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Вітаємо!

23 травня 2015 року в м.
Первомайськ відбувся облас-
ний конкурс аматорських теат-
рів ім. Є. Зарницької. Серед 14
колективів, які брали участь у
конкурсі, був і драматичний ко-
лектив Доманівського районно-
го будинку культури з компози-
цією «Перед последним боем»
(кер. І. Коршенко). У підсумку
наш колектив посів ІІ місце.

* * *
30-31 травня в м. Миколаєві

пройшов обласний фестиваль
дитячої творчості «Перші лас-
тівки». Фестиваль проводився
у трьох вікових категоріях. У
третій віковій категорії (14-17
років) взяла участь Антоніна
Зборовська (кер. А. Затворни-
цька), яка виконала два твори:
«Мальви», «Ой, на Івана, ой, на
Купала». 1 червня відбувся га-
ла-концерт, на якому А. Збо-
ровська отримала грамоту за ІІ
місце у фестивалі.
Т. ПЛЄЦ.

  Директор районного будинку
культури.

 Ювілеї

  Травень цього року був бага-
тий на різні події. А остання
декада місяця ознаменувалась
тим, що своє 90-річчя у колі
рідних і близьких відсвятку-
вали жителі нашого району
Іваніцька Ганна Федорівна із
Мостового, Пригаріна Надія
Михайлівна із Прибужжя, Бі-
лоус Олена Мартинівна та
Крижанівська Анастасія Пав-
лівна із Зеленого Яру.
  За велике трудове життя, за
щиру доброту і мудрість ми
дякуємо їм. Вони вічні, як жи-
ття… А для молодого поко-
ління – взірець стійкості, муж-
ності, душевної теплоти!
  Шановні ювілярки! Від усієї
душі зичимо вам міцного здо-
ров’я, бадьорості духу та дов-
голіття! Нехай завжди оточує
вас увага рідних та близьких, а
кожний новий день приносить
лише радість та щастя!
  Сектор з питань внутріш-
ньої політики, зв’язків з гро-
мадськими організаціями та
засобами масової інформації
апарату райдержадмініст-
рації.

 Громадські слухання у ДоманівціОфіційно

5 червня 2015 року відбулася
ХХХІІІ сесія Доманівської район-
ної ради шостого скликання.
На сесії було розглянуто пи-

тання "Про виконання пріори-
тетних напрямів та прогнозних
показників економічного і со-
ціального розвитку Доманівсь-
кого району на 2014 рік згідно
Програми "Доманівщина-2014".
Депутати також розглянули
хід виконання Комплексної
програми соціального захисту
людей похилого віку, осіб, які
постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, на
2011-2015 роки ("Турбота") і
внесли зміни та доповнення до
цієї програми. Внесено зміни і
до районної програми удоско-
налення системи мобілізацій-
ної підготовки та мобілізації До-
манівського району на 2014-
2017 роки, до районного бюд-
жету Доманівського району на
2015 рік та до рішення ра-
йонної ради від 3.12.2010 року
№4 "Про утворення постійних
комісій Доманівської районної
ради шостого скликання та
обрання їх складу".
На сесії було затверджено

план роботи Доманівської ра-
йонної ради на ІІ півріччя 2015

року, Комплексну програму з
увічнення пам'яті про учасни-
ків антитерористичної опера-
ції, жертв воєн і політичних
репресій у Доманівському ра-
йоні на 2015-2017 роки та тех-
нічну документацію норматив-
ної грошової оцінки земельних
ділянок, що передаються у
власність та надаються в орен-
ду. Прийняті рішення про бе-
зоплатну передачу зі спільної
власності територіальних гро-
мад сіл, селища Доманівсько-
го району у спільну власність
територіальної громади сіл
Маринівської сільської ради
території стадіону "Колос" (з
допоміжними спорудами) До-
манівської дитячо-юнацької
спортивної школи; про припи-
нення державної реєстрації
юридичної особи "Коштівська
загальноосвітня школа І ступе-
ня" у зв'язку з її ліквідацією.
  Депутати розглянули органі-
заційне питання. Таємним го-
лосуванням заступником голо-
ви Доманівської районної ра-
ди обрано Г.В. Делі, який до
цього обіймав посаду першого
заступника голови Доманівсь-
кої районної державної адмі-
ністрації.

5 червня в смт. Доманівка завершилася серія
громадських слухань щодо обґрунтування без-
пеки продовження терміну експлуатації енерго-
блоку №2 Южно-Української АЕС у понадпро-
ектний період. У заході взяло участь близько
200 осіб. Всього ж за цей час близько півтори
тисячі мешканців Миколаївщини приєдналися
до обговорення запропонованого атомниками
питання.

Розглянувши подані на слуханнях матеріали,
заслухавши доповіді керівництва ЮУАЕС і об-
говоривши з провідними фахівцями підприємст-
ва питання, що їх цікавлять, земляки відзна-
чили загальнодержавне значення продовження
терміну експлуатації енергоблоку №2. Продов-
ження його виробничого життя дозволить за-

безпечити енергетичну незалежність нашої дер-
жави. Також учасники слухань констатували
той факт, що протягом всього періоду експлу-
атації ЮУАЕС не здійснювала помітного впливу
на стан навколишнього середовища регіону. На
атомній станції здійснюються системні заходи
з підвищення ядерної та радіаційної безпеки
атомного блоку-мільйонника №2 та його підго-
товки до продовження терміну експлуатації.
Разом з тим, учасники громадських слухань

зазначили, що діяльність такого об'єкту, як
АЕС, вимагає постійного контролю з боку дер-
жави, а прийняття рішення про продовження
проектного терміну експлуатації енергоблоку
№2 Южно-Української АЕС має здійснюватися
органом державного регулювання ядерної та
радіаційної безпеки на підставі глибокого та
ретельного аналізу його обґрунтованості.
Земляки підтримали діяльність ДП «НАЕК

«Енергоатом» щодо продовження терміну ек-
сплуатації блоку №2 за умови забезпечення на-

лежного рівня його безпеки та збереження
встановлених законодавством соціально-еконо-
мічних компенсацій ризику від діяльності ВП
ЮУАЕС для населення зони спостереження. У
резолюцію слухань внесено також кілька про-
позицій. Зокрема, доманівцями підтримано іні-
ціативу мешканців інших районів області, де
були проведені слухання, щодо збільшення
збору соціально-економічної компенсації ризи-
ку населення від діяльності АЕС з 1 % до 2%
від загального обсягу вартості виробленої еле-
ктроенергії, запропоновано переглянути питан-
ня збереження меж блоків споживання еле-
ктроенергії на рівні минулого року, а також не-
допущення в подальшому «віялових» відклю-
чень електроенергії в зоні спостереження АЕС.
У підсумковому документі підкреслено необ-

хідність сприяння з боку державних органів
управління стабілізації фінансового стану ДП
«НАЕК «Енергоатом», зокрема, забезпеченню
розрахунків за відпущену електроенергію. Це
буде гарантувати безперебійне фінансування
заходів з продовження терміну експлуатації
енергоблоків АЕС. Зазначена діяльність дозво-
лить забезпечити підтримку виробництва елект-
роенергії на досягнутому рівні до введення
нових потужностей та здійснювати накопичення
необхідних коштів на виведення з експлуатації
діючих енергоблоків без істотного збільшення
навантаження на споживача.
Разом з резолюцією жителі Доманівського

району прийняли звернення до Прем'єр-мініст-
ра України Арсенія Яценюка, в якому йдеться,
зокрема, про те, що сьогодні урядом не вико-
нується чинне законодавство України про нада-
ння субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику населення, яке
проживає на території зони спостереження. Не-
зважаючи на те, що ДП «НАЕК «Енергоатом»
перерахування коштів у спеціальний фонд держ-
бюджету не припиняло (у 2014 році було пере-
раховано 224 млн. грн.), місцеві бюджети в 2014-
2015 рр. гроші не отримали. Таким чином, гро-
мадськість Доманівського району вимагає забез-
печити виконання чинних законодавчих актів.

— Продовження терміну експлуатації другого
енергоблоку атомної станції сьогодні необхід-
но, адже не існує альтернативи безпечному та
дешевому виробленню електроенергії, — під-
бив підсумки слухань голова Доманівської ра-
йонної держадміністрації Василь Іванченко. —
Громадськість нашого району однозначно під-
тримує продовження життя енергоблоку. Ми
дякуємо атомникам за їх плідну діяльність і
конструктивний діалог із земляками, за ту важ-
ливу роботу, яку вони роблять для країни. Ми
не вперше беремо участь у такому діалозі, з
нашою участю продовжений термін експлу-
атації першого енергоблоку ЮУАЕС. Впевнені,
що і надалі наших сусідів-атомників чекає успі-
шна робота, а нас — безпечне добросусідське
та спокійне життя поруч з процвітаючим під-
приємством.
  Відділ роботи з громадськістю та ЗМІ ВП
“Южно-Українська АЕС”.

Народний депутат України
О.П. Лівік, який нещодавно по-
бував у селі Богданівці, відві-
дав об'єкти соціальної сфери,
зустрівся з місцевими жителя-
ми, вислухав їхні проблеми.
Деякі з них з допомогою де-
путата були вирішені того ж
дня. Більш серйозні питання,
як, скажімо, відкриття аптеки
в Богданівці, Олександр Пе-
трович взяв на особистий кон-
троль. Вирішенням цієї проб-
леми активно займався голова

районної державної адмініст-
рації В.М. Іванченко. Як пові-
домила заступник голови рай-
держадміністрації Н.І. Фалько,
аптечний кіоск на території Бо-
гданівської амбулаторії уже

працює, є ліки першої необхі-
дності і вивчаються запити на-
селення на придбання інших
медичних препаратів.
До Міжнародного дня захис-

ту дітей учні Богданівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів та дитячого дошкіль-

ного навчального закладу от-
римали від депутата подарунки.
І. МІХЕНЬКО.
Помічник народного депута-

та України О.П. Лівіка.
  На фото: народний депутат
України О.П. Лівік під час
відвідин Богданівської зага-
льноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів; подарунки від народ-
ного депутата вручають його
помічник Т.А. Клименко та
голова батьківського коміте-
ту школи С.В. Гуценко.

Депутат
на окрузі

  Шановні жителі району! Завершує-
ться 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 обме-
жень селищне та сільські відділення
зв'язку, листоноші.
  Якщо бажаєте регулярно одержува-

ти інформацію про події місцевого життя, цікаві поради,
програми телебачення, поспішіть передплатити нашу газету.
Вона буде бажаною гостею у кожному домі.
  "Трибуна хлібороба" — це ваша газета!

  Редакція газети "Трибуна хлібороба".

 Передплата-2015

9 червня в районній державній адміністрації відбулося засі-
дання за "круглим столом" за участю селищного та сільських
голів району, на якому обговорювався проект перспективного
плану добровільного об'єднання територіальних громад. Далі ця
розмова була продовжена на засіданні робочої групи з під-
тримки та впровадження заходів з добровільного об'єднання
територіальних громад.
Перед учасниками зібрання виступили директор Миколаївсь-

кого обласного Офісу впровадження реформ у сфері місцевого
самоврядування, децентралізації повноважень органів виконав-
чої влади В.А. Бойко та експерт Офісу реформ М.П. Ворона.
Вони наголосили на нагальній необхідності проведення в Украї-
ні реформи місцевого самоврядування задля наближення нада-
ння соціальних послуг до людей, підвищення їх якості та дос-
тупності. Першим кроком на цьому шляху, як свідчить досвід
багатьох європейських держав, має стати створення самодостат-
ніх територіальних громад з відповідною інфраструктурою, на-
лежним фінансовим забезпеченням, кадровим потенціалом тощо.
Своїми аргументами на користь об'єднаної територіальної гро-

мади в межах нинішнього Доманівського району поділився з
присутніми співголова робочої групи, голова Доманівської райо-
нної ради Т.Л. Кушнір.
Про фінансову основу майбутньої об'єднаної територіальної

громади розповіла начальник фінансового управління райдерж-
адміністрації І.М. Зубачевська.
Своє бачення майбутньої адміністративно-територіальної ре-

форми у нашому районі висвітлив у своєму виступі депутат До-
манівської районної ради В.Ф. Базаренко.
  Підсумки дискусії, що відбулася, підбив співголова робочої
групи, голова Доманівської районної державної адміністрації
В.М. Іванченко.

 З райдержадміністрації
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 З Миколаївської обласної ради

  4 червня відбулось спільне
засідання постійних комісій об-
ласної ради з питань регулюва-
ння комунальної власності,
приватизації та капітального
будівництва та з питань регуля-
торної політики, підприємниць-
кої діяльності та торговельно-
побутового обслуговування на-
селення. У засіданні взяв уча-
сть голова обласної ради Во-
лодимир Луста та перший зас-
тупник голови облдержадміні-
страції Микола Романчук. Де-
путати обговорювали перспек-
тивний план формування тери-
торіальних громад Миколаївсь-
кої області. Дане питання вине-
сене на розгляд майбутньої по-
зачергової сесії обласної ради.
  Із цього питання інформували
керівник апарату облдержадмі-
ністрації Андрій Ничипорчук,
директор Офісу впровадження
реформ у сфері місцевого са-
моврядування, децентралізації
повноважень органів виконав-
чої влади Валентин Бойко, ек-
сперти Офісу реформ Микола
Ворона та Ігор Кузьмін. До-
повідачі розкрили головну ме-
ту реформи, подальший меха-
нізм функціонування територі-
альних громад. Зокрема, Анд-
рій Ничипорчук сказав про те,

що 29 травня Микола-
ївська облдержадміні-
страція разом з Офі-
сом реформ предста-
вили перспективний
план об’єднання гро-
мад Миколаївської об-
ласті в Міністерстві ре-
гіонального розвитку,
будівництва та житло-
во-комунального гос-

подарства України, після чого
вони отримали ряд зауважень,
проте в цілому перспективний
план був сприйнятий позитив-
но. У тому плані, який сьогодні
наданий на розгляд депутатсь-
ких комісій, уже враховано за-
уваження Мінрегіонбуду. За
словами доповідача, більшість
районів області вирішили об’є-
днатися в одну територіальну
громаду.
  Економічну доцільність май-
бутньої реформи Валентин Бо-
йко прокоментував наступним
чином: «Держава вирішила за-
лишити на рівні місцевого бюд-
жету безпрецедентні податки і
збори для європейського про-
стору, для того, щоб підняти
цей базовий рівень — село,
селище, місто. Тобто на ті по-
вноваження, які закладені в
Законі про місцеве самовря-
дування, надаються відповідні
ресурси. На протилежну чашу
терезів кладеться відповідаль-
ність територіальної громади,
новообраних органів відповід-
но до наданих повноважень і
ресурсів».
  Обговорення даного питання
пройшло у конструктивному
руслі — депутати заявили, що
вони як представники громад

хочуть розуміти усі тонкощі
майбутньої реформи, економі-
чну доцільність і ті вигоди, які
отримає пересічний житель ре-
гіону.
  Голова обласної ради у свою
чергу зауважив, що наразі го-
вориться не про конкретну схе-
му, що буде затверджена на
сесії і відповідно до якої здій-
снюватиметься процес об’єдна-
ння громад в межах Миколаїв-
ської області. Голова наголо-

сив на тому, що зараз обгово-
рюється саме перспективний
план, для того, щоб Міністер-
ство економіки, Міністерство
фінансів, Мінрегіонбуд, Кабі-
нет Міністрів могли сьогодні
аналізувати спроможність, кон-
курентоздатність майбутніх
громад і потім вносити відпові-
дні корективи.

  Прес-служба Миколаївсь-
кої обласної ради.

Депутати обласної ради розпочали обговорення
перспективного плану об’єднання громад

Заробітна плата та стан її виплати
У січні-березні 2015 р. середньооблікова чисельність штатних

працівників на підприємствах району та їхніх відокремлених під-
розділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб ста-
новила 2374 працюючих, або 1,1 % від середньообласного показ-
ника та порівняно з відповідним періодом минулого року зменши-
лась на 11,7%. Адміністрацією підприємств не припинялась прак-
тика використання робочої сили у режимі неповної зайнятості.
Так, кількість працівників, які працювали в режимі скороченого
робочого дня (тижня), складала 116 осіб, що становить 4,9% до
середньооблікової кількості штатних працівників. При цьому
відпустки без збереження заробітної плати (на період припинення
виконання робіт) адміністрацією підприємств не надавались.
Номінальна середньомісячна заробітна плата одного штатного

працівника за січень-березень 2015 р. становила 2424,05 грн., що
на 3,3% більше відповідного періоду 2014 р. та при цьому майже
в 2 рази перевищувала законодавчо встановлені державні со-
ціальні гарантії, а саме: рівень мінімальної заробітної плати та
прожиткового мінімуму для працездатної особи (1218 грн.), але
водночас була меншою на 30,1% за середній показник по Мико-
лаївській області.
Згідно наданої державної статистичної звітності з праці, забор-

гованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств,
установ, організацій району (без урахування найманих працівників
статистично малих підприємств та зайнятих у фізичних осіб-
підприємців) упродовж березня 2015 р. збільшилась на 21,7%,
або на 207,8 тис.грн. та на 1 квітня 2015 р. становила 1165,5
тис.грн. Порівняно з даними на 1 січня 2015 р. обсяг боргу
збільшився на 77,1%, або на 507,5 тис.грн. У загальнообласних
обсягах заборгованості питома вага боргу Доманівського району
склала 2,5%.
У структурі загальної суми нарахованої, але не сплаченої станом

на 1 квітня 2015 р. заробітної плати, 10,1%, або 117,4 тис.грн.
склали кошти, які належать виплатити персоналу економічно
активних підприємств, решта — 89,9%, або 1048,1 тис.грн.,
припадає на підприємства, щодо яких реалізовуються процедури
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом.
Станом на 1 квітня 2015 р. вчасно не отримали заробітну плату

34 працівники економічно активних підприємств району. Кожному
із них не виплачено в середньому 3452,94 грн., що на 42,4%
перевищує рівень середньої заробітної плати по району за січень-
березень 2015 р.

Вантажні та пасажирські перевезення
У січні-квітні 2015 р. автомобільним транспортом району вико-

нано вантажооборот у розмірі 1,3 млн.ткм, при цьому замовникам
доставлено 6,6 тис.т вантажів, що відповідно на 30,7% та 30,5%
менше, ніж у січні-квітні 2014 р. Вантажні перевезення здійснено
виключно фізичними особами-підприємцями.
Послугами пасажирського автомобільного транспорту (з ураху-

ванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скориста-
лися 70,4 тис. осіб, що на 3,3% менше січня-квітня 2014 р., ви-
конано пасажирської роботи в обсязі 3,3 млн.пас.км, що на
21,1% менше.

Демографічна ситуація
За інформацією, узагальненою Головним управлінням статисти-

ки, у Доманівському районі станом на 1 квітня 2015 р., за оцін-
кою, проживало 25,5 тис. осіб, з них 6,1 тис. — жителі смт. Дома-
нівка, 19,4 тис. мешкало у сільській місцевості.
Внаслідок демографічних процесів, які відбулися упродовж

січня-березня 2015 р., чисельність наявного населення району
скоротилась на 31 особу. Зменшення чисельності населення від-
булося виключно за рахунок природного скорочення, яке стано-
вило 40 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населен-
ня — 9 осіб.
Протягом січня-березня 2015 р. в районі народилося 72 не-

мовлят, що на 15 немовлят менше, ніж у січні-березні 2014 р.
Кількість померлих зменшилась на 14 осіб і склала 112.
За січень-березень 2015 р. у район прибула 81 особа, 72 вибуло

за його межі.

Посівні площі ярих культур
Всіма категоріями господарств (за розрахунками) на 1 травня

2015 р. ярі культури, з урахуванням пересіву по загиблих озимих
і багаторічних травах, посіяні на площі 22054 га, що на 30%
менше порівняно з 1 травня 2014 р. Зернові та зернобобові
культури (без кукурудзи) по ярому клину розміщені на площі 3810
га, що на 23% більше минулорічних посівів. Більшість (73%) за-
сіяних площ під цією групою культур займають посіви ячменю —
2773 га (на 16% більше). Порівняно з 1 травня 2014 року змен-
шилися площі, зайняті кукурудзою на зерно (на 26%) і становили
7302 га.
Низькими темпами (на 49% менше, ніж на 1 травня 2014 р.)

проводиться посів соняшнику на зерно. Площі під цією культурою
займали 7939 га.
Картоплю посаджено на площі 600 га (на 8% менше мину-

лорічного показника), овочів відкритого ґрунту посіяно 312 га (на
2% менше).

Робота підприємств торгівлі та
ресторанного господарства
У 2014 р. загальний обсяг роздрібного товарообороту підпри-

ємств, які здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі та ресто-
ранного господарства у районі, склав 11439 тис.грн., що у
порівняних цінах на 2,8% менше, ніж за 2013 р. Товарооборот
ресторанного господарства зріс на 17,4% і становив 8,5 тис.грн.,
його питома вага у загальному обсязі товарообороту склала 0,1%.
У розрахунку на одну особу населення обсяг роздрібного

товарообороту склав 446,8 грн. (проти 382 грн. у 2013 р.) при
середньообласному значенні показника — 8481,8 грн.
Традиційно у загальному обсязі реалізації переважали непродо-

вольчі товари, яких реалізовано на 7214 тис.грн. (63,1% проти
60,2% у 2013 р.).
Переважна частина (72,3%) реалізованих у торговій мережі

товарів — українського виробництва.

  Відділ статистики у Доманівському районі.

 Прес-реліз

Додаток до утворення територіальних громад
Район Кількість

територіаль-
них громад

Запропонована кількість
територіальних громад

після реформи
Арбузинський 14 1
Баштанський 20 3
Березанський 17 1
Березнегуватський 15 1
Братський 16 1
Веселинівський 14 1
Вознесенський 17 1
Врадіївський 12 1
Доманівський 14 1
Єланецький 12 1
Жовтневий 21 4
Казанківський 18 1
Кривоозерський 16 1
Миколаївський 18 3
Новобузький 13 2
Новоодеський 18 3
Очаківський 11 1
м. Очаків 1
Первомайський 22 2
Снігурівський 20 1
Разом по районам 309 30
м. Миколаїв 1 1
м. Вознесенськ 1 1
м. Первомайськ 1 1
м. Южноукраїнськ 1 1
Разом по містам 4 4

ВСЬОГО 313 34

 З Миколаївської облдержадміністрації

Про це голова облдержадміністрації за-
явив 4 червня, під час засідання колегії. За
словами Вадима Мерікова, за результата-
ми проведеного віялового обдзвону демо-
білізованих, багато з них на особистому
контакті з керівниками районів, але при
цьому були й негативні випадки.

«Це ті люди, які захищають не тільки
схід і кордони нашої держави, а й наш
регіон. Я вимагаю від кожного з вас осо-
бисто займатися і вирішувати питання со-
ціального захисту демобілізованих та сі-
мей військовослужбовців. Є приклади ке-
рівників райдержадміністрацій, які дійсно
працюють в цьому напрямку. Я вдячний
керівникам Миколаївського, Новоодесько-
го, Жовтневого, Снігурівського, Очаківсь-
кого районів, які особисто спілкуються,
відвідують сім'ї демобілізованих, загиб-
лих. Так має бути в кожному районі, місті,
селі та селищі. На жаль, не всі демо-
білізовані проінформовані про свої права
на пільги, не знають, до кого звернутися.
І це робота не тільки воєнкомів, але і
безпосередньо кожного з вас! І не треба
перекладати відповідальність на соціаль-

них працівників, активістів, волонтерів. Я
кожен день починаю і закінчую свій ро-
бочий день із зустрічей з волонтерами та вій-
ськовими. І вимагаю і від вас такого ж став-
лення до Героїв та їх сімей», — сказав він.
Вадим Меріков зазначив, що такі віялові

обдзвони демобілізованих, сімей загиб-
лих військовослужбовців, перевірки робо-
ти «гарячих ліній» проводитимуться регу-
лярно, для того, щоб бачити реальну кар-
тину стану справ.
На сьогоднішній день в Миколаївську

область повернулися понад 2500 демобі-
лізованих.
За словами директора департаменту со-

ціального захисту населення Ольги Сиво-
пляс, 49 дітей загиблих учасників антите-
рористичної операції отримали одноразо-
ву матеріальну допомогу. Крім того, 76
сімей загиблих отримали матеріальну до-
помогу в розмірі по 50 тис. грн.
В районні управління соціального захис-

ту населення звернулися 682 учасники
антитерористичної операції для отриман-
ня пільг. Звільнено від оплати за послуги
з утримання будинків, споруд та прибу-

динкових територій 473 учасників АТО і
членів їх сімей. Виплачено матеріальну
допомогу на оплату житлово-комунальних
послуг 209 учасникам АТО.
  За словами начальника управління охо-
рони здоров'я Маргарити Капусти, медич-
ну допомогу отримали 5519 осіб, з них:
стаціонарну допомогу — 1911, амбулатор-
ну допомогу — 3608, у тому числі психо-
логічну допомогу отримали 412 військово-
службовців. В обласному госпіталі вете-
ранів війни отримали медичну допомогу
34 людини, в психіатричній лікарні №1
психологічну допомогу — 115 осіб. Фізич-
ну реабілітацію пройшли 24 учасники АТО
на базі лікарні відновного лікування.

8 червня, голова облдержадміністрації
Вадим Меріков відкрив командно-штабні
навчання.

«Ми в черговий раз показали силу духу
і злагодженості українського народу. За
кілька днів до лав 11-го стрілецького ба-
тальйону вступили 500 жителів Миколаїв-
ської області. Сьогодні Україна бореться
за незалежність і свободу, в цій боротьбі
нас підтримує весь світ. Президент і уряд
роблять все, щоб врегулювати військовий
конфлікт мирним шляхом. Ми мирна і ві-
льна нація, і за нами правда! Командно-
штабні навчання нададуть досвід у війсь-
ковій підготовці, постановці військових
завдань з територіальної оборони. Наше
завдання — бути готовими обороняти
свою країну і захищати свій народ. Слава
Збройним Силам! Слава Україні!», —
привітав військових Вадим Меріков.
Спілкуючись з журналістами, Вадим Ме-

ріков зазначив: «90 відсотків мобілізо-
ваних в рамках навчань — добровольці, це

ті люди, які сьогодні готові захищати те-
риторію України і Миколаївську область,
я вдячний їм за це. Такі навчання важливі
для територіальної оборони та для того,
щоб жителі області розуміли і знали,
що вони знаходяться в безпеці і захи-
щені».
Як розповіли добровольці з позивними

«Борода», «Магнат», «Гора», «Дред»,
вони вже не в перший раз беруть участь у
навчаннях і тренуваннях. Так, на минулих
зборах вони проходили тренування з іно-
земними інструкторами, в цих командно-
штабних навчаннях інструктаж проводити-
муть українські військові, які мають досвід
ведення військових дій у зоні АТО.
  За словами командира 11-го стрілець-
кого батальйону Миколи Тросіненка, в
батальйоні 70% військовослужбовців —
молоді патріоти від 20 років, багато з них
пройшли бойові дії в АТО, 30% — люди
середніх років. Відзначимо, що серед вій-
ськовослужбовців — 5 дівчат, які нарівні з

чоловіками проходять військову підготов-
ку. Деякі військовослужбовці вже висло-
вили бажання на контрактній основі всту-
пити до лав української армії і захищати
Україну на сході країни.
  Подібні практичні навчання проходити-
муть в області регулярно.

  Департамент інформаційної діяльно-
сті та комунікацій з громадськістю Ми-
колаївської облдержадміністрації.

Вадим Меріков вимагає від голів районів особисто
вирішувати соціальні питання демобілізованих та сімей
військовослужбовців

Вадим Меріков на командно-штабних навчаннях:
“Наше завдання — бути готовими обороняти свою
країну і захищати свій народ”
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В.Д. КВИШКО.

Вітаємо!
  Вчора відзначив свій день народження депутат До-
манівської районної ради, завідувач Маринівсь-
кої амбулаторії загальної практики сімейної ме-
дицини ШИШЛАКОВ Володимир Олександрович.
  Сердечно вітаємо шановного іменинника, 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.

 Районне свято

Під такою назвою 5 червня у
Доманівці, на стадіоні імені 30-
річчя Перемоги, відбулося ра-
йонне свято, присвячене Міжна-
родному дню захисту дітей.
Сьогодні день дитинства —
гарне свято!
І мирне сонечко згори нам
шле привіт.
Пісень і радості, і щастя
так багато…
Цей гарний день святкує
цілий світ.
Цього теплого червневого ве-

чора на свято зібралися сотні
людей, і не лише з Доманівки,
а й з багатьох сіл району. Його
організатори, а це насамперед
районна державна адміністра-
ція, районний Будинок дитячої
творчості, доклали немало зуси-
ль, аби підготувати цікаву свят-
кову програму, щоби діти спов-
на могли продемонструвати свої
невичерпні енергію, завзяття,
талант, а дорослі — відпочити
душею і серцем.
Головним лейтмотивом свята

була тема любові до рідної не-
ньки-України, єднання усіх ук-
раїнців задля мирного її май-
буття, задля щастя дітей.
Моя найкраща в світі
сторона,
Чарівна, неповторна Україна!
Для мене в цілім світі ти —
одна,
І рідна, й мила, дорога, єдина.
Ми всі малі пагінчики твої,
Прийшли у світ, щоб в нім
добро творити.
Хоч, може, й кращі є на цій
землі краї,
Та нам судилось в Україні
жити.
Ми — патріоти, дочки і сини,
Для твого блага все в житті
здолаєм,
Бо ти найкращий, краю мій
ясний,
Вітчизну й матір ми не
вибираєм.
А просто любимо, бо ця
земля свята,
Вона нас народила і
зростила,
Вітчизною зоветься
неспроста,
Бо нам вона дала і душу, й
крила.
Сердечно привітали дітвору

Доманівщини з Міжнародним
днем захисту дітей голова До-
манівської районної державної
адміністрації В.М. Іванченко, го-
лова Доманівської районної ра-
ди Т.Л. Кушнір, начальник від-
ділу освіти райдержадміністра-
ції І.К. Святченко, побажавши
юному поколінню рости здоро-
вими та щасливими під мирним
небом, на радість своїм рідним
та близьким, стати в майбутньо-
му справжніми громадянами
справді вільної, демократичної,
європейської держави України.
Бурхливими оплесками наго-

роджували глядачі кожен виступ
юних артистів: хореографічних
та вокальних колективів та ок-
ремих виконавців.
Своєю масовістю, майстерніс-

тю, дитячою безпосередністю
неабияк вразив присутніх флеш-
моб. А були ще Стіна єднання,
де кожен мав змогу залишити
відбиток своєї долоні як знак
нашого спільного бажання жити
дружно під мирним сонцем. Бу-
ла ще і Ватра єднання, що
символізувала родинне вогни-
ще, спадкоємність усіх поколінь,
єдність всієї української родини.
Для малечі цього вечора пра-

цювали різноманітні атракціони.
А завершилось святкове дійст-
во, яке припало до душі усім
його учасникам, дискотекою.

В.ДМИТРЕНКО.
  На фото: під час районного
свята «Ми діти твої, Украї-
но», присвяченого Міжнарод-
ному дню захисту дітей.

  Колектив Кузнецівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. вис-
ловлює глибоке співчуття К.Д. Носенко з приводу тяжкої втрати
— смерті СЕСТРИ.

  Загублений державний акт на право власності на земельну
ділянку ЯЗ №131704, виданий 19 січня 2009 року на ім'я
Морохович Олени Володимирівни і зареєстрований за
№010901300009, вважати недійсним.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно (земельна
ділянка) серія САК №065281 (індексний № 20169368), видане
8.04.2014 р. на ім'я Тончило Марії Іванівні, вважати втраченим.

  Авто під замовлення за повну вартість або кредит від 1 до 7
років. Daewoo Nexia, Gentra, Matiz. 0985107221, 0662882376.

  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 червону
та силікатну. Тел.: 0973141399, 0662922541, 0506913434.

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

  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.

  Продається терміново, недорого будівля (дискотека) по вул.
Горького, 3, є документація щодо реконструкції. Тел. 0996112998.

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

 Продається будинок в Прибужжі. Тел. 0506637367.

  ТОВ "ЮГ-РЕГІОН-ПЛЮС" закупляє велику рогату худобу.
  Телефони: 0952549020, 0977264530.

  Авто в розстрочку і за повну вартість. ЗАЗ, ДЕУ, КІА, Опель,
Шевролє, Чері. 0952786555.

  Продам Ланос на виплату. 2365 грн в місяць. 0952786555.

  Загублений державний акт ЯЛ №648018 на право власності на земельну ділян-
ку площею 2,00 га, виданий 14 липня 2011 року на ім'я Алексєєнка Володимира
Анатолійовича і зареєстрований за №482275501000378, вважати недійсним.


