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26 квітня — це не просто
календарна дата, це символ,
наповнений гіркотою подій,
дата, яка розділила життя на
до і після Чорнобиля. Слово
«Чорнобиль» для всіх народів
планети Земля стало синоні-
мом ядерного колапсу.
Сьогодні усі ми вшановує-

мо пам'ять тих, хто поклав
життя у боротьбі з радіацією.
Згадаємо пожежників, міліці-
онерів, військових, авіаторів,
енергетиків... Ці герої за по-
кликом серця у перші дні піс-
ля аварії прибули до Чорно-
биля і практично голими ру-
ками закрили жерло зруйно-
ваного реактора. Вони вря-
тували світ від значно масш-
табнішої катастрофи, і ми
вдячні їм за це.
Нехай вічною буде пам’ять

про усіх, хто загинув при лік-
відації катастрофи та від хво-
роб, спричинених нею. Із
вдячністю вклонімося живим.
Голова райдержадмініст-

рації
В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради
  Т.Л. КУШНІР.

26 квітня — 29-а
річниця трагедії на
Чорнобильській АЕС

На зорі незалежності в Ук-
раїні з’явилась нова держав-
на структура, яку назвали
казначейською службою. Її
появу в професійних колах
фінансисти нарекли револю-
цією у використанні коштів
державного та місцевих бю-
джетів. Нині Державна каз-
начейська служба України
відзначає 20-ту річницю з
дня створення.
Якісне функціонування ме-

ханізму казначейського об-
слуговування бюджетних ко-
штів є необхідною умовою
прозорої та злагодженої ро-
боти системи державних фі-
нансів і надійним підгрунтям
стимулювання соціально-еко-
номічного розвитку як нашого
району, так і всієї України.
Шановна Віро Ярославівно

та колектив управління Дер-
жавної казначейської служби
у Доманівському районі!
Прийміть щирі вітання з на-
годи вашого професійного
свята. Упевнені, що ваша
плідна та наполеглива пра-
ця, відповідальність і відда-
ність справі й надалі сприя-
тимуть ефективному викона-
нню своїх професійних обо-
в'язків. Бажаємо вам і вашим
родинам міцного здоров'я,
професійних здобутків, бла-
гополуччя, миру та злагоди!
Голова райдержадмініст-

рації
В.М. ІВАНЧЕНКО.
Голова районної ради
Т.Л. КУШНІР.

***
Шановні колеги! Прийміть

щирі вітання з нагоди 20-ї
річниці створення Державної
казначейської служби України.
Кожен етап становлення та

розвитку української казна-
чейської системи свідчить
про непересічну роль нашо-
го відомства як ефективного
та діючого інструмента вико-
нання бюджету. Упродовж 20
років казначейство виконує
почесну й відповідальну мі-
сію — забезпечує зміцнення
фінансово-бюджетної дис-
ципліни. Високо ціную про-
фесіоналізм та відповідаль-
ність наших казначеїв.
Бажаю вам, дорогі колеги,

міцного здоров'я, достатку,
життєвої наснаги, творчого
натхнення та заслуженої ша-
ни за почесну і відповідальну
працю!
З повагою

  Начальник УДКСУ в До-
манівському районі
  В.Я. КАЛЮЖНА.

27 квітня — 20-а річ-
ниця створення Дер-
жавної казначейської
служби України

 Ювілеї

16 квітня 2015 року зустріла свою 70-у весну Корнєва Марія
Кузьмівна. Народилася вона в селі Фрунзе Доманівського ра-
йону в багатодітній (12 дітей) сім'ї. Батько працював обліковцем,
пізніше городником, мама — в бригаді по вирощуванню буряків,
соняшнику, кукурудзи.
По закінченні в 1964 році Доманівської середньої школи Марія

була направлена районним відділом освіти в Щасливську школу
вчителем біології і старшою піонервожатою. Вчила дітей і нав-
чалась сама. Потім працювала директором школи і вчителем по-
чаткових класів в с. Виноградний Сад. Після закриття школи в
1972 р. була переведена в Богданівську середню школу, де і
пропрацювала до 2004 року вчителем початкових класів, вихо-
вала за три десятиліття не одне покоління учнів.
Від усіх вдячних дідусів, бабусь, мам, тат, колишніх учнів я

вітаю нашу першу вчительку з днем народження, бажаю їй ще
багато весняних днів, голубого мирного неба, зеленої трави і —
ні краплинки біди! Многая літа!
  Тетяна КАМИШЕВА.

 28 квітня — День охорони праці
28 квітня Україна разом з усім світом відзначає День охо-

рони праці. Це добра нагода для того, щоб ще раз при-
вернути увагу керівників підприємств, громадськості до
проблем охорони праці та сприяти підвищенню рівня без-
пеки на кожному робочому місці.
Найвищі цінності — це життя і здоров’я людини. І їх захист

потребує чималих зусиль. Органи влади завжди турбуюся
про створення належних та безпечних умов праці.
Щиро бажаємо усім працівникам різних галузей еконо-

міки та фахівцям, які безпосередньо слідкують за безпекою
праці, доброго здоров’я, незгасної життєвої енергії, ясного
неба, сімейного тепла та затишку.
Голова райдержадміністрації    В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради    Т.Л. КУШНІР.

Відповідно до Указу Прези-
дента України від 18 серпня
2006 року № 685/2006 «Про
день охорони праці», в країні
протягом останніх років від-
значається День охорони праці
з метою привернення уваги
суспільства, органів державної
влади, суб'єктів господарюван-
ня, громадських організацій до
питань охорони праці, запобі-
гання нещасним випадкам на
виробництві та професійним
захворюванням, вшанування
пам'яті осіб, які загинули на
виробництві. Сучасна економі-
чна криза, події на Сході кра-
їни, державний мораторій на
проведення перевірок контро-
люючими органами щодо дот-
римання суб'єктами господа-
рювання вимог нормативних
актів з питань безпеки праці,
скорочення обсягів виробницт-
ва, погіршення умов праці не-
одмінно призводить до зниже-
ння уваги до збільшення пору-
шень нормативів з питань охо-
рони праці та зростання кіль-
кості нещасних випадків на ви-
робництві й професійних зах-
ворювань.
Жодна нормальна людина

не хоче, щоб з нею стався
нещасний випадок. І в той же
час статистика свідчить, що пе-
реважна більшість із них стає-
ться внаслідок так званого
«людського чинника».
Аналіз результатів перевірок

підприємств, організацій, уста-
нов району виявив найбільш
характерні порушення правил
охорони праці: нерегулярне

проходження щорічного медо-
гляду працівниками; відсутніс-
ть інструкцій з охорони праці
за видами робіт; при виконанні
робіт підвищеної небезпеки не
оформлюються дозволи, на-
ряд-допуски, при виконанні
робіт з отрутохімікатами — не
проводяться медогляди та від-
повідні навчання; не вирішую-
ться питання з навчанням з
питань охорони праці, проти-
пожежного мінімуму відповіда-
льних осіб та керівників у від-
повідних навчальних закладах;
на проводиться атестація ро-
бочих місць з шкідливими та
важкими умовами праці; не до-
тримується режим праці та
відпочинку; приводи машин не
обладнанні захисними огород-
женнями і т.п.; не всюди, де це
необхідно, застосовуються
працівниками засоби індивіду-
ального захисту та інше.
Першочерговим завданням

керівників, власників, відпові-
дальних осіб з питань охорони
праці підприємств, установ, ор-
ганізацій повинно бути створе-
ння безпечних умов праці для
працівників і реалізація про-
філактичних заходів щодо по-
передження травматизму на
виробництві та у побуті. Здо-
ров'я та життя людини праці
має стати пріоритетом в роботі
роботодавця і держави в ціло-
му.
Г. ПОЛЯК.

  Головний спеціаліст відділу
праці управління соціального
захисту населення райдержад-
міністрації.

Доманівська селищна рада
повідомляє про оприлюднення проектів рішень Доманівської селищної ради: «Про встановлення ставок
єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб на території Доманівської
селищної ради на 2016 рік»; «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від зе-
мельної ділянки, на території Доманівської селищної ради на 2016 рік»; «Про встановлення туристичного
збору на території Доманівської селищної ради на 2016 рік»; «Про встановлення ставок акцизного
податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів на території
Доманівської селищної ради на 2016 рік»; «Про встановлення транспортного податку на території
Доманівської селищної ради на 2016 рік»; «Про встановлення земельного податку для юридичних та
фізичних осіб в межах населених пунктів Доманівської селищної ради на 2016 рік».
  Проекти вищеназваних рішень Доманівської селищної ради та аналіз регуляторного впливу до проектів
рішень розміщено на стенді «Доманівська селищна рада» в приміщенні адміністративної будівлі
Доманівської селищної ради за адресою: 56401. Миколаївська область, Доманівський район, смт. Дома-
нівка, вул. Леніна,48, тел. 9-14-94.
  Зауваження та пропозиції щодо проектів зазначених рішень та аналізу регуляторного впливу прийма-
ються працівниками виконавчого комітету Доманівської селищної ради протягом місяця з дня їх опри-
люднення за вищевказаною адресою.

29 квітня 2015 року, о 13.00,
в приміщенні Доманівської
районної централізованої біб-
ліотечної системи, відбудеть-
ся засідання клубу громадсь-
кого діалогу в рамках польсь-
ко-українського проекту «Клу-
би громадського діалогу. Гро-
мадське сприяння реформі
самоврядування в Україні».
Щецинський регіональний

центр Фундації розвитку місце-
вої демократії та МГО «Інститут
демократії імені Пилипа Орли-
ка» запросили до участі у про-
екті активних мешканців 14 гро-
мад з 10 областей України, які
зацікавлені ідеєю створення та
діяльності клубів громадського
діалогу, готові опановувати ме-
тоди організації ефективного та
результативного обговорення мі-
сцевих проблем, свідомих необ-
хідності справжнього дієвого мі-
сцевого самоврядування в Украї-
ні, готових докладати зусиль для
покращення життя в своїх гро-
мадах. Головною метою проекту

є створення громадської під-
тримки реформам українського
місцевого самоврядування. Ба-
зовою формою для творення,
підвищення якості, дієвості та
ефективності такого сприяння в
проекті визначені клуби громад-
ського діалогу, які розглядаю-
ться як навчальні майданчики
для опанування громадськістю
методами публічної дискусії та
діалогу, а також як організатори
процесів участі громадськості в
місцевих справах під час впро-
вадження реформи місцевого
самоврядування.
Мешканці Доманівки можуть

пишатися, що вже другий рік по-
спіль беруть участь у реалізації
даного проекту. Темою для об-
говорення активом ГО «Фонд
розвитку громади селища Дома-
нівка» обрано питання ефектив-
ності надання адміністративних
послуг та шляху розвитку Центру
надання адміністративних пос-
луг, який активно розпочав свою
роботу з 1 січня 2015 року. Об-

говоримо успішність та пробле-
ми в реалізації реформи адміні-
стративних послуг.
Запрошуємо небайдужих меш-

канців Доманівки, апарат та де-
путатський корпус селищної та
районної рад до обговорення
перспектив розвитку Центру на-
дання адміністративних послуг з
метою удосконалення та зруч-
ності надання послуг населенню
нашого району.
Проект співфінансований в

рамках Польсько-Канадійської
Програми Підтримки Демокра-
тії, яка є програмою Фундації
Міжнародної Солідарності, що
фінансується Урядами Канади
та Польщі (відповідно до прог-
рами польської співпраці для
розвитку МЗС Республіки По-
льщі та Канадського Міністер-
ства закордонних справ, тор-
гівлі та розвитку).
Ірина СВЯТЧЕНКО.

  Виконавчий директор ГО «Фонд
розвитку громади селища Дома-
нівка».

 Місцеве самоврядування

 З Миколаївської облдержадміністрації

9 квітня голова облдержадміністрації Вадим
Меріков вручив 19 військовослужбовцям свідо-
цтва про право власності на земельні ділянки.

«Саме на таких людях, як ви, покладена
дуже велика відповідальність, ви робите все
для того, щоб був мир та спокій. Щиро вдяч-
ний вам за героїзм, мужність, подвиги, які ви
робите, захищаючи Україну. Сьогодні Прези-
дент України робить все для того, щоб наша
армія була сильною, і був мир в Україні. Ми
переможемо, тому що правда — за нами», —
зазначив Вадим Меріков.
Керівник області впевнений, що оформлення

документів на землю — це один з головних на-
прямів допомоги обласної влади спільно з во-
лонтерами та представниками бізнесу — вій-
ськовослужбовцям-Героям. «Ми взяли на себе
відповідальність як по виділенню, так і по виго-
товленню проектів земельних ділянок», — роз-
повів Вадим Меріков.
В свою чергу, представник волонтерської

організації «Перевізник» Руслан Пересунько
розповів, що надійшло більше 80 заяв, вже піс-
ля свят свідоцтва на право власності отрима-
ють ще 26 військовослужбовців. Крім того,
представники бізнесу взяли на себе витрати по
оформленню необхідних документів. «Пам’я-
тайте — ви для нас Герої. Поки ви бороните
нашу незалежність та суверенітет, ми робимо
все, що вам було трішки комфортніше та
краще», — зазначив Руслан Пересунько.
Військовослужбовець Олег Серенбицький по-

дякував за підтримку та зазначив, що від часу
подання заяви до отримання свідоцтва пройш-
ло не більше 1,5 місяця. Олег отримав 2 га
землі у Миколаївському районі і планує засіяти
її, а частину віддати в оренду фермерам.
За словами першого заступника начальника

Головного управління Держземагентства в Ми-
колаївській області Олексія Радика, в Миколаї-
вській області більше 2,6 тисяч військовослуж-
бовців-учасників АТО звернулися за отри-

манням земельних ділянок.
Вадим Меріков доручив якомога оператив-

ніше оформляти та видавати військовослуж-
бовцям свідоцтва про право власності на
земельні ділянки. А також подякував представ-
никам бізнесу, які відгукнулися і допомогли з
оформленням документів.
Крім того, він повідомив, що для всіх демобі-

лізованих та їх сімей працює «гаряча лінія»
при облдержадміністрації. З будь-яких питань
демобілізовані можуть телефонувати цілодобо-
во на номер (0512) 37-70-22. Також в області
розроблено комплексну програму для демобілі-
зованих. Над документом працювали спеціаліс-
ти та психологи. «Нам дуже важливо, щоб ко-
жен отримав необхідну допомогу. Ми завжди
поруч, ми готові реагувати на всі повідомлення,
і юридично, і соціально вирішувати ваші пи-
тання. Я особисто проводжу зустрічі з усіма
хлопцями, які звертаються. Розуміємо, скільки
різних труднощів ляже на ваші плечі в цивіль-
ному житті», — відзначив Вадим Меріков. Він
закликав військовослужбовців приєднуватися
до громадських організацій військових для
того, щоб вони мали змогу захищати та відсто-
ювати свої права.
  Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Миколаївської
облдержадміністрації.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
  Відповідно до законодавства
України, Олександрівський сіль-
ський голова Топузанов Сергій
Олександрович подав деклара-
цію про майно, доходи і зобо-
в’язання фінансового характеру
за 2014 рік.
  Згідно з декларацією, загальна
сума сукупного доходу Топузано-
ва С.О. становить 94151 грн., з
них заробітна плата — 62478 грн.
З даного доходу сплачено подат-
ку 14120 грн. Доходи членів сім’ї
становлять 59913 грн., з даного
доходу сплачено податку 12043
грн.
  У власності сільського голови є
житловий будинок загальною
площею 66,7 кв.м, земельна ді-
лянка площею 2,00 га для веден-
ня ОСГ, автомобіль Шевроле Та-
кума випуску 2005 року (об’єм
двигуна 2000 куб. см) та в кори-
стуванні автомобіль Фіат-Уно
випуску 1992 року (об’єм двигуна
1400 куб. см). У власності дружи-
ни є земельна ділянка площею 2
га для ведення ОСГ.

***
Відомості про майно, доходи і

зобов'язання фінансового харак-
теру за 2014 рік Ковальова Вік-
тора Олександровича, Щасливсь-
кого сільського голови.
Загальна сума сукупного дохо-

ду декларанта становить 60411
гривень (в т.ч. заробітна плата —
44211 грн.), з даного доходу
сплачено податку 6398 грн. Вип-
лата пенсії — 16200 грн.
У користуванні декларанта є

земельна ділянка площею 7,28
га, житловий будинок площею 93
кв.м.
У власності члена сім'ї є земе-

льна ділянка площею 2 га, ав-
томобіль Шкода Октавія А-5 —
2008 року випуску (об'єм двигуна
1595 куб.см), причіп автомобіль-
ний (легковий) 2009 р.в. Дохід
сім'ї декларанта становить 13938
гривень (заробітна плата), з якої
виплачено податок 896 грн.

***
Відомості про майно, доходи і

зобов'язання фінансового харак-
теру за 2014 рік Ляховець Люд-
мили Григорівни, Фрунзенського
сільського голови.
Загальна сума сукупного до-

ходу декларанта становить 41750
грн., в тому числі заробітна плата
з нарахуванням — 41750 грн.,
членів сім'ї — соц. виплата з До-
манівського РЦЗ 4864 грн. Сім'ї
Ляховець належить житловий
будинок площею 49 кв.м.
Ляховець Л.Г. є власником при-

садибної ділянки площею 0,25
га, земельної ділянки для веден-
ня ОСГ — 2 га, земельної ді-
лянки площею 3,09 га на правах
спадщини, автомобіля ВАЗ-2107,
2008 року випуску (об'єм двигуна
– 1451 куб.см). Її чоловік Ляхо-
вець М.М. володіє земельною
ділянкою площею 1,86 га для
ведення ОСГ та земельним паєм
площею 5,04 га.
Фінансове зобов'язання декла-

ранта складають 180 грн. (доб-
ровільне страхування).

***
  Відомості про майно, доходи і
зобов'язання фінансового харак-
теру за 2014 рік Мельникович
Оксани Михайлівни, секретаря
Володимирівської сільської ради.
  Загальна сума сукупного дохо-
ду декларанта становить 48911,61
грн., утримано податку — 6889,19
грн., заробітна плата — 43652,19
грн.
  У власності декларанта є зе-
мельна ділянка площею 95900
кв.м, квартира площею 40,4 кв.м,
автомобіль ГАЗ 2410.
  Сукупний доход членів сім’ї —
16400 грн. У власності членів
сім'ї є земельні ділянки площею
173500 кв.м, житловий будинок
площею 30,5 кв.м.

***
Відомості про майно, доходи і

зобов'язання фінансового харак-
теру за 2014 рік Матющенка Вік-
тора Володимировича, Прибузь-
кого сільського голови.
Загальна сума сукупного до-

ходу декларанта становить 61437
грн., в т.ч. заробітна плата —
47552 грн., соціальні виплати —
13885 грн. Дохід членів сім'ї
складає 35600 грн.
У власності декларанта є земе-

льна ділянка площею 1884 кв.м,
житловий будинок площею 50,1
кв.м, автомобілі: ЗАЗ-1102 (об'єм
двигуна 1100 куб.см) 1998 р.в.,
ВАЗ-2111 (об'єм двигуна 1596
куб.см) 2006 р.в., ГАЗ-53Б (об'єм
двигуна 4750 кв. см) 1980 р.в., 2
трактори МТЗ 892 (об'єм двигуна
4750 куб.см) 2005 р.в. та 2012
р.в.
  У власності членів сім'ї перебу-
вають земельні ділянки площею
42100 та 20000 кв.м.

Районна
конференція
Сьогоднішні події в Україні

не дають спати кожному сві-
домому українцю. Ми знаємо,
на сході нашої держави прохо-
дить антитерористична опера-
ція, а насправді справжня вій-
на. Народ мусить знати і па-
м’ятати, якою силою та мукою
дістається кожен сантиметр
нашої перемоги. Саме для роз-
витку військово-патріотичного
виховання молоді в нашому
районі розпочалася реалізація
соціального проекту «Історія
народу — святиня країни».

16 квітня 2015 року район-
ним методичним кабінетом ві-
дділу освіти райдержадмініст-
рації за участю заступника го-
лови районної державної адмі-
ністрації Н.І. Фалько, голови
районної ради ветеранів війни
та праці Р.О. Осадчук, Дома-
нівського селищного голови
О.О. Доги, начальника відділу
освіти райдержадміністрації
І.К. Святченко, завідувача сек-
тором з питань внутрішньої по-

літики, зв’язків з громадськими
організаціями та ЗМІ апарату
райдержадміністрації І.Г. Подо-
роги, головного спеціаліста се-
ктору у справах молоді та спо-
рту райдержадміністрації О.А.
Мітірова, в.о. завідувача секто-
ром культури райдержадміні-
страції Т.А. Шевцової, завідую-
чої районним історико-крає-
знавчим музеєм В.М. Скорбен-
ко на базі районного Будинку
дитячої творчості було прове-
дено районну учнівську конфе-
ренцію «Народ — творець влас-
ної держави». Ця конференція
є складовою частиною со-
ціального проекту «Історія на-
роду — святиня країни». У за-
ході взяли участь представники
учнівських та педагогічних ко-
лективів загальноосвітніх нав-
чальних закладів району.
Учасників конференції приві-

тала Н.І. Фалько, яка наголоси-
ла на тому, що подібні заходи
допомагають виховувати моло-
де покоління у дусі патріотиз-

му, заохочують молодь до по-
шукової роботи та стимулюють
до тісної співпраці з волонтерами.
Учні загальноосвітніх навча-

льних закладів району презен-
тували дослідницькі роботи,
присвячені учасникам антите-
рористичної операції на сході
України, розповіли про своїх
односельчан, які виконують
свій військовий обов’язок.
З нелегкою, але конче необ-

хідною роботою волонтерсько-
го загону Доманівського ра-
йону всіх присутніх ознайомив
координатор даного напрямку
О.О. Дога. Олександр Олексі-
йович презентував пересувну
виставку, яка повністю розкри-
ває особливості роботи загону,
відзначив активну діяльність
юних волонтерів з Доманівсь-
кого РНВК та Доманівської за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
№2, подякував присутнім за
допомогу та підтримку військо-
вих з району на передовій.
Начальник відділу освіти рай-

держадміністрації І.К. Святчен-
ко подякувала педагогам та
учням за підготовку матеріалів
для районної конференції, за
підтримку та ініціативність під-
ростаючого покоління, наголо-
сила на тому, що в теперішній
час патріотизм є невід’ємною
складовою в житті кожного ук-
раїнця.

Наостанок всім учасникам та
гостям було запропоновано
сфотографуватися на згадку
про даний захід.

І. ЦЕХОЦЬКА.
Методист відділу освіти рай-

держадміністрації.
  На фото: учасники конфе-
ренції.

 З прокуратури району

За клопотанням прокуратури Доманівського району двом учасникам масової бійки із застосуванням вогнепальної зброї, що відбулась 12 квітня біля одного із розважальних
закладів смт. Доманівка, судом обрано запобіжні заходи — домашній арешт та тримання під вартою.
Установлено, що двоє чоловіків прийшли до бару аби продовжити святкування Великодня. Відмова персоналу впустити їх до закладу через те, що приміщення вже зарезервовано

для проведення святкових заходів, дуже обурила незнайомців. Конфлікт із замовниками банкету переріс у бійку, а згодом і у стрілянину, у результаті чого двоє людей із
вогнепальними пораненнями доставлені до лікарні. Окрім того, один із учасників конфлікту почав протидіяти законним вимогам працівника міліції припинити протиправні дії та
здійснив декілька пострілів в напрямку правоохоронця. Зловмисників було затримано у порядку ст.208 КПК України.
Одному із затриманих, який розпочав стрілянину, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.296, ч.1 ст. 345 КК України, — хуліганст-

во, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинене групою осіб, пов’язане з опором
представникові влади, який виконує обов’язки з охорони громадського порядку, та іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, із застосуванням вогнепальної зброї та погроза
насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Його співучаснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.296 КК України, — хуліганство, тобто грубе порушення громадського

порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинене групою осіб, та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється СВ Доманівського РВ УМВС в Миколаївській області, процесуальне керівництво — прокуратурою Доманівського району.
С. СОЛОВЕЙ.

  Прокурор Доманівського району.

 З відділу освіти райдержадміністрації

2015 рік є особливим і непростим для осві-
тян. Усе помітнішими стають процеси, пов’я-
зані з модернізацією освітньої діяльності на
всіх рівнях в контексті європейських вимог, що
зумовило ряд змін і в освітянському законо-
давстві. Це ми спостерігаємо, перш за все, у
сфері фінансування, адже цьогоріч поступово
вводиться нова практика і механізм надання
освітньої субвенції. Наразі триває процес вне-
сення змін і доповнень до порядку використан-
ня освітньої субвенції, зокрема і в частині
оплати поточних видатків, що є надзвичайно
важливим для закладів нашого району.
І в таких непростих реаліях сьогодення педа-

гогічні колективи району повинні відповідально
поставитися до організованого закінчення
навчального року, враховуючи зміни, внесені
до порядку проведення державної підсумкової
атестації. Як передбачено статтею 34 Закону
України «Про загальну середню освіту», нав-
чальний рік закінчується проведенням дер-
жавної підсумкової атестації випускників почат-
кової, основної і старшої школи.
У 2014-2015 навчальному році передбачає-
ться проведення державної підсумкової
атестації для учнів початкової школи з 12
по 21 травня у вигляді підсумкових контро-
льних робіт з трьох предметів: читання,
української мови та математики.
Державну підсумкову атестацію для учнів

9-х класів передбачається провести у пись-
мовій формі з трьох предметів: української
мови, математики та з предмета за вибо-
ром навчального закладу (1-8 червня); для
учнів 11 класів — у два етапи: 24 квітня —
з української мови у формі зовнішнього не-
залежного оцінювання у пункті тестування
(таким пунктом у нашому районі визначено
Доманівську загальноосвітню школу І-ІІІ ст.
№2); з 22 по 28 травня — з математики
або історії та предмета за вибором учнів.
Положенням про проведення державної

підсумкової атестації, затвердженим наказом
Міністерства освіти і науки України від 30 гру-
дня 2014 року № 1547, внесено нові норми,
пов’язані з проведенням державної підсумко-
вої атестації. Ось найважливіші з них:

1. Підсумкова атестація буде проводитися
лише в письмовій формі. Строки атестації що-
року визначатимуться відділами та управлін-
нями освіти. Порядок проведення та перелік
предметів, з яких здійснюється державна під-
сумкова атестація, щороку визначатиметься Мі-
ністерством освіти. Обов’язковою для усіх уч-
нів країни є атестація з української мови.

2. Положення визначає порядок проведення
оцінювання знань учнів у формі державної
підсумкової атестації в 2015 році. Документ
розкриває сутність державної підсумкової ате-
стації та покладає контроль за її проведення

на місцеві органи управління освітою. У доку-
менті зазначається, що державна підсумкова
атестація з української мови та літератури є
обов’язковою для всіх, хто бажає стати студен-
том. Атестація учнів проводитиметься в пись-
мовій формі, а перевірка знань з української
мови обов’язково буде відбуватися у вигляді
тестування. Положення також визначає окремі
випадки, які вважаються поважними причинами
нез’явлення учня на державну підсумкову ате-
стацію.

3. Завдання для проведення атестації укла-
даються навчальними закладами відповідно до
орієнтовних вимог до змісту атестаційних зав-
дань, затверджених Міністерством освіти і на-
уки України.

4. Під час проведення атестації, крім членів
комісії, можуть бути присутніми особи, упов-
новажені місцевими органами управління осві-
тою, та представники батьківського комітету
(ради) загальноосвітнього навчального закла-
ду. Для цього представникам батьківського ко-
мітету (ради) школи необхідно звернутись з
письмовою заявою до керівника навчального
закладу не менше як за три дні до початку
атестації, за розглядом якої видається відпові-
дний наказ керівника навчального закладу. Під
час проведення атестації в одному приміщенні
не можуть бути присутніми більше однієї осо-
би, уповноваженої місцевими органами управ-
ління освітою, і більше двох представників
батьківського комітету (ради) навчального зак-
ладу.

5. Звільняються від проведення державної
підсумкової атестації учні (вихованці), які пере-
бувають у соціальних відпустках відповідно до
статей 17, 18-1 Закону України «Про відпуст-
ки».
Міністерством освіти та науки України зат-

верджено також нове Положення про золоту
медаль «За високі досягнення у навчанні» та
срібну медаль «За досягнення у навчанні»,
яким конкретизовано умови нагородження уч-
нів медалями, посилено контроль за правильні-
стю нагородження відзнаками з боку керів-
ників навчальних закладів.
У цьому році вручення документів про ос-
віту навчальними закладами рекомендовано
провести для випускників 9-х класів 10—11
червня, 11-х класів — 30-31 травня.
Детальну інформацію щодо організованого

закінчення 2014-2015 навчального року та
проведення державної підсумкової атестації
можна знайти на сайті відділу освіти у
відповідному розділі http://domanivka-rvo.
edukit.mk.ua/

І. СВЯТЧЕНКО.
  Начальник відділу освіти райдержадміністра-
ції.

 Розпорядження голови Доманівсь-
кої районної державної адміністрації
від 19 лютого 2015 року №48

Про затвердження складу гро-
мадської ради при Доманівській
райдержадміністрації
Відповідно до статей 2, 37, пункту 9 статті 39 Закону України

«Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міні-
стрів України від 3 листопада 2010 року №996 «Про забез-
печення участі громадськості у формуванні та реалізації дер-
жавної політики», положення про громадську раду при Дома-
нівській райдержадміністрації, протоколу установчих зборів гро-
мадської ради при Доманівській райдержадміністрації від 28
січня 2015 року, з метою подальшого розвитку громадянського
суспільства у Доманівському районі:

1. Затвердити склад громадської ради при Доманівській рай-
держадміністрації (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації від 1 березня 2013 року №54 «Про затвер-
дження складу громадської ради при Доманівській райдержадмі-
ністрації».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Фалько Н.І.
  Голова райдержадміністрації             В.М.ІВАНЧЕНКО.

Склад громадської ради при Доманівській
райдержадміністрації

БАРАНОВА
Галина Захарівна

голова районної профспілки працівників аг-
ропромислового комплексу (за узгодженням).

БІЛАН Наталія
Олександрівна

голова районної організації Товариства
Червоного Хреста України (за узгодженням).

ДУНАЄВСЬКА
Галина
Олександрівна

голова районної ради профспілки працівників
освіти (за узгодженням).

ЗАЄЦЬ Любов
Федорівна

член добровільного громадського об’єднання
«Лікарняна каса» (за узгодженням).

КВИШКО Василь
Дмитрович

редактор районної газети «Трибуна хлібо-
роба» (за узгодженням).

МАКОГОНЕНКО
Анатолій
Анатолійович

голова громадської організації «Комфорт»
при Доманівській ЗОШ №2 (за узгодженням).

ОСАДЧУК Раїса
Олександрівна

голова районної організації ветеранів війни
та праці (за узгодженням).

ПОЛЯК Геннадій
Петрович

голова Доманівського осередку Бузької ди-
візії Українського Реєстрового Козацтва Все-
української громадської організації «Україн-
ське Реєстрове Козацтво» (УРК) (за узгод-
женням).

РОНЖИН
Володимир
Миколайович

головний спеціаліст сектору з питань внут-
рішньої політики, зв’язків з громадськими ор-
ганізаціями та засобами масової інформації
апарату райдержадміністрації.

СЛАВИЧ Віра
Антонівна

голова Доманівської районної організації ін-
валідів Всеукраїнської організації інвалідів
«Союз організації інвалідів України» (за уз-
годженням).

ФЕДОРЕНКО
Володимир
Петрович

член відокремленого підрозділу громадської
організації «Правий сектор Миколаївщини»
Доманівського району (за узгодженням).

ЩЕРБИНА
Леонід Іванович

голова Доманівської районної організації Все-
української громадської організації «Союз.
Чорнобиль. Україна.» (за узгодженням).
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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.

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

 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.

  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.

Фірма "Все для даху" м. Первомайськ
  виробляє металочерепицю та профнастил. Реалізує
водостоки, металопластикові вікна та сайдинг. Є до-
ставка. Тел.: 0958112924, 0930569293, 0977437125.

Петрівський державний аграрний технікум
запрошує на навчання учнів 9-11 класів за спеціальностями:
1. Виробництво та переробка продукції рослинництва.
2. Ветеринарна медицина.
3. Землевпорядкування.
4. Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромисло-
вого виробництва.
5. Виробництво і переробка продукції тваринництва.
На державний бюджет та контрактну форму навчання. Технікум

розташовано в мальовничому куточку одеського степу, на березі
Тилигульського лиману.
Гуртожитком студенти забезпечуються.
Телефон для довідок (04855) 9-41-38.

   Приймальна комісія працює з 8.00 до 18.00 год., крім неділі.

З ювілеєм!
21 квітня свій ювілейний день народження відзначи-

ла КІМНАЦЬКА Лариса Іванівна з Доманівки. Дорогу
дружину, маму й бабусю ми сердечно вітаємо з цією
знаменною подією, бажаємо їй міцного-міцного здо-
ров'я, довгих років життя, жіночого щастя, благополу-
ччя, мирного неба.
За ніжне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу
Тобі, люба наша, низький наш уклін.

  Чоловік, сини, невістки, онук.

Уточнення
  У минулому номері газети "Трибуна хлібороба" при публікації
звернення про надання допомоги на лікування воїну-земляку
Михайлу Шуляку було допущено неточність. Кошти слід направ-
ляти на вказаний картковий рахунок в ПриватБанку.

Управління агропромислового розвитку
Доманівської райдержадміністрації

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеці-
аліста-агронома відділу організації виробництва та переробки сільсь-
когосподарської продукції.
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:
— повну вищу освіту за фахом агроном;
— стаж державної служби або стаж роботи по спеціальності не

менше трьох років;
— володіють знанням чинного законодавства з питань державної

служби;
— вільно володіють державною мовою;
— вміють працювати на комп’ютері на рівні користувача.
Документи приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня

опублікування оголошення.
  Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків,
розміру та умов оплати праці надається управлінням агропромислового
розвитку за адресою: смт. Доманівка, вул. Леніна 39 а, тел. 9-11-41.

  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.

  Продаю нітроамофоску. Тел. 0667650940. Ігор.

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

 Укрпошта пропонує

 Оформлення субсидій через
 Укрпошту:
 комфортний
 механізм
 отримання
З подорожчанням вартості житлово-комунальних послуг акту-

альним питанням для українців стають житлові субсидії, зруч-
ність та швидкість їх отримання.
Постановою Кабінету Міністрів від 28 лютого 2015 року №

106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій»
механізм видачі субсидій спрощено. Призначення субсидій здій-
снюватиметься лише на основі двох документів — заяви та дек-
ларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призна-
ченням житлової субсидії. За субсидією має звернутися член
сім’ї, на якого відкрито особовий рахунок на сплату житлово-
комунальних послуг. Також на субсидію можуть претендувати
громадяни, котрі орендують житло і сплачують за комунальні
послуги. Однак вони повинні мати офіційний договір оренди і
кошти вносити не господарю готівкою, а на рахунок. Для приз-
начення житлової субсидії громадянин має звернутися за місцем
реєстрації до управління праці та соціального захисту населення.
З метою комфортного отримання субсидій українцями, доку-

менти для призначення субсидії можуть бути направлені пош-
тою. Завітавши до найближчого поштового відділення, пра-
цівники Укрпошти нададуть вам консультацію щодо порядку на-
правлення всіх необхідних документів на отримання субсидії.
Спрощеною процедурою отримання субсидій передбачено,

що до 15 квітня 2015 року українцям разом із платіжками на
житлово-комунальні послуги мали бути надіслані документи, не-
обхідні для призначення житлової субсидії. Разом із бланками
українці додатково отримують у поштову скриньку інструкцію
про те, як правильно заповнювати заяву та декларацію. Це
допоможе кожному охочому самостійно заповнити документи
та надіслати їх поштою.

«Національний оператор поштового зв'язку України є на-
дійним партнером для українців при отриманні житлових субси-
дій, — відзначає в.о. генерального директора Укрпошти Ігор
Ткачук. — Відтепер не потрібно витрачати зайвий час на поїздки
до управління соціального захисту населення. Документи для
отримання субсидії можна направити поштою, звернувшись до
одного з 12 тис. поштових відділень по всій Україні. Розгалуже-
на мережа відділень національного оператора поштового
зв'язку є однією з головних переваг при отриманні субсидій
через Укрпошту».
  Ознайомитися з усіма необхідними зразками бланків для оформ-
лення житлових субсидій можна на сайті Укрпошти у розділі
«Адміністративні послуги: спрощений доступ через пошту».

  Терміново, недорого продаю розкладний диван (книж-
ка) у гарному стані. Тел.: 0992941849, 0975057842.

Ліцензійна картка серії АА №851686 до ліцензії серії АГ №504921 від 18.03.2011 р.

 Продаю насіння соняшника "форвард". Тел. 0673481135.

 Çðîñòàþòü çåëåí³ øàòè
  21 квітня члени уч-
нівського лісництва
«Дубок» Доманівсь-
кого РНВК «Доманів-
ська ЗОШ І-ІІІ ст. №1
— Центр дитячої та
юнацької творчості»
разом з практиканта-
ми Вознесенського
ліцею Мамчуром Во-

лодиром, Кізимою Ярославом, які також були членами даного
учнівського лісництва, та Турбіним Михайлом і Моцпаном Яковом —
майбутніми єгерями-лісниками, під керівництвом лісничого Дома-
нівського лісництва Вінковської Л.Г. та керівника учнівського ліс-
ництва Доманівського РНВК Прежен Н.М. в рамках акції «Майбутнє
лісу в твоїх руках» посадили 100 штук сіянців абрикоси та 100 штук
сіянців маслини на правому березі річки Чертала в районі селища
Доманівки.
  Л. ВІНКОВСЬКА.
  Лісничий Доманівського лісництва.

 З Прибузької сільської ради

Сьомий рік поспіль громадські
організації району за підтримки
райдержадміністрації та сільсь-
ких рад активно працюють в
Проекті ЄС/ПРООН «Місцевий
розвиток, орієнтований на гро-
маду», метою якого є інвестува-
ння коштів для розвитку громад-
ських ініціатив на покращення
життєзабезпечення населення.
На даний час в Проекті працю-
ють громади чотирьох сільських
рад: Акмечетської, Сухобалків-
ської, Прибузької та Фрунзенсь-
кої. Реалізуються мікропроекти
по водопостачанню, втілюються
енергозберігаючі та інноваційні
заходи в закладах освіти.
Прикладом тісної співпраці та

розуміння, бажання зробити жи-
ття кращим продемонстрували
жителі Прибузької сільської ра-
ди. 17 квітня за ініціативи грома-
дської організації «Лілея» При-
бузької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ст. відбувся благодійний
концерт «Добро іде по землі».
У відремонтованому залі Будин-
ку культури (який старанно готу-
вали саме до цієї події) зібрали-
ся жителі Прибужжя та навколи-
шніх сіл. Завітали на гостину і
вихідці з прибузького краю, щоб
спільно через пісенну творчість,
хореографічне мистецтво різних
поколінь дарувати тепло своїх
сердець, довести, що спільними
зусиллями вирішувати проблеми
громади можливо і корисно.
Всіх присутніх схвилював вис-

туп колективу вчителів Прибу-
зької школи, який, як кажуть,
задав тон всьому заходу. Юні
обдарування дарували глядачам
пісні про рідний край, добро та
злагоду. А найменші артисти
розвеселили всіх жартівливими
хореографічними постановками.

Підтримали прибужців і митці з
Южноукраїнська — народний во-
кальний ансамбль «Адажіо».
Учасники — а це молоді люди,
які є фіналістами проектів «Х-
фактор» та «Хочу до Меладзе»,
з щирістю та високим про-
фесіоналізмом доносили до гля-
дачів високохудожні музичні
твори.
На концерт завітали заступник

голови райдержадміністрації
Наталія Фалько, керівник апара-
ту райдержадміністрації Олена
Максютенко, начальник відділу
освіти райдержадміністрації Іри-
на Святченко, депутат Миколаїв-
ської обласної ради Микола Ко-
сінчук, голова ПСП ім. Щорса
Стефан Зборовський, депутати
Доманівської районної ради Ва-
силь Бігун, Олександра Сохань,
Михайло Гладир, Прибузький сі-
льський голова Віктор Матю-
щенко.
На благодійному заході зібра-

но більше 8 тисяч гривень, які
стануть часткою громади в учас-
ті у мікропроекті — заміні вікон у
навчальному закладі. Директор
школи Валентина Костомаха ви-
ступила з проникливими слова-
ми вдячності всім, хто відгук-
нувся на ініціативу батьківської
ради школи, висловила надію на
подальшу плідну співпрацю та
запевнила, що навчальний зак-
лад, будинок культури, сільська
рада та мешканці сільської ради
є дружніми партнерами у роз-
будові громадянського суспіль-
ства.
Це гарний приклад того, як

разом робити життя навколо
кращим та є усвідомленням то-
го, що ніхто, крім нас самих, не
наведе лад у своєму домі.
  Н. ІВАНЕНКО.

 З відділення ДАІ

Дуже скоро сплатити штраф
за порушення Правил дорож-
нього руху банківською карткою
на місці можна буде і на Мико-
лаївщині. Такі заходи вживають-
ся на території всієї держави,
щоб зробити сплату адміністра-
тивних штрафів простішою та
зручнішою, тим самим зберегти
водієві час, що сьогодні витра-
чається на черги в установах.
Керівництво обласної філії уп-

равління АТ «Ощадбанк» пере-
дало Державтоінспекції Мико-
лаївщини 29 POS-терміналів для
безготівкової оплати штрафів.
Найближчим часом планується
передача ще 21 приладу, аби
кожен екіпаж ДАІ, що несе слу-
жбу на автодорогах Миколаївсь-
кої області, мав змогу за бажан-
ням правопорушника провести
оплату штрафу на місці зупинки.
Крім того, в Управлінні ДАІ

Миколаївської області представ-
ники «Ощадбанку» навчили ін-
спекторів ДАІ користуватись мо-
більними терміналами та відпо-
віли на всі важливі питання, які
можуть виникнути під час робо-
ти з приладами. Інспектор на
місці порушення вводить суму в

гривнях, серію та номер прото-
колу. Потім має бути підтверд-
ження і два чеки, один з яких
надається правопорушнику, а ін-
ший долучається до адмінпрото-
колу. Проте така оплата не сто-
сується порушень, які розгля-
даються в суді.
Отриманими POS-терміналами

вже найближчим часом будуть
обладнані патрульні автомобілі
та стаціонарні пости працівників
ДАІ Миколаївщини, і зовсім
скоро кожен бажаючий грома-
дянин зможе скористатись цією
послугою.
Сплата штрафу на місці пору-

шення — це, насамперед, добро-
вільна особиста справа кожного
учасника дорожнього руху. Як-
що водій бажає, то він може
скористатися цією послугою та
сплатити штраф через банківсь-
кий платіжний термінал. Для
цього необхідно мати при собі
лише банківську картку.
С. ЛИСЕНКО.

  Інспектор з адмінпрактики
ВДАІ з обслуговування Доманів-
ського району УДАІ УМВС Ук-
раїни в Миколаївській області,
старший лейтенант міліції.

З Доманівського лісництва


