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

скликання відбудеться 5 червня 2015 року, о 10 годи-
ні, у залі засідань районної ради, з проектом порядку
денного:

1. Про внесення змін до районного бюджету Дома-
нівського району на 2015 рік.

2. Про хід виконання Комплексної програми соці-
ального захисту людей похилого віку, осіб, які пост-
раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на
2010-2015 роки («Турбота»).

3. Про план роботи районної ради на ІІ півріччя
2015 року.

4. Про затвердження технічної документації норма-
тивної грошової оцінки земельних ділянок, що пере-
даються у власність та надаються в оренду.

5. Різне.
  Голова районної ради            Т.Л. КУШНІР.

 31 травня — Трійця
  Шановні жителі Доманівщини! Щиросердно вітаємо
вас із Днем Святої Трійці.
  Це одне з найважливіших свят, що розкриває глиби-
ни християнської віри. У день П’ятидесятниці Святий
Дух зійшов на апостолів і надихнув їх нести в світ
істину, правду та любов до ближнього. Цієї світлої
днини разом із запашною зеленню в наші домівки
входять мир, злагода та Божа благодать. Людські
серця наповнюються добром, щирістю та душевним
теплом.
  Нехай Свята Трійця єднає, освячує та береже кож-
ного з нас на дорозі правди та порозуміння, а духовне
піднесення стане благодатним ґрунтом для нових
благих починань в ім’я миру та добра!
  Голова райдержадміністрації В.М. ІВАНЧЕНКО.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

***
  Шановні жителі Доманівського району!
  Прийміть щирі вітання з нагоди одного з величніших
християнських свят — Трійці!
  Різні народні обряди супроводжують святу Трійцю
зеленими барвами, символізуючи оновлення світу,
розквіт життєвих сил, вселяють надію на краще май-
бутнє, примножують прагнення жити в мирі та твори-
ти добро на рідній землі.
  Тож нехай це свято надихає всіх вас на добрі
справи, наповнює серця любов’ю до ближніх, дарує
кожному здоров’я, сімейний затишок і добробут, несе
щастя і впевненість у майбутньому.
  Зі святом!!!
  З повагою, Олександр ЛІВІК, народний депутат
України.

 1 червня — Міжнародний день
захисту дітей
  Дорогі юні друзі! Щороку 1 червня ми відзначаємо
свято маленьких громадян нашої країни — Міжна-
родний день захисту дітей. Це добре і радісне свято.
Разом з тим, це один з найважливіших днів у кален-
дарі, який покликаний нагадати нам, дорослим, про
відповідальність за благополуччя і щастя дітей.
  Завдання родини, суспільства і держави — турбува-
тися про вас, любі діти. Адже для нас, дорослих, дуже
важливо, щоб ви росли здоровими, щоб ваше дитин-
ство було радісним і щасливим. Допомога багатодіт-
ним сім'ям, сім'ям, які вимушено покинули свої оселі,
захист прав та інтересів маленьких жителів нашого
краю, поліпшення системи охорони здоров'я та
освіти знаходяться в центрі нашої постійної уваги. І
ми хочемо, щоб з перших років життя кожна дитина
відчувала це.
  Щиро дякуємо всім, хто вкладає свою душу у вихо-
вання наших дітей, — вчителям, вихователям, соціаль-
ним працівникам. Слова особливої поваги — людям,
які піклуються про діточок, що залишилися без ба-
тьківської опіки і найбільше потребують тепла і
любові.
  Дорогі діти, ростіть здоровими, добрими, талано-
витими і радуйте нас своїми вчинками та успіхами!
  Голова райдержадміністрації В.М. ІВАНЧЕНКО.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

***
  Дорогі діти! Шановні батьки!
  Щиро вітаю вас із світлим та прекрасним святом —
Міжнародним днем захисту дітей!
  Любі діти! Ви майбутнє нашої держави, яке фор-
мується у сьогоденні. Тож наполегливо оволодівайте
знаннями, розвивайте свої здібності, щоб стати гід-
ними громадянами України.
  Бажаю всім міцного здоров’я, добра, радості, щас-
ливого дитинства та сяючих посмішок.
  З повагою, Олександр ЛІВІК, народний депутат
України.

28 травня — День прикордонника
  Шановні прикордонники! Щиро вітаю особовий
склад, ветеранів, усіх, хто забезпечує недоторкан-
ність кордонів нашої Батьківщини, з професійним
святом — Днем прикордонника. Від усієї душі бажаю
вам і вашим сім'ям міцного здоров'я, міцності духу,
ясності думок та відданості присязі і рідній державі,
благополуччя, добра та миру! Ваш професіоналізм,
витримка й сміливість, ваша стійкість та мужність,
нелегка служба вдень і вночі, у спеку і холод є яск-
равим прикладом для підростаючих поколінь. Нехай
все у вас буде добре!
  Депутат Миколаївської облради, голова Возне-
сенської МПО «ВО «Батьківщина»
  Е.Ю. ГРИГОРЯН.

 Актуальне інтерв'ю

— Шановний Тарасе Леонідовичу! 3 квіт-
ня 2015 року відбулася сесія Доманівської
районної ради, на якій депутати переваж-
ною більшістю голосів обрали Вас голо-
вою районної ради. Хоч і з запізненням,
проте вітаю Вас від імені наших читачів з
обранням і одразу ж запитання. На новій
посаді Ви вже близько двох місяців. Чи
визначили для себе пріоритети в роботі,
вирішенню яких проблем в житті району
приділяєте сьогодні найбільшу увагу?

 — Хочу зауважити, що законний термін дія-
льності нинішньої районної ради спливає вже
в жовтні цього року, і не варто на цей корот-
кий період будувати якісь грандіозні плани і
проекти. Але моє найголовніше завдання сьо-
годні — забезпечити сталу роботу місцевого
самоврядування та його тісну взаємодію з
виконавчою владою в районі.
Сьогодні на органи місцевого самоврядува-

ння покладена велика відповідальність за со-
ціально-економічний стан територіальних гро-
мад, за благополуччя їх жителів, за створення
комфортних умов для проживання мешканців
нашого району та для вимушених переселен-
ців. І, мабуть, найголовніше те, що наша ді-
яльність матиме сенс лише тоді, коли в центрі
уваги, насамперед, буде людина, необхідність
поліпшення її умов життя, а саме надання пос-
луг органами влади: відремонтовані дороги,
якісна медицина, розвиток шкільної та дошкі-
льної освіти, поточні, капітальні ремонти в ус-
тановах соціальної сфери, відремонтовані да-
хи та інше. Проблем безліч і влада повинна
вчасно реагувати та вирішувати їх. При цьому
категорично не сприймаю деструктивну пози-
цію деяких місцевих політиків, яких усунули
від влади, підбурити, розхитати, дискредиту-
вати. На їх думку, чим гірше, тим краще. Мої
ж пріоритети — бути відповідальним, чесним і
професійним. Не займатись критиканством, а
вносити конструктив і фаховість в діяльність
влади на місцях.

— Ви тривалий час працювали на посаді
заступника голови, головою районної дер-
жавної адміністрації, добре знаєте специ-
фіку роботи адміністрації, її управлінь, ві-
дділів та служб. Певно, це допомагає в по-
ліпшенні взаємодії органів представниць-
кої та органів виконавчої влади в районі?

— Так, безумовно. Колись від одного із най-
досвідченіших товаришів отримав таку наста-
нову: «У нас в житі є дві мами. Перша — це
та, що дала життя, виховала, а друга — це
досвід. Накопичуй і не розпорошуй, він завж-
ди допоможе». Завдяки злагодженій роботі
представницької і виконавчої гілок влади, тіс-
ному співробітництву з територіальною грома-
дою є можливість вирішувати чимало непрос-
тих питань, реалізовувати багато перспектив-
них планів та задумів. Цей досвід дозволяє
якісно, а головне конструктивно підходити до
вирішення нагальних проблем громад.

— Як Ви оцінюєте діяльність постійних
депутатських комісій районної ради, одну
з яких — з питань планування, бюджету та
фінансів — донедавна очолювали? Чи спо-
вна вони виконують покладені на них фун-
кції контролю за виконанням прийнятих
районною радою програм у різних сферах

соціально-економічного розвитку району,
делегованих районною радою органам ви-
конавчої влади повноважень?

— Постійні комісії — досить ефективний
інструмент роботи районної ради. Вони діють
згідно з планом роботи та чинним положен-
ням про постійні комісії районної ради. Засі-
дання всіх постійних комісій проводяться від-
крито і гласно.
Головним завданням постійної комісії з пи-

тань планування, бюджету та фінансів, яку я
очолював, є формування бюджету району та
здійснення контролю за його ефективним ви-
користанням. Комісія практикувала проведен-
ня засідань із залученням керівництва та поса-
дових осіб районної державної адміністрації,
керівників бюджетних установ. Розглядалися
проекти положень з питань управління об’єк-
тами спільної власності — про оренду, списан-
ня, методику розрахунку орендної плати та
інше. Як правило, робота бюджетної комісії
проводилась розширено, проводились спільні
засідання постійних комісій, на яких обгово-
рювались проекти бюджету, соціально-еконо-
мічних програм та інші питання, важливі для
життєдіяльності району. Такі колективні зуси-
лля, творчий підхід до справи давали свій пев-
ний позитив у прийнятих в подальшому рішен-
нях районної ради.

— Хоча Ви, Тарасе Леонідовичу, ще зов-
сім молода людина, але вже маєте й зна-
чний досвід роботи на посаді сільського
голови, добре знаєте найбільш гострі пита-
ння територіальних громад. Якою має бути
сьогодні взаємодія районної та сільських
і селищної рад задля вирішення спільних
проблем життєдіяльності району?

— Розвиток і процвітання територіальних
громад — це результат тісної співпраці всіх
мешканців громад, але основною рушійною
силою є активність та співпраця депутатів всіх
рівнів, працівників органів місцевого самовря-
дування та громадськості.
Безумовно, найголовнішим важелем спів-

праці має бути діалог місцевого самоврядува-
ння з виконавчою владою на всіх рівнях. Не
повинно бути конфронтації в цій роботі. Ком-
проміс — головна умова діалогу між грома-
дою, місцевим самоврядуванням і виконавчою
владою. Основним моїм завданням є те, щоб
районна рада працювала ефективно, злагод-
жено, сприяла консолідації всіх зусиль у по-
доланні проблем розвитку територіальних
громад, вирішенню питань їх життєдіяльнос-
ті. А це — економіка району, належне функці-
онування закладів освіти й охорони здоров’я,
соціальний захист жителів району тощо.

— В продовження попереднього запитан-
ня. Хотілося б почути Вашу думку щодо
перспектив проведення в Україні реформи
місцевого самоврядування, передачі від
центральних органів на місця владних
повноважень та відповідних фінансових
ресурсів.

— Безперечно, передача повноважень від
центру на місця питання більш ніж актуальне.
Але дотримуюсь думки про те, що простим
копіюванням досвіду тієї чи іншої країни світу
питання не вирішити. Україна повинна випра-
цювати свою оптимальну модель адміністрати-
вно-територіального устрою, враховуючи,
перш за все, інтереси, соціальні вимоги жите-
лів громад. Погоджуюсь з тим, що досвід єв-
ропейських країн повинен стати основою для
дискусії.
Метою такої реформи має бути підвищення

якості життя людини. Реалізація пропозицій,
які лунають сьогодні, щодо укрупнення сіль-
ських, селищних громад, районів має привес-
ти в результаті не до скорочення й віддалення
публічних (державних) послуг від людей, а до
наближення й спрощення цих послуг. Якщо
людина не матиме змоги отримати довідку,
скажімо, про склад сім'ї, на місці, в своєму
селі, а повинна буде добиратись до відповід-
ної державної установи за десятки кілометрів,
то таке укрупнення нікому не потрібне. Дер-
жаві необхідно сьогодні розробити чіткий пе-
релік послуг, які надаватиме, конкретизувати
процедуру їх отримання, врахувавши при
цьому насамперед інтереси людей, і передати
ці повноваження на місця. А безпосередньо
люди через інструмент виборів контролювати-
муть роботу місцевих чиновників. Ну і, звісно,

певний інститут представництва держави по-
трібно залишити для контролю, щоб не на-
роджувались місцеві князьки, щоб не викори-
стовували вони владу і ресурси для власних
потреб.

— У жовтні 2015 року мають пройти чер-
гові вибори до місцевих рад. Як гадаєте:
чи відбудуться вони, і якщо так, то на якій
законодавчій основі?

— Повторюсь, але знову ж таки зауважу, що
вибори — найкращий інструмент впливу на
владу в цілому. Є закон, його потрібно вико-
нувати. Законом встановлені строки прове-
дення виборів. Тому, на мою думку, вони по-
винні відбуватись за законом. Ми, мабуть, вже
звикли до того, що кожного разу та політична
сила, яка приходить до влади у Києві, щоразу
намагається змінити законодавство про ви-
бори, підлаштувати його під себе. Від такої
практики слід нарешті відмовитись.
Щодо того, на якій законодавчій основі ма-

ли би обиратися депутати місцевих рад насту-
пної осені, то я дотримуюсь думки, що мажо-
ритарна система виборів повинна бути ос-
новою найнижчого рівня місцевого самовря-
дування. Це — сільські, селищні, міські ради.
За цією системою мають обиратися також і
сільські, селищні та міські голови. Вибори ж
до районних та обласних рад потребують
ширшої консолідації на рівні політичних пог-
лядів, але мати пряму відповідальність перед
виборцями. І тут найкращою, знову ж таки, на
мою думку, є система виборів за відкритими
списками політичних партій, де виборець го-
лосує безпосередньо за кандидата тієї чи ін-
шої політичної сили. Але вважаю, що на цих
рівнях потрібно дати можливість участі у ви-
борах місцевим громадським організаціям.

— Окремі керівники дуже бурхливо ре-
агують на критику, в тому числі і у засобах
масової інформації, не сприймають її, об-
ражаються, погрожують судом.

— А на мою думку, дуже добре, коли владу
піддають критиці. Це і посадовцям не дає ша-
нсу загратись у владу, і громадяни можуть
відкрито висловити своє ставлення до їх дій.
У критиці на свою адресу, безумовно, окрім
користі, нічого іншого не бачу. Це дозволяє
часом по-новому поглянути на, здавалось би,
очевидні речі, яких в буденній круговерті жит-
тя іноді не помічаєш, переорієнтуватися, змі-
нити підходи до вирішення тієї чи іншої проб-
леми, внести корективи у плани роботи, якщо
хочете, змінити навіть погляди. Конфуцій го-
ворив: «Тільки дурень в своєму житті не змі-
нює поглядів». Звичайно, коли піддаєшся не
конструктивній критиці, а критиканству, в бі-
льшості випадків від своїх конкурентів, або ж
осіб, яких вони підбурюють на це (замовні
статті в пресі, Інтернеті, громогласні виступи
тощо), дещо обурюєшся, але врешті-решт ро-
зумієш, що в кожного з нас у цьому житті
своя місія. Відповідати на такі дії — означає
виправдовуватись. Вступати в діалог можна
лише з тим, хто його прагне. І завжди потріб-
но пам’ятати, що для кожного з нас найвищий
суд — це суд Божий.

— І наостанок. Ваші побажання жителям
Доманівського району в наш нинішній не-
легкий час бурхливих потрясінь, кардина-
льних змін, але, сподіваюсь, щасливого
майбутнього для України та всіх її гро-
мадян.

— Нова доба відкриває нові можливості та
перспективи для кожного з нас. Ми маємо
створити такі умови життя, які були б гідні
громадянина України. А сподівання на те, що
якщо ми кудись вступимо, нам все дадуть і за
нас все зроблять, є вкрай хибною позицією.
Потрібно закачати рукава і своїми силами
відбудовувати країну. Наполегливо працювати
усім заради створення держави з високими
стандартами, яку не соромно буде передати
наступним поколінням. Сьогодні наші спільні
зусилля мають бути спрямовані насамперед на
забезпечення миру, збереження цілісності та
єдності України. Не розривати, а об’єднувати,
не розвалювати, а будувати, не спорити, а
молитись. Божої благодаті, миру і добробуту
вам, дорогі земляки!

— Дякую за розмову.

  Розмову вів В. КВИШКО.

Наш співрозмовник — голова Доманівської районної ради Т.Л. КУШНІР.
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Світовий досвід, зокрема європейсь-
кий, свідчить про важливість децентра-
лізації влади в регіонах. Особливо важ-
ливий та корисний нам досвід центра-
льноєвропейських країн, які також
були разом з нами у соцтаборі і за
останні роки зробили стрибок за якіс-
тю життя. Концепція реформи, яку ми
зараз розглядаємо, полягає у заміні
жорсткої та неефективної вертикалі
зборів та перерозподілу. Замість неї
створюються на місцях самодостатні
територіальні громади, які отримують
всі необхідні права та повноваження
для розвитку певної території.
Попередній територіальний устрій

склався ще за СРСР: там все керувало-
ся зверху, а власність була державною.
Зараз тільки 5% всієї власності на-
лежить державі і тому стара модель
перерозподілу зверху не працює. Крім
того, що держава не самий ефективний
власник (світовий досвід це доводить),
є ще і різного роду фільтри фінансо-
вих потоків у вигляді районних та об-
ласних бюджетів. Чим більше посеред-
ників у вигляді чиновників різного рів-
ня будуть брати участь у перерозподілі,
тим менша ефективність і більша ко-
рупція. І ми з вами це бачимо.
Створення територіальних громад на-

дає можливість збирати податки на мі-
сці і через свої місцеві органи ними
розпоряджатися. Рада територіальної
громади, куди увійдуть представники
всіх населених пунктів, отримає і фі-
нанси, і повноваження, і відповідальніс-
ть перед громадою. На місці завжди
видніше проблему та шляхи її вирі-
шення.
Громада сама вирішуватиме, куди

спрямовувати кошти і як розвивати вла-
сну територію. При цьому, одним з го-
ловних джерел наповнення бюджету
стане податок з доходів фізичних осіб.
Законодавством вже зараз передбачає-
ться залишати 60% цього податку і є
перспективи залишати його повністю у
місцевій громаді. Це ще дозволить
вивести з тіні заробітні плати, робити
необхідні відрахування для соціально-
го захисту громадян, а головне — по-
кращить роботу власних органів влади,
діяльність яких громада зможе відслід-
ковувати і контролювати.
Така концентрація в одному місці ре-

сурсів, повноважень та відповідально-
сті зробить прозорою діяльність місце-
вої влади та зробить територіальну
громаду привабливою для інвестицій,
як місцевих чи національних, так і іно-
земних. Враховуючи досить високу ква-
ліфікацію і працелюбність нашого на-
роду, на такі умови можуть пристати
серйозні виробники та інвестори. Тоб-
то реформа зробить владу ефектив-
нішою, а умови проживання, відповід-
но, комфортнішими. Це — по-перше.
По-друге, утворення самодостатніх

територіальних громад дозволить бі-
льш якісно надавати всі послуги, яких
ми потребуємо (медицину, освіту, по-
жежну охорону та охорону громадсь-
кого порядку, комунальні послуги). На-
приклад, за скільки часу, на вашу дум-

ку, може до хворого дістатися швидка
допомога з райцентру до крайнього
села району? Питання, скоріше, ри-
торичне. Година — дві, а з таким фінан-
суванням швидка взагалі може і не
виїхати.
Створення територіальної громади,

яка одразу отримає статус міста об-
ласного значення, незалежно від того,
чи вона міська, чи сільська, об’єднує
навколо себе територію зі шляхами з
твердим покриття з відстанню до цент-
ру новоствореної громади не більше 20
кілометрів. У крайніх випадках — 25
кілометрів. Тоді швидка, пожежна чи
міліція можуть дістатися до самої від-
даленої частини громади за 20-30 хви-
лин. Це саме стосується, наприклад,
якщо потрібно з села виїхати у центр
громади, де можна вирішити всі питан-
ня державного рівня. Для цього не
потрібно буде їхати ні в райцентр, ні в
обласний центр. Виконком терито-
ріальної громади буде наділений таки-
ми ж повноваженнями.
Наприклад, бабусі з села взагалі мо-

жна не виїжджати. Сільський староста,
що обиратиметься жителями населено-
го пункту, так само буде представляти
виконком на селі та інтереси селян в
об’єднаній громаді. Він має право
взяти, наприклад, документи на офор-
млення пенсії, та завезти їх у виконком
громади і там все швидко оформити.
Бабуся отримує пенсію на картку та
знімає її, в разі потреби, у банкоматі в
селі. Все спрощено, зведено до елект-
ронного врядування. Будь-яка особа з
громади зможе за допомогою інтерне-
ту чи через спеціальний інформаційний
термінал подивитися, як витрачаються
бюджетні кошти громади і хто що
робить. Тобто, компактність розташу-
вання громади прискорить отримання
послуги.
По-третє, буде збережено село. Сві-

товий досвід говорить, що у сільському
господарстві в розвинутих країнах пра-
цює не більше 5% населення і ми йде-
мо до того. Де ж людям з села тоді
працювати? Неминуче молодь поїде, а
села з часом вимруть. Як зауважив ди-
ректор Інституту Громадянського Суспі-
льства Анатолій Ткачук, є лише два
шляхи: латиноамериканський та євро-
пейський. Не бажаючи, свого часу, про-
водити територіальну реформу, в краї-
нах Латинської Америки пішли по шля-
ху міграції сільського населення у ве-
ликі промислові міста, де утворилися
багатомільйонні фавели з жахливими
умовами проживання та всілякими соці-
альними проблемами.
Європейський досвід — це утворення

територіальних громад та створення
саме в їх центрах виробничих потуж-
ностей, куди люди їдуть на роботу з
села. Європейська формула успіху:
живеш в селі — працюєш в місті. Таким
чином, в адміністративному центрі те-
риторіальної громади буде розташова-
но виробництво чи об’єкти надання
послуг, а люди чи власним транспор-
том, чи муніципальним будуть за 20-30
хвилин доїжджати, а ввечері повертати-

ся додому. Повірте, громаді по кишені
встановити регулярне маршрутне спо-
лучення на такі відстані. Цими ж авто-
бусами можуть їздити школярі до шко-
ли, це по-четверте.
Дехто може вважати, що школи в се-

лі закривати не можна. Але слід звер-
нути увагу на аргументи. Розділимо їх
на економічні та соціальні. Міні-
стерство освіти України підрахувало,
що навчання однієї дитини на рік кош-
тує близько 8 тисяч гривень. Це в се-
редньому. У селах з населенням до
5000 осіб собівартість навчання пере-
вищує цей рівень та складає більше 10
тисяч і чим менше село — тим дорожче
виходить. Треба утримувати будівлю,
здійснювати її капітальний та поточний
ремонти, опалювати взимку, платити за-
робітну плату вчителям та працівникам
школи — це все непомірні видатки на
бюджет сільських та селищних рад. За
таких умов вони ніколи не зможуть
дати нормальну освіту дітям! Це еконо-
мічні чинники.
Тепер — соціальні. Вчителі не мають

достатньо годин, отримують малу пла-
ту, свій професійний рівень не підвищу-
ють. Мова йде про якість надання пос-
луг, в даному випадку — освітніх. Які
механізми їх покращення чи, бодай,
збереження ми можемо запропонувати
у старій системі? Ніякі. Стає тільки гір-
ше. Рік від року проблем більшає,
дітей меншає, падає якість навчання.
Всі знають, що шкільна освіта в об-
ласному центрі краща, і що, навіть, ро-
зумній дитині з села не вистачатиме
знань, щоб поступити кудись, скласти
ЗНО.
Освітні, медичні послуги та будь-які

інші послуги, що потребують високої
кваліфікації (а у медичній сфері — ще
й дорогої діагностичної апаратури), по-
требують концентрації ресурсів і фахів-
ців. Якісні школи стануть доступними
сільським дітям в адміністративному
центрі територіальної громади. Забез-
печити регулярне транспортне сполуче-
ння між селами набагато дешевше та
ефективніше, ніж утримувати кілька
недоукомплектованих шкіл. Звісно, що
громада визначатиметься з кожною ок-
ремо, можливо, залишити початкові
класи, але ми говоримо про принцип.
По-п’яте, нам би всім хотілося бути

здоровими, але на сучасну якість ме-
дичних послуг ми теж скаржимося. По
аналогії зі шкільною освітою, так само
краще їхати лікуватися у обласний
центр, ніж залишатися в селі. Медичне
обслуговування передбачає концентра-
цію на трьох рівнях професійних та фі-
нансових ресурсів. Реформою пропо-
нується на рівні громад зберегти сімей-
но-терапевтичну та ургентну медицину.
Лікування більш складних хвороб
передається на субрегіональний рівень
— у повіт. Так будуть називатися
об’єднання декількох громад, де буду-
ть встановлені шпиталі з дорогим об-
ладнанням та працюватимуть фахівці
більш високого рівня. Для зовсім скла-
дних випадків будуть існувати на регі-
ональному рівні лікарні-інститути. Все

це буде, відповідно, фінансуватися за
спеціальними державними субвенціями.
Подібна схема градації буде і в

освіті, де на рівні повітів будуть спеці-
алізовані школи, ліцеї та гімназії за
фахами і напрямами, а на рівні регіонів
— університети. Але головною ланкою
організації територіального устрою бу-
дуть завжди самодостатні територіаль-
ні громади. Звичайно, що це не всі пе-
реваги реформи місцевого самовряду-
вання, але і вони дають нам зрозуміти
їхню користь.
Ось, лише декілька прикладів проек-

тів створення громад в районах нашої
області. В Миколаївській області плану-
ється утворення 78 громад. В Жовтне-
вому районі 19 селищних та сільських
рад планують об’єднатися в 4 територі-
альні громади, в Казанківському районі
планується утворити 2 територіальні гро-
мади, в Новоодеському — 3, в Мико-
лаївському — 4, в Арбузинському — 3,
в Баштанському — 3, у Врадіївському
— 3, в Доманівському — 1.
При облдержадміністрації створений

Офіс реформ. Експерти надаватимуть
всебічну підтримку та вичерпні кон-
сультації з усіх аспектів впровадження
територіальної реформи.
За матеріалами Офісу реформ.

Думка голови
облдержадміністрації
Вадима Мерікова
Наша країна розпочала великі зміни.

На жаль, за всі роки незалежності
влада в Україні так і не наважилася на
структурні реформи. Зараз нам треба
не тільки надолужувати цей час, а й
робити рішучі дії. І робимо ми це у
співпраці саме з місцевими громадами,
обговорюючи і враховуючи їх пропо-
зиції.
Економічний етап децентралізації ус-

пішно розпочато, попереду — політич-
ний, який передбачає повноту влади
саме на місцях.
Впевнений, що тільки громада, ство-

рена на добровільних засадах, зможе
у повній мірі реалізовувати свої права,
визначати, як наповнювати свої бюдже-
ти і як ці кошти використовувати. На
місцях завжди легше визначити пріори-
тети, поставити завдання та контролю-
вати їх виконання.
Так, проводити реформи у такий

складний час — непросто. Але цей
шлях пройшли всі розвинуті країни
світу. Успішний перехід до такої моделі
сусідньої Польщі і те, як у посткому-
ністичний період поляки покращили
своє життя, не залишає сумнівів — нам
варто об’єднуватися заради створення
самодостатніх територіальних громад.
Тож яким буде майбутнє України, за-

лежить від кожного з нас.

  Департамент інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськіс-
тю Миколаївської облдержадмініст-
рації.

“Гаряча
телефонна лінія“

управління
соціального
захисту

населення
8 червня та 13 липня 2015

року, з 10.00 до 12.00, за но-
мером 9-25-19 проводитиметься
сеанс телефонного зв'язку з пи-
тань протидії торгівлі людьми
та попередження насильства в
сім'ї. На дзвінки чекатиме нача-
льник відділу соціальної допомо-
ги С.М. ЛУЦЕНКО.

9 червня та 14 липня 2015
року, з 14.00 до 16.00, за номе-
ром 9-15-47 проводитиметься се-
анс телефонного зв'язку про на-
дання пільг та компенсацій
населенню. На дзвінки чекатиме
головний спеціаліст відділу пер-
соніфікованого обліку Т.Г. ДОВ-
ЖОК.

10 червня та 15 липня 2015
року, з 10.00 до 12.00, за но-
мером 9-25-19 проводитиметься
сеанс телефонного зв'язку з пи-
тань призначення та виплати
усіх видів державної соціаль-
ної допомоги та призначення
компенсації на оплату житло-
во-комунальних послуг. На
дзвінки чекатиме заступник нача-
льника, начальник відділу соці-
альних виплат та компенсацій
Н.В. БУРА.

11 червня та 9 липня 2015
року, з 14.00 до 16.00, за номе-
ром 9-15-47 проводитиметься се-
анс телефонного зв'язку про по-
рядок видачі посвідчень бать-
кам та дітям з багатодітних сі-
мей. На дзвінки чекатиме нача-
льник відділу персоніфікованого
обліку С.О. ДОМАНОВА.

12 червня та 10 липня 2015
року, з 10.00 до 12.00, за номе-
ром 9-28-20 проводитиметься се-
анс телефонного зв'язку з пита-
нь дотримання державних га-
рантій в оплаті праці. На дзвін-
ки чекатиме головний спеціаліст
з питань оплати та нормування
праці Л.А.КОЛЕСНИК.

15 червня та 20 липня 2015
року, з 10.00 до 12.00, за номе-
ром 9-25-19 проводитиметься
сеанс телефонного зв'язку з пи-
тань навчальних закладів соці-
альної сфери. На дзвінки чека-
тиме спеціаліст з інформаційно-
роз'яснювальної та навчально-
методичної роботи Т.О. ДАНИ-
ЛЕНКО.

16 червня та 21 липня 2015
року, з 10.00 до 12.00, за номе-
ром 9-25-19 проводитиметься се-
анс телефонного зв'язку з пи-
тань забезпечення санаторно-
курортними путівками інвалі-
дів органами соціального захи-
сту населення та забезпечення
технічними й іншими засобами
реабілітації. На дзвінки чекати-
ме головний спеціаліст з питань
обслуговування інвалідів, ветера-
нів війни та праці В.В. БЕРШАД-
СЬКА.

17 червня та 22 липня 2015
року, з 10.00 до 12.00, за номе-
ром 9-25-19 проводитиметься се-
анс телефонного зв'язку з пи-
тань призначення субсидії для
відшкодування витрат на опла-
ту житлово-комунальних пос-
луг, на придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічно-
го побутового палива. На дзвін-
ки чекатиме заступник начальни-
ка, начальник відділу соціальних
виплат та компенсацій Н.В. БУРА.

18 червня та 16 липня 2015
року, з 10.00 до 12.00, за номе-
ром 9-28-20 проводитиметься се-
анс телефонного зв'язку з пи-
тань охорони праці та проведе-
ння атестації робочих місць з
шкідливими умовами праці. На
дзвінки чекатиме головний спеці-
аліст відділу праці Г.П. ПОЛЯК.

22 червня та 27 липня 2015
року, з 10.00 до 12.00, за номе-
ром 9-15-47 проводитиметься се-
анс телефонного зв'язку про
пенсійне забезпечення. На
дзвінки чекатиме головний спеці-
аліст по контролю за правиль-
ністю призначення та призначен-
ням пенсій К.М. КОТОЛУП.

  26 червня та 24 липня 2015
року, з 10.00 до 12.00, за номе-
ром 9-28-20 проводитиметься се-
анс телефонного зв'язку про ле-
галізацію заробітної плати і
зайнятості та укладання кол-
договорів. На дзвінки чекатиме
перший заступник начальника,
начальник відділу праці Т.П.
ЩИРБА.

Звернення
Управління СБУ
в Миколаївській

області до
громадськості
Доманівського

району
   Шановні жителі Доманівського
району! Управління Служби Без-
пеки України в Миколаївській об-
ласті закликає вас повідомляти
про відомі вам факти прибуття та
перебування у районі підозрілих
осіб, про факти чи наміри здій-
снення ними сепаратистської, те-
рористичної, диверсійної або
розвідувально-підривної діяльно-
сті проти України цілодобово за
телефоном "довіри" Управління
СБУ: (0512) 49-03-22 та чергово-
го ОУ СБУ: (0512) 37-00-70,
чергового Вознесенського МРВ
УСБУ: (05134) 4-21-54, (099) 787-
77-46. Крім того, ви можете на-
дати наявну у вас інформацію
про факти підготовки та втілення
протиправних дій терористичного
чи диверсійного характеру на
електронну скриньку Управління:
usbu_myk@ssu.gov.ua, а також
передати її особисто за адресою:
м. Миколаїв, вул. Спаська, 40; м.
Вознесенськ, вул. Кібріка, 16.
  Прес-група Управління СБУ в
Миколаївській області.
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Вітаємо!
  Сьогодні відзначає свій день народження депутат
Доманівської районної ради ТКАЧЕНКО Віктор
Олексійович. Сердечно вітаємо шановного іменинни-
ка, зичимо йому міцного здоров’я, довголіття, успіхів
у роботі, в особистому житті, щастя й благополуччя.
Хай ладиться скрізь: і в роботі, й в родині,
Хай радість несе Вам кожна хвилина,
Щоб радісний настрій у серці не згас,
Все світле і гарне, що треба людині,
Нехай неодмінно приходить до Вас!

Доманівська районна рада.

  Терміново продаю будинок в Доманівці, по вул. Радянська, 57.
Є газ, велика присадибна ділянка. Тел.: 9-22-54, 0660306034.

  Продаємо фабричне вугілля. Працюємо
також з бюджетними організаціями за го-
тівку та безготівковий розрахунок.
  Телефони: 0966815596, 0968124725.

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

  Заготівля худоби (бички, коні, корови, молод-
няк). Тел.: 0976220381, 0668990765. Анатолій.

 Заготовляємо худобу (бички, коні, корови, молод-
няк). Тел.: 0978986495, 0509312408. Валентин.

  М'ясопереробний комплекс заготовляє живність (бич-
ки, корови, коні, молодняк).
  Тел.: 0968442096, 0660640688. Петро Анатолійович.

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

  Державний акт на право власності на земельну ділянку МК
№075170, виданий 13 квітня 2004 року на ім'я Сікорської Людмили
Степанівни і зареєстрований за №010401300056, вважати втраченим.

До відома жителів району!
  У державній фітосанітарній інспекції Миколаївської області
відкрито "гарячу телефонну лінію" для раннього попередження
про карантинні організми, яка діє з понеділка по п’ятницю, з 8
до 12 години. Телефон фітосанітарного інспектора по Доманів-
ському району — 9-29-19.

  Продається трикімнатна квартира зі всіма зручностями
в центрі Доманівки. Телефон 0660141655.

  Технічний паспорт на нежитловий об'єкт (приватне підп-
риємство "Хлібодар", код ЄДРПОУ 32354335, місцезнаходжен-
ня: Миколаївська область, Доманівський район, с. Богданівка,
власник Рарич Анна Іванівна), вважати недійсним.

З повагою і вдячністю
  Незабаром пролунає останній дзвінок і прощальні акорди випуск-
ного балу для мого сина та його однокласників. І я з великою по-
вагою і вдячністю вклоняюся творчому, здібному, енергійному, пра-
цьовитому колективу Доманівської загальноосвітньої школи I-III
ступенів №2 на чолі з її директором А.А. Макогоненком.
  Зичу шкільним педагогам Божої благодаті, терпіння, гарних,
здібних учнів.
  З повагою СВІРГУНЕНКО Н.М.
  Мама випускника (четвертого в нашій сім'ї, який навчався в цій школі).

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

Впродовж квітня в Миколаївській області
проводився обласний фотоконкурс «Усинов-
лені серцем». 15 травня, на честь відзначення
Дня матері та Дня родини, в художньому му-
зеї ім. В.В. Верещагіна підбили результати
фотоконкурсу. Привітати родини-переможці
прийшли заступник голови облдержадмініст-
рації Оксана Янішевська та заступник голови
обласної ради Олександр Смирнов.

«В Україні традиційно весняні, травневі дні
перекликаються з теплими, домашніми, улю-
бленими святами. Ми відзначаємо День ма-
тері і День сім’ї. Високо шанувати матір —
давня українська традиція. Завжди в нашій
країні з величезною повагою ставилися до
матері, до берегині. Так само ми піклуємося
і з великою повагою ставимося до великих
родин. Ми всі розуміємо, який це подвиг ви-
ховувати дітей. Незважаючи на всі скрути та
важкі часи, які спіткали нас сьогодні, фото-
виставка та ці роботи — це яскравий приклад
любові, згуртованості, затишку в наших
родинах», — зазначила Оксана Янішевська.
Вона побажала всім натхнення, міцного

здоров’я, родинного затишку, та миру.
В обласному турі фотоконкурсу взяли уча-

сть 67 робіт. Конкурсною комісією відібрано
40 робіт учасників, серед яких було визна-
чено 13 найкращих по двох номінаціях.
Так у номінації «Історії успіху» перемогли:

дитячий будинок сімейного типу Арбуз —
фоторобота «З дороги геть усі тривоги — ми
сміло йдемо до перемоги!» (м.Южноукраїн-
ськ), прийомна сім’я Бесараб — «Готуємось
до Великодня» (Доманівський район), при-
йомна сім’я Байталюк — «Я дуже люблю від-
починок на морі» (Кривоозерський район),
дитячий будинок сімейного типу Дашковсь-
ких — «Смачна перемога» (Казанківський
район).
У номінації «Щасливі кожної миті» перемо-

гу здобули: дитячий будинок сімейного типу
Ткачишини — робота «Завжди разом»
(м.Миколаїв), дитячий будинок сімейного ти-
пу Фіщук — робота «Якщо міцніє хоч одна
родина — міцною стане наша Україна» (Ар-
бузинський район), прийомна сім’я Козюкова
— робота «Відпочинок після школи» (Вра-
діївський район), прийомна сім’я Ходаковсь-
ких — робота «Ура! Канікули!» (Доманівсь-
кий район), прийомна сім’я Павленко — ро-
бота «Цікавий відпочинок» (Жовтневий ра-
йон), прийомна сім’я Білих — робота «Знай-
дений скарб» (м.Миколаїв), сім’я усиновлю-
вачів Супроткіних — робота «Буду як тато»
(Миколаївський район), дитячий будинок сі-
мейного типу Гнатишиних — робота «Ми не-
повторні, бо кожен з нас — індивідуальність»
(Снігурівський район), дитячий будинок
сімейного типу В’юн — робота «Я і ти, я і ти,
ніде правди діти, на своїй землі святій — ми
щасливі діти» (м.Южноукраїнськ).
На сьогоднішній день в області функціону-

ють 173 прийомні сім’ї, в яких виховуються
343 дитини-сироти та дитини, позбавленої
батьківського піклування, а також 36 дитячих
будинків сімейного типу, в яких виховуються
210 дітей вказаної категорії.
Після урочистої частини всі гості змогли

оглянути виставку сімейної творчості «Єдина
родина», на якій було представлено більше
1,5 тисячі робіт.
  В. ДЯЧЕНКО.

 Фотоконкурс "Усиновлені серцем"

В полі зору Держ-
автоінспекції —
державні номерні
знаки
Починаючи з 5 травня поточного

року, увага працівників Державтоін-
спекції прикута до водіїв, які на-
магаються різними способами  ус-
кладнити розпізнавання номерних
знаків своїх автомобілів. В рамках
таких заходів проводиться робота з
метою виключення можливості
уникнення відповідальності за
вчинене правопорушення водіями
транспортних засобів, на яких вико-
ристовуються номерні знаки, що не
відповідають вимогам норм і стан-
дартів, передбачених законодавст-
вом України.
Так, в ході профілактичних захо-

дів працівники відділу ДАІ з обслу-
говування Доманівського району
вже притягнули до відповідальності
18 водіїв, які порушили законодав-
ство України щодо використання
державних номерних знаків. Так, на-
приклад, 2 громадян керували тран-
спортними засобами без номерного
знаку або з номерним знаком, що
не належить даному транспортному
засобу; 5 — з номерним знаком, зак-
ритим іншими предметами чи заб-
рудненим, що не дозволяє чітко виз-
начити символи номерного знака з
відстані двадцяти метрів; 1 — з
перевернутим чи неосвітленим но-
мерним знаком.
Державтоінспекція вкотре нагадує

водіям, що за такі порушення, згідно з
ч. 6 ст. 121 КУпАП «Керування во-
дієм транспортним засобом без но-
мерного знаку або з номерним зна-
ком, що не належить цьому засобу
чи не відповідає вимогам стандартів,
або з номерним знаком, закріпле-
ним у не встановленому для цього
місці, закритим іншими предметами
чи забрудненим, що не дозволяє
чітко визначити символи номерного
знака з відстані двадцяти метрів,
перевернутим чи неосвітленим», пе-
редбачено штраф у розмірі від 170
до 255 гривень. За повторне вчи-
нення аналогічного правопору-
шення протягом року накладається
штраф від 255 до 510 гривень або
громадські роботи на строк від 30
до 40 годин з оплатним вилученням
транспортного засобу чи без такого.

Увага! У дітей
розпочинаються
шкільні канікули!
Вже з понеділка, 1 червня, у зага-

льноосвітніх навчальних закладах
району розпочинаються літні каніку-
ли. У дітей буде багато вільного ча-
су для прогулянок, а отже на ву-
лицях їх стане в рази більше.
Шановні батьки! У вихованні ді-

тей немає дрібниць. Все, що засвоє-
но в ранньому дитинстві, потім стає
звичкою: хорошою або поганою —
залежить тільки від нас з вами. Пос-
тійно нагадуйте дітям про основні
правила безпечної поведінки на до-
розі. Пояснюйте, що в екстреній си-
туації водієві набагато складніше за-
гальмувати і що дорога таїть у собі
багато прихованих неприємностей.
Шановні діти! На канікулах вико-

нуйте Правила дорожнього руху,
переходячи дорогу, будьте дуже
уважними. Не вибігайте на проїжджу
частину із-за дерев, кущів, припар-
кованих на узбіччі автомобілів. Во-
дій, помітивши це в останній момент,
при всьому своєму бажанні не змо-
же вчасно зупинити автомобіль і за-
побігти наїзду.
Шановні водії! Будьте дуже уваж-

ні при проїзді в місцях можливої
появи дітей. Біля місць відпочинку
дітей будьте особливо обережні та
заздалегідь знижуйте швидкість, зу-
пиніться і пропустіть дітей, які зби-
раються переходити дорогу.
Пам'ятайте! Від кожного з нас

залежить здоров'я та життя наших
дітей!

С. МАЛАНІЧ.
  Начальник ВДАІ з обслуговування
Доманівського району УДАІ УМВС
України в Миколаївській області,
капітан міліції.

 З відділення ДАІ

 АТО: мобілізація сили і волі

Підприємці нашого району продовжують
надавати допомогу воїнам Збройних Сил Ук-
раїни. 20 травня громада Доманівщини нап-
равила до м. Миколаєва чергову допомогу
військовослужбовцям, що перебувають в зоні
АТО. Це — продукти харчування (300 кг кар-
топлі та овочів, 290 кг борошна та мака-
ронних виробів, більше 30 кг консервації,
цукру та олії). Також цього дня волонтери
передали Миколаївському благодійному
фонду «Надія» дитячі іграшки, які зібрали
учні наших загальноосвітніх навчальних зак-
ладів для дітей, що проживають у зоні про-
ведення антитерористичної операції.
До продовольчої допомоги та надання

коштів на пальне для доставки вантажу долу-

чилися СФГ «Яна» (керівник Мазур В.), СФГ
«Шевченка» (керівник Гошта О.), СФГ ім.
Сагайдачного (керівник Базаренко О.), ТОВ
ім. Б. Хмельницького (керівник Антіпов В.),
ТОВ «Злагода» (керівник Степанишин І.),
ПСП «Едем» (керівник Бесараб С.) та Фрун-
зенська сільська рада.
Бажаючих надати допомогу військовослуж-

бовцям просимо звертатися до волонтерів,
які знаходяться в приміщенні Доманівської
селищної ради.

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

16-17 травня в місті Первомайську
відбувся Всеукраїнський турнір з
футболу серед учнів 2007-2008 ро-
ків народження. У турнірі взяли
участь команди з міст Києва, Кіро-
вограда, Первомайська та селища
Доманівки. Доманівську дитячо-
юнацьку спортивну школу представ-
ляла наймолодша команда футбо-
лістів під керівництвом тренера-
наставника Кисельова В.В.
Ігри проводилися згідно правил

Федерації футболу України, коман-
ди були розділені на підгрупи. Юні
доманівські футболісти не лише ви-
бороли перше місце у своїй під-
групі, а й успішно виступили в фіна-
льній частині престижного турніру,
здобувши срібні медалі.
Суддівською колегією одноголос-

но кращим гравцем нашої команди
був визнаний Антюхов Олександр,
а кращим бомбардиром — Клос
Максим.
Особлива подяка Чорному Сергію

за допомогу у виїзді команди на
фінальну гру.
В. КИСЕЛЬОВ.
Тренер Доманівської дитячо-юна-

цької спортивної школи.
  На фото: наша команда-срібний
призер Всеукраїнського турніру
з футболу.

 З Доманівської дитячо-юнацької спортивної школи


