітаємо усіх працівників нашого
товариства,а також наших шановних вете-
ранів з величним християнським святом —
Світлим Воскресінням Господнім і бажає-
мо міцного здоров'я, довголіття, успіхів у
нелегкій хліборобській праці, миру, злаго-
ди, благополуччя.
  Дирекція, профспілковий комітет ТОВ
імені Богдана Хмельницького.

***
  Від щирого серця вітаємо трудівників
акціонерного товариства "Україна", вете-
ранів, молодь з Світлим християнським
святом — Великоднем і бажаємо міцного
здоров'я, довголіття, щедрого ужинку, ми-
ру, спокою, благополуччя.
  Правління, профспілковий комітет
СПрАТ "Україна".

***
  Сердечні вітання з Світлим святом Воск-
ресіння Христового всім працівникам на-
шого сільськогосподарського підприємст-
ва, шановним ветеранам. Хай щедрими
будуть врожаї на наших полях, хай будуть
завжди хліб і до хліба на нашому столі, хай
мир панує в наших душах, благополуччя і
злагода — у наших оселях.
  Дирекція, профспілковий комітет ПСП
імені Щорса.

***
  Шановні працівники та пенсіонери Мари-
нівського професійного аграрного ліцею!
Вітаємо вас зі святом Христового Воскре-
сіння! Нехай у ці благословенні дні ваші
душі сяють радістю, а ваші серця випро-
мінюють добро і повняться любов’ю ближ-
ніх! Хай за великоднім столом рідні та бли-
зькі люди, зігріті Божою любов’ю й благо-
даттю, знову відчують себе єдиною роди-
ною. Хай у це світле свято воскреснуть і
відродяться ваші найсвітліші мрії і сподівання!
  Христос Воскрес!
  Адміністрація та профспілковий комітет
Маринівського професійного аграрного ліцею.

 Зі світлим святом Христового Воскресіння!

Православна Пасха в
2015 році припадає на
12 квітня. Воскресіння
Христове вважається на-
йбільшим святом в хрис-
тиянському світі. У цей
день відбувся перехід
Сина Божого від смерті
до життя. Ісус воскрес, і
на Православну Пасху

прийнято вітати людей словами «Христос воскрес!», на що спів-
розмовник повинен відповідати «Воістину воскрес!».

З біблійних переказів відомо, що Православному Великодню пе-
редувала смерть Ісуса після розп'яття. Вона відбулася на третій день
його страшних мук. Після цього Ісус Христос з допомогою сили Бо-
жества воскрес і з'явився перед живими. Він вийшов зі свого гробу
так, що жоден камінь не був зрушений, жоден охоронець не побачив
Його. Після на землю зійшов ангел і відсунув камінь, який раніше
закривав гроб Ісуса. Марія Магдалина, побачивши те, що гроб відкритий,
вирішила, що Ісуса забрали. Вона розповіла про це учням Спасителя, і
разом вони побачили ангела, який і сказав їм про Воскресіння Христове.
  Православна Пасха обов'язково передбачає освячення паски, фар-
бованих яєць під час святкової служби. Це свято дуже люблять в
різних країнах, так як воно є символом життя, надії і порятунку.

3 квітня 2015 року відбулася
ХХХІІ позачергова сесія Дома-
нівської районної ради шостого
скликання.
Депутати внесли зміни до ра-

йонного бюджету Доманівсько-
го району на 2015 рік та зат-
вердили технічну документацію
нормативної грошової оцінки
земельних ділянок, що переда-
ються у власність та надаються
в оренду. З цих питань допові-
дали відповідно голова постій-
ної комісії районної ради з пи-
тань планування, бюджету та
фінансів Т.Л. Кушнір та заступ-
ник голови постійної комісії ра-
йонної ради з питань агропро-
мислового комплексу, земель-
них відносин, екології, охорони
навколишнього середовища та
раціонального використання при-
родних ресурсів О.О. Шкурченко.
Далі на сесії районної ради

було розглянуто ряд організа-

ційних питань. Згідно поданих
заяв достроково припинено
повноваження голови Доманів-
ської районної ради В.Ф. База-
ренком та заступника голови
Доманівської районної ради
О.В. Воєводіним. Таємним го-
лосуванням новим головою До-
манівської районної ради обра-
но Т.Л. Кушніра.
  Також на сесії були розгляну-
ті питання "Про внесення змін
до рішення районної ради від
03.12.2010 року № 4 "Про утво-
рення постійних комісій Дома-
нівської районної ради шостого
скликання та обрання їх скла-
ду", "Про оплату праці голови
Доманівської районної ради" та
"Про надання погодження ТОВ
"Ростгранкар'єр" на отримання
спеціального дозволу на геоло-
гічне вивчення Бузького родо-
вища гранітів". Прийнято відпо-
відні рішення.

 Офіційно

Гарячі лінії з питань надання роз’яснень та
консультацій учасникам АТО та членам їх сімей

  Цілодобовий інформаційний центр (з 8.00 до 17.00 год. у робочі
дні: за телефоном 37-42-29; з 17.00 до 8.00 год. та у вихідні дні: за
телефоном 37-40-51). Гаряча лінія обласного військового коміса-
ріату: 37-63-73, 37-54-54. Цілодобова гаряча лінія з питань надання
медичної допомоги: 57-58-78. Гаряча лінія з питань наданням психо-
логічної допомоги: 37-64-92. Цілодобова гаряча лінія департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації: 24-02-96.
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Програма житлових субсидій забезпечила ад-
ресну державну підтримку найменш забезпече-
них сімей і громадян за умов поступового підви-
щення частки покриття населенням собівартості
житлово-комунальних послуг.
Субсидії для відшкодування витрат на оплату

житлово-комунальних послуг у 2014 році при-
значено 26043 сім`ям (що становить 5,5% від

загальної кількості сімей в області.)
Субсидій для відшкодування витрат на прид-

бання твердого палива та скрапленого газу при-
значено 8940 сім`ям.
Субсидія є безповоротною адресною допо-

могою. При її призначенні громадяни не беруть
на себе зобов'язання щодо її повернення. Це
принципово відрізняє субсидію від позик, креди-

тів та інших видів договірних зобов'язань, коли
особа мусить повертати отримані на певних
умовах кошти. Отримання субсидії не пов'язане
і не тягне за собою зміни форми власності житла.
В умовах підвищення тарифів на житлово-

комунальні послуги урядом прийнято постанову
№106 від 28.02.2015, якою передбачено рефор-
мування програми надання населенню субсидій

для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого палива
та скрапленого газу.
  З 01.05.2015 року призначення субсидії відбу-
ватиметься на підставі лише двох документів —
заяви та декларації, при цьому скасовується
необхідність надання довідок про доходи, у
тому числі й працюючих осіб.

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 лютого 2015 р. № 106
Управління соціальних виплат і компенсацій Центрального району Департаменту праці
та соціального захисту населення виконавчого комітету Миколаївської міської ради

_________________________________
(найменування структурного підрозділу

__________________________________
з питань соціального захисту населення)

ЗАЯВА (ЗРАЗОК)
про призначення житлової субсидії

  Від Іванова Івана Івановича
 (прізвище, ім’я, по батькові)

зареєстроване (для орендарів – фактичне) місце проживання:
54003, м.Миколаїв, пр. Леніна, буд. 183, кв. 115

контактний телефон 78-96-23 паспорт: серія НЗ № 789564
Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області 29 березня 2008 р.

 (ким і коли виданий)
реєстраційний номер облікової картки платника податків 3569845784
 (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером
паспорта)
  Прошу призначити субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
(необхідне підкреслити).
  Відомості про житлово-комунальні послуги, якими користуються особи, які зареєстровані
(фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку

У разі коли прийняття рішення щодо моєї заяви потребує окремого рішення місцевих орга-
нів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії, прошу розгля-
нути/не розглядати мою заяву відповідними органами або утвореною ними комісією
(необхідне підкреслити).
Я та особи, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні/будинку,

даємо згоду на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, майно, що необхідні для
призначення житлової субсидії, та оприлюднення відомостей щодо її призначення.
У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання житлової субсидії (зміни складу

осіб, які зареєстровані (фактично проживають), джерел доходу, переліку отримуваних
житлово-комунальних послуг, придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що пере-
вищує 50 тис. гривень), зобов’язуюся протягом місяця повідомити про це структурний під-
розділ з питань соціального захисту населення.

15 травня 2015 р. ________________ (підпис) ________
  Примітка. Ця заява заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати
житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

Розділ I. Загальні відомості
1. Іванов Іван Іванович

(прізвище, ім’я, по батькові)
2. Характеристика житлового приміщення/будинку: загальна площа 63,5 кв. метрів;

будинок індивідуальний чи багатоквартирний (необхідне підкреслити);
кількість поверхів у будинку 10

3. Особи, які зареєстровані (для орендарів – особи, які фактично проживають) у житловому
приміщенні/будинку

Прізвище, ім’я,
по батькові

Дата
народження

Реєстраційний номер
облікової картки платника
податків або серія та номер
паспорта (для осіб, які мають
відмітку у паспорті про право
здійснювати платежі за його

серією та номером)

Примітки

Іванов Іван Іванович 20.06.1964 3569845784
Іванов Петро Іванович 05.08.1995 3759124596

Розділ II. Всі види доходів осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні /бу-
динку, у тому числі від розміщення депозитів, здачі майна в оренду за період з 01 січня 2014 року
до 31 грудня 2014 року

Відомості про доходи

Прізвище, ініціали Вид доходу Сума доходу без урахування
податку з доходів фізичних

осіб, гривень

Джерело доходу

Іванов Іван Іванович заробітна плата 18500,0 грн. ПП «Проміння»
Іванов Петро Іванович стипендія 6000,0 грн. НУК ім. Адмірала

Макарова

Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплату послуг на суму, що
перевищує 50 тис. гривень, які здійснені протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням
житлової субсидії.

Прізвище, ініціали Вид придбаного
майна або
оплачених
послуг

Вартість, гривень Дата здійснення купівлі
або оплати послуг

— — — —

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України

від 28 лютого 2015 р. № 106
Управління соціальних виплат і компенсацій Центрального району Департаменту праці та

соціального захисту населення виконавчого комітету Миколаївської міської ради
(найменування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення)

ДЕКЛАРАЦІЯ (ЗРАЗОК)
про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії

____________________________ 15 травня 2015 р.
 (підпис заявника)

  Примітка. Ця декларація заповнюється особою, на яку відкрито особовий рахунок із сплати
житлово-комунальних послуг (особою, яка фактично сплачує вартість одержуваних послуг).

Вид послуги Номер
особового
рахунка

Найменування
організації, що надає

послуги

Примітки

Утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій

125645 ТОВ «Центральний 1»

Газопостачання 456982 ПАТГГ «Миколаївгаз»

Централізоване постачання
холодної води

23569845 МКП «Миколаївводоканал»

Централізоване постачання
гарячої води

—  —

Водовідведення 23569845 МКП «Миколаївводоканал»

Централізоване опалення 524684 ВАТ «Миколаївська ТЕЦ»

Електропостачання 695264 ПАТ «Миколаївобленерго»

Вивезення побутових відходів —  —

Субсидії будуть призначатися на підставі задекларованих за-
явником даних.
При цьому перевірка достовірності цих даних здійснювати-

меться органами соціального захисту вже після призначення

субсидії, шляхом здійснення запитів до відповідних органів, ус-
танов та організацій.
З травня 2015 року скасовуються всі обмеження щодо майно-

вого стану осіб, які звертаються за призначенням субсидій, крім
здійснення одноразової дороговартісної покупки (на суму понад
50 тис. гривень):

— наявність у власності двох житлових приміщень;
— наявність у власності двох автомобілів;
— наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку,

які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку як
безробітні;

— здача в найм житлового приміщення;
здійснення покупки товарів, робіт та послуг (у тому числі оп-
лата медичних послуг та навчання) на суму понад 10 про-
житкових мінімумів;
Починаючи з травня 2015 року, субсидії будуть призна-чатися

на 12 місяців, а не на опалювальний період як це було раніше.
При цьому встановлюється автоматичний принцип надання
субсидії на новий період (скасовується необхідність пов-
торного звернення до органу соціального захисту населення
для призначення субсидії на новий період у разі відсутності
змін).
Субсидія призначається одному із членів домогосподарства,

який зареєстрований у житловому приміщенні і на якого відкрито
особовий рахунок на оплату житлово-комунальних послуг.
Право на отримання житлових субсидій мають домогосподарст-

ва, у яких витрати на оплату житлово-комунальних послуг, вихо-
дячи із соціальної норми житла та соціальних нормативів кори-
стування послугами, перевищують розмір визначеного обов’яз-
кового платежу.
При заповненні заяви всі члени домогосподарства дають згоду

на обробку персональних даних про сім’ю, доходи, витрати, що
необхідні для призначення житлової субсидії.
У разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання жит-

лової субсидії (зміни у складі зареєстрованих у житловому примі-
щенні (будинку) осіб, зміни у переліку отримуваних житлово-ко-
мунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-кому-
нальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг) заявник
зобов’язується у місячний термін повідомити орган соціального
захисту населення.
Якщо подано неповні чи недостовірні відомості про доходи та

витрати зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб,
може бути відмовлено в призначенні субсидії або припинено її
надання. У такому разі заявник зобов’язаний повернути надміру
перераховану (виплачену) суму субсидії у подвійному розмірі.
З питання призначення житлової субсидії необхідно звернутися

до управління соціального захисту населення за місцем реєстра-
ції. Документи для призначення субсидії можуть бути надіслані
до місцевого управління соціального захисту населення поштою.
  У сільській місцевості приймання заяв з необхідними докумен-
тами для призначення субсидій здійснюють фахівці з соціальної
роботи.

У зв'язку із набранням чинності 20
січня 2015 Закону України «Про зат-
вердження Указу Президента України
«Про часткову мобілізацію» від
14.01.2015 р. № 15 та відповідно до
норм законів України «Про військовий
обов'язок та військову службу» і
«Про мобілізаційну підготовку та мобі-
лізацію» Міністерство оборони України
організовує і проводить мобілізацію
військовозобов'язаних.
Статтею 2 Закону України «Про вій-

ськовий обов'язок та військову служ-
бу» визначено, що одним із видів вій-
ськової служби є військова служба за
призовом під час мобілізації, на особ-
ливий період.

Відповідно до статті 4 Закону Украї-
ни «Про зайнятість населення» (далі —
Закон) до зайнятого населення нале-
жать в тому числі особи, які проходять
військову службу.
Статтею 45 Закону передбачено, що

реєстрація безробітного у службі зай-
нятості припиняється, зокрема, у разі
зайнятості особи.
У разі призову зареєстрованого без-

робітного на військову службу під час
мобілізації, він не може виконувати
свої обов'язки, визначені частиною
другою статті 44 Закону, а саме, здій-
снювати активний пошук роботи, відві-
дувати центр зайнятості, в якому він
зареєстрований, у визначений і погод-

жений з ним час, тощо.
При наданні зареєстрованим безро-

бітним відповідних документів (мобілі-
заційних розпоряджень, повісток або
розпоряджень військових комісарів),
виданих військовими комісаріатами
відповідно до частини 3 статті 22 За-
кону України «Про мобілізаційну підго-
товку та мобілізацію», фахівець центру
зайнятості приймає рішення про при-
пинення реєстрації безробітного в це-
нтрі зайнятості та припинення йому
виплати допомоги по безробіттю від-
повідно до чинного законодавства про
зайнятість населення та загальнообо-
в'язкове державне соціальне страху-
вання на випадок безробіття.

Водночас, постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 09.04.2014 № 111
«Питання грошового забезпечення вій-
ськовослужбовців, які проходять війсь-
кову службу за призовом під час мобі-
лізації, на особливий період» встанов-
лено, що військовослужбовцям, які
проходять військову службу за призо-
вом під час мобілізації на особливий
період, виплачується грошове забез-
печення. Відповідно до статті 4 Закону
України «Про збір і облік єдиного вне-
ску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування» військово-
службовці є платниками єдиного
внеску, а отже є застрахованими
особами в системі загальнообо-

в'язкового державного соціального
страхування, в тому числі на випа-
док безробіття.
Після закінчення проходження війсь-

кової служби громадянин у разі потре-
би має право знову звернутися до
центру зайнятості та отримати статус
безробітного. При цьому рішення про
призначення виплати допомоги по бе-
зробіттю та визначення її розміру буде
прийматися з урахуванням періоду
служби та розміру грошового забез-
печення відповідно до чинного законо-
давства.

  Міністерство соціальної політики
України.

 Мінсоцполітики роз'яснює
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  Торговий дім "Зеленый Мир" пропонує засоби захи-
сту рослин Гран Стар, Естерон, Діален Супер, Раксил та
ін., мікродобрива Рекорд, Гуман, насіннєвий матеріал
вітчизняного виробництва (ячмінь, соняшник, кукурудза
та ін.) та французької селекції фірм "Кассад", "Майса-
дур" (соняшник, кукурудза) за низькими цінами.
  Тел. 0675565857.        Ліц ЯЖ №642127 від 12.12.2012 р.

  Продам КАМІНЬ-ПІНОБЛОК (в штуках). Розмір:
10х30х60см, 20х30х60см і т.д., а також ЦЕГЛУ ЧЕР-
ВОНУ. Тел.: 0973141399, 0662922541, 0506913434.

  Продаю нітроамофоску. Тел. 0667650940. Ігор.

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

  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.

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.

  НАСІНБАЗА РЕАЛІЗУЄ ВІД 100 КГ НАСІННЯ
СИДЕРАТУ, СУДАНКИ, ЕСПАРЦЕТУ, ВИКИ, ЛЮПИ-
НА, СТОКОЛОСУ, КУКУРУДЗИ, ФАЦЕЛІЇ, КОНЮШИ-
НИ, ПРОСА, ГРЯСТИЦІ, РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ, РАЙГРА-
СУ, ГІРЧИЦІ, ВІВСЯННИЦІ, ТИМОФІЇВКИ, РОСТОРО-
ПШІ, СОРГО — КОРМОВЕ ТА ВІНИЧНЕ. СОНЯШНИКУ
— ГІБРИДИ: ЯСОН, ФОРВАРД, РОМАНС, КОВЧЕГ,
СОРТИ: ЛАКОМКА, МИР, РОДНІК, СПК, ОРЕШЕК,
ПРОМЕТЕЙ, ЧУМАК, СУР-70ДІБ ТРИФОЛІН.

  Сайт — www.sembaza.com.ua

  Тел. моб.: 0505750072, 0963059796. ФАКС (05549) 43395.

  Адвокат. Захист в кримінальних, цивільних, гос-
подарських справах. Справи про ДТП. Тел. 095-416-05-52,
097-955-77-80.   Свідоцтво №805 від 31.07.2012 р.

  Доманівська районна рада висловлює глибоке співчуття депу-
тату районної ради, директору РНВК "Доманівська загально-
освітня школа І-ІІІ ст. №1 — Центр дитячої та юнацької творчості"
В.В. Богдану з приводу тяжкої втрати — смерті МАТЕРІ.

  Колектив Доманівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 вис-
ловлює глибоке співчуття директору РНВК "Доманівська загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 — Центр дитячої та юнацької творчості"
В.В. Богдану з приводу тяжкої втрати — смерті МАТЕРІ.

  Колектив Доманівського районного навчально-виховного комп-
лексу "Доманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 — Центр
дитячої та юнацької творчості" висловлює глибоке співчуття
директору В.В. Богдану з приводу тяжкої втрати — смерті матері
БОГДАН Євгенії Микитівни.

  Відділ освіти райдержадміністрації та районна рада профспіл-
ки працівників освіти висловлюють глибоке співчуття директору
Доманівського районного навчально-виховного комплексу "До-
манівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1 — Центр дитячої та
юнацької творчості" В.В. Богдану з приводу тяжкої втрати —
смерті МАТЕРІ.

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.

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

Управління ветеринарної медицини в
Доманівському районі

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста-
бухгалтера управління ветеринарної медицини в Доманівському районі.
  До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають повну
вищу освіту (економіка, бухгалтерський облік) за освітньо-кваліфікаційним
рівнем спеціаліста або магістра зі стажем роботи не менше одного року:
знання чинного законодавства з питань державної служби; вільно володі-
ють державною мовою; навички роботи на комп’ютері на рівні досвідчено-
го користувача; знання нормативно-правових актів.
  Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опуб-
лікування оголошення. Додаткова інформація за адресою смт. Доманівка,
вул. Пастера 15, тел. (05152) 9-11-86.

Сердечна вдячність
  Наша донька Ольга важко захворіла. Для її порятунку необхід-
на була операція з пересадки кісткового мозку в спеціалізова-
ному інституті в місті Києві. Коштів на операцію у нашій родині
не було. Та на наше прохання про допомогу відгукнулися десят-
ки чуйних, небайдужих людей. Особлива вдячність колективу
ПАТ "Миколаївобленерго" та багатьом жителям Доманівки і ра-
йону. Активну роботу по збору коштів провели волонтери Люд-
мила Вікторівна Левчук, Лариса Олександрівна Івако, Людмила
Василівна Гуровська, Алла Василівна Пироженко.
  Після успішно проведеної операції стан здоров'я Ольги значно
поліпшився. Сердечна вдячність також народному депутату Ук-
раїни Олександру Петровичу Лівіку та помічнику народного де-
путата Тетяні Антонівні Клименко за надану фінансову допомогу
на курс післяопераційної реабілітації нашої доньки.
  Низький уклін всім небайдужим людям, які прийшли на допо-
могу у важкий для нашої родини час. Користуючись нагодою,
хочу всіх їх від щирого серця привітати з величним християнсь-
ким святом — Великоднем і побажати міцного здоров'я, миру й
благополуччя.
  О. РАДЬКО.
  смт. Доманівка.

Звернення депутатів Мостівської сільської
ради до жителів Доманівського району

  Просимо підтримати звернення депутатів Мостівської сільської
ради до філії ПАТ «Миколаївобленерго» щодо зменшення тари-
фів на електроенергію для населення сіл, які не газифіковані.

  Державний акт на право власності на земельну ділянку МК
№083092, виданий 20.10.2004 р. на ім'я Швець Віри Євгеніївни
і зареєстрований за № 010401300029, вважати втраченим.

З ювілеєм!
  Дорогу сестричку, добру та чарівну кумушку, щедру
тітоньку, лагідну бабусю ГОНЦУ Аллу Михайлівну з
с. Фрунзе сердечно вітаємо зі славним 55-річним
ювілеєм.
  Бажаємо сонцю й життю посміхатись,
  Через дрібниці не хвилюватись,
  Любити, радіти і не хворіти,
  З роками все квітнути і молодіти.
  Родини ХМАРСЬКИХ і КЛИМЕНКО.
  с. Романова Балка Первомайського району.

  Загублене свідоцтво про неповну середню освіту за № Г 229438, видане
Доманівською середньою школою №2 9 червня 1992 р. на ім'я Проко-
шевої Наталі Олексіївни, вважати недійсним.

Річниця світлої пам'яті
  8 квітня минув рік, як не стало люблячого й
турботливого чоловіка і батька, вірного товари-
ша ГАВРИЛЕНКА Анатолія Васильовича з с.
Олександрівка.  (11.11.1961 р. — 8.04.2014 р.).
  Ты из жизни ушел навсегда,
  Оставив родных и друзей,
  Опустел теплый дом без тебя,
  Вспоминаем тебя мы любя.
  Память вечную в сердце храним,
  Помним, любим, а также скорбим.
  Всіх, хто знав його, просимо пом'янути добрим словом.
  Сумуючі дружина, діти, рідні, друзі.

З Доманівського лісництва
 Збережемо ліс
  Працівники Доманівського лісництва приділяють велику увагу
збереженню лісових насаджень від самовільного вирубування.
І це має стати турботою не лише лісівників, а й усіх жителів
району. Тож спільними зусиллями збережемо ліси — окрасу
нашого степового краю.
  Л. ВІНКОВСЬКА.
  Лісничий Доманівського лісництва.

  Державний акт на право власності на земельну ділянку МК
№096495, виданий 1.11.2005 р. на ім'я Грищенко Ніни Василівни
і зареєстрований за № 010501300152, вважати втраченим.

З Доманівської дитячо-юнацької
спортивної школи

24 березня в спортивному
комплексі с.Маринівка (філія
Доманівської ДЮСШ) відбувся
традиційний обласний турнір з
футзалу, присвячений 71-й річ-
ниці звільнення Миколаївської
області від фашистських за-
гарбників.
Змагання проводилися по

двох вікових групах: юнаки
2000-01 та 2002-03 років наро-
дження. У них взяли участь
команди з Южноукраїнська,
Первомайська, Врадіївки, Мос-
тового, Маринівки та господарі
турніру — гандболісти Домані-
вської дитячо-юнацької спор-
тивної школи (тренери Дере-
в'янко І.Л., Кисельов В.В., Ту-
ровський Г.С., Шуляченко С.В.).
За результатами зіграних

ігор команди-переможці були
нагороджені кубками та гра-
мотами відповідного зразка, а
кращі гравці турніру — грамо-
тами та статуетками.
Обласний футбольний турнір

був проведений, як завжди, на
високому організаційному рів-
ні. Головні завдання організа-
тори турніру виконали. А це
укріплення дружніх зв’язків з
різними командами області з
футболу, до речі, наймасові-
шого виду спорту, зміцнення
здоров’я та формування нави-
чок здорового способу життя
учнівської молоді.
О. ЦЕХОЦЬКА.
Методист Доманівської дитя-

чо-юнацької спортивної школи.
  На фото: переможці облас-
ного турніру, тренер Дере-
в'янко І.Л.

 Із Сухобалківської загальноос-
вітньої школи

  Лебеді — величні та граційні
птахи. Зграя лебедів у повітрі
— рідкісне за своєю красою
видовище. Люди здавна шану-
вали цих птахів, як символ чис-
тоти, вірності та шляхетності.
До кінця життя лебеді тримаю-
ться парою. Якщо самець чи
самка з лебединої пари гине,
то інший член сім’ї до кінця
життя залишається самотнім.
  Минулого року ці дивовижні
птахи були гостями нашого
ставка і жителям села пощас-

тило побачити родину лебедів.
Ми мали можливість милувати-
ся їх красою та грацією, спо-
стерігати, як дорослі лебеді
доглядають своїх нащадків.
Ми, приходячи на екскурсії до
нашого ставка, завжди з радіс-
тю підгодовували птахів зер-
ном.
  У цьому році ми знову дуже
хочемо побачити цих красивих
та рідкісних птахів, тому заз-
далегідь вирішили підготувати-
ся до їх зустрічі. На заняттях
гуртка виготовили годівнички,
сконструювали гніздо, яке, мо-
жливо, сподобається лебедям
і вони залишаться виводити
потомство у нас, про що ми
дуже мріємо. Отже, з нетерпін-
ням чекаємо на гостей!
  Микола СІРОМАШЕНКО.
  Член гуртка «Юні друзі при-
роди».

  Директор ПСП імені Щорса С.А. Зборовський глибоко сумує з
приводу смерті ветерана праці ШЕВЧЕНКО Ганни Антонівни і
висловлює співчуття її рідним та близьким.

 Смачного!

Великодня паска
Пишна, ароматна, м'яка і смачна паска — головний символ

Світлого Воскресіння і головні ласощі для дітей і дорослих.
Щоб паски вдалися на славу, скористайтеся нашими підказками
— саме ці тонкощі гарантують успіх випічці.
Для випічки паски традиційно використовують високі вузькі

форми з металу, який не пригорає. Якщо ви в своїй формі не
впевнені, викладіть на дно кружальце з промасленого перга-
менту. Можна використовувати силіконові форми. Але найпро-
стіший і ошатний варіант — паперові форми.
Масло, молоко і яйця слід брати домашні, кращої якості. Дрі-

жджі беріть найсвіжіші, з позначкою «Хлібопекарські» або «Для
випічки». Борошно беріть вищого сорту. Просійте його, висипте
на блюдо і підсушіть в теплому приміщенні. З інструментів
потрібні будуть сито, велика каструля, в якій буде підходити
тісто, чисті білі рушники, форми для пасок, пергаментний папір.
  Приємного смаку і веселих свят!

Наближається велике свято —
Великдень або ж Воскресіння
Христове! На великоднє свято
відбуватимуться богослужіння у
великій кількості храмів, їх відві-
дають чимало прихожан.
Під час літургії священнослу-

жителі та віруючі використовую-
ть відкритий вогонь у приміщен-
нях храмів, тому потрібно бути
пильними і уважними при кори-
стуванні ним. Після завершення
служби не слід залишати у церк-
вах непогашені свічки, електро-
побутові та освітлювальні прила-
ди необхідно від'єднати від еле-
ктромережі.
Звертаючись до вас, шановні

віряни, закликаємо під час свят-
кувань поводити себе порядно,
виважено, не порушувати проти-
пожежні вимоги, не залишати
без нагляду дітей, не дозволяти
їм гратися з вогнем.

Тримаючи свічку в руках, не-
обхідно слідкувати за тим, щоб
вогонь не потрапив на власні або
чужі речі, які можуть миттєво
спалахнути. Жінкам необхідно
міцно підв'язувати хустки і при-
бирати волосся, зменшуючи ри-
зик попадання на них вогню при
нахилі голови.
Як прийнято, через тиждень

після Великодня люди традицій-
но провідують могили родичів, а
до того прибирають їх від сміття
та сухого листя. Під час таких
робіт необхідно дотримуватися
правил пожежної безпеки, скла-
дати сміття у спеціально відведе-
них для цього місцях.
При перших ознаках пожежі

негайно телефонуйте «101».
О. ІЛЬНИЦЬКИЙ.

  Інженер (з пожежно-рятувальних
робіт) 14 ДПРЧ, капітан служби
цивільного захисту.

 Пожежна безпека


