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На жаль, подвиги далеко не
всіх українських героїв були
відзначені державою, тому во-
лонтери вирішили заснувати
свій, не державний, а народний
орден для відзнаки видатних
людей. Орден у вигляді срібно-
го тризуба придумали волонте-
ри Андрій Боєчко та Дмитро
Щербаков, назвавши його «На-
родний Герой України». Орден
виготовлений із срібла 925-ї
проби, кожна нагорода має ін-
дивідуальний номер та різнома-
нітні елементи захисту. Орден
виконаний в двох варіантах:

— з червоно-чорною стрічкою
на колодці — для воїнів, які зі
зброєю в руках захищали ук-
раїнську землю;

— з жовто-блакитною стріч-
кою на колодці — для волонте-
рів, лікарів, священників, жур-
налістів, які працюють в зоні АТО.
Визначити гідних запропону-

вали користувачам соціальних
мереж. Орден дійсно народ-
ний, адже на ініціативу відгук-

нулися майже мі-
льйон українців
Окрім пропози-
цій з прізвищами
героїв, люди над-
силали для ордена й метал, з
якого виготовлена відзнака —
срібло збирали люди з 16 країн
світу. Відомий український бок-
сер В’ячеслав Узелков передав
на виготовлення ордена свою
олімпійську срібну медаль.
І нещодавно, 4 червня, у Киє-

ві, в Національному заповідни-
ку «Софія Київська», вручили
25 нагород військовослужбов-
цям та цивільним, які виявили
себе в антитерористичній опе-
рації. Серед нагороджених —
наш земляк Надворський Ми-
кола, військовослужбовець 79-ї
Миколаївської окремої аеромо-
більної бригади.
  Сектор з питань внутріш-
ньої політики, зв’язків з гро-
мадськими організаціями та
засобами масової інформації
апарату райдержадміністрації.

  Шановні жителі району! Завершується пе-
редплата на районну газету "Трибуна хлібо-
роба" на друге півріччя 2015 року.
  Передплатна ціна на нашу газету не зросла
і складає на місяць 6 грн. 00 коп., на три
місяці – 18 грн. 00 коп., на  півроку — 36 грн. 00
коп. (без вартості оформлення передплати).
  Передплату приймають без обмежень сели-
щне та сільські відділення зв'язку, листоноші.
  Якщо бажаєте регулярно одержувати інфор-

мацію про події місцевого життя, цікаві поради, програми теле-
бачення, поспішіть передплатити нашу газету. Вона буде бажа-
ною гостею у кожному домі.
  "Трибуна хлібороба" — це ваша газета!
  Редакція газети "Трибуна хлібороба".

 Передплата-2015

21 червня — День медичного працівника
Сердечно вітаємо з професійним святом усіх, чия діяльність тіс-

но пов’язана з надзвичайно відповідальною справою — піклуван-
ням про людське здоров’я.
Споконвіку більше за скарби та всілякі надбання цінувалося здо-

ров’я людини. А тому професія лікаря завжди була однією з най-
необхідніших і найшанованіших. Саме для неї завжди були, є і бу-
дуть актуальними такі поняття, як доброта, гуманність, благород-
ність і професіоналізм. Ви даруєте людям найдорожче — здоров’я,
віру та надію. Незважаючи на постійні проблеми і труднощі, ви зали-
шаєтесь вірними своєму покликанню — медицині. Низький уклін усім
працівникам охорони здоров’я за сумлінну та невтомну працю.
З нагоди свята шлемо вам сердечні вітання, нехай сторицею по-

вертається до вас добро, дароване людям. Нехай у ваших до-
мівках завжди панують щастя і мир. Міцного здоров’я, благопо-
луччя і добра вам та вашим родинам!
Голова райдержадміністрації         В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради                      Т.Л. КУШНІР.

 «Народний Герой України»

22 червня — День скорботи і вшануван-
ня пам'яті жертв війни в Україні
Недільний ранок 22 червня 1941 року трагічною сторінкою увійшов у

життя мільйонів українців. У цей день найжахливіша війна в історії люд-
ства ступила на українську землю, жорстоким катком пройшлася по
долях людей, забрала життя кожного п'ятого співвітчизника.
Зі світлим сумом і вдячністю згадаймо про тих, хто першим став

на захист Вітчизни, хто віддав свою молодість і життя за Велику
Перемогу. Вічна пам'ять і слава загиблим, синівська подяка і по-
бажання здорового, активного довголіття живим учасникам війни.
Скорботною хвилиною мовчання вшануймо пам’ять героїв, що

полягли виборюючи Перемогу в найжорстокішій із воєн двадця-
того століття. Низький уклін і синівська вдячність живим учасникам
тієї війни. Миру і добробуту, здоров’я і життєвого оптимізму!
Голова райдержадміністрації          В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради                       Т.Л. КУШНІР.

23 червня — День державної служби
Шановні державні службовці району! Від щирого серця вітаємо

вас з Днем державної служби.
Робота працівників державних установ завжди була і буде на

виду у всього населення. Ви своєю повсякденною працею прим-
ножуєте здобутки держави та району в досягненні економічної
стабільності, соціального захисту населення, поліпшення добро-
буту кожної людини.
Попереду особливо відповідальний період розбудови суспільст-

ва, результатом якого має нарешті стати, як і всюди у цивілізова-
ному світі, забезпечення стабільності життя, надійного соціально-
го захисту громадян, вирішення найважливіших народногосподар-
ських завдань.
Бажаємо вам міцного здоров'я, злагоди, невичерпної енергії,

нових звершень та здобутків у праці.
Голова райдержадміністрації           В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради                        Т.Л. КУШНІР.

 Клуб громадського діалогу

В рамках реалізації проекту «Клуби гро-
мадського діалогу. Громадське сприяння
реформі самоврядування в Україні», спів-
фінансованого Польсько-Канадійською
Програмою Підтримки Демократії, яка є
програмою Фундації Міжнародної Солі-
дарності, що фінансується Урядами Кана-
ди та Польщі, на початку червня поточного
року в приміщенні Доманівської районної
централізованої бібліотечної системи від-
булося засідання Клубу громадського ді-
алогу на тему: «Обговорення плану прове-
дення інформаційної кампанії для населе-
ння по добровільному об`єднанню терито-
ріальних громад». Організаторами заходу
виступили представники громадської орга-
нізації «Фонд розвитку громади селища
Доманівка».
Присутніми визначено обрану тему акту-

альною. До обговорення даної тематики
активно долучилися селищний і сільські
голови та секретарі сільських рад Домані-
вського району, представники громадсь-
ких організацій, апарат і депутатський
корпус селищної та районної рад, мешкан-
ці Доманівки.
За результатами роботи в групах учас-

никами засідання були вироблені певні ре-
комендації, практичні напрацювання та
прийнято рішення проводити інформацій-
но-роз`яснювальну роботу серед населен-
ня й ініціативних груп територіальних гро-
мад.
Визначено позитивні моменти від добро-

вільного об`єднання територіальних громад:

— децентралізація влади, збереження та
розвиток інфраструктури, збільшення до-
ходів громади, контроль громадою місце-
вої влади, надання якісних адміністратив-
них послуг.
У той же час серед негативних чинників

при проведенні цієї роботи називалися:
відсутність якісного покриття транспортно-
го сполучення та незадовільний стан
доріг, пропорційний розподіл бюджету
між населеними пунктами, вивільнення ро-
бочих місць та незайнятість населення, не-
якісне надання адміністративних послуг,
віддаленість населених пунктів від адміні-
стративного центру.
Дві групи працювали над питаннями, які

виникають у мешканців:
— У чому суть перетворень, що перед-

бачає децентралізація влади?
— Чи готові органи місцевого само-

врядування до розширення повноважень,
адже люди не звикли до самостійності?

— Як після реформи місцеві громади от-
римають не лише повноваження, а й на-
лежні ресурси?

— Якщо громада на виявить бажання до-
бровільно об`єднатися і залишиться все,
як і було раніше, кому буде потрібно фі-
нансувати об`єкти соціальної сфери?

— Якщо громада чи місцева влада ка-
тегорично проти добровільного об`єдна-
ння, чи можливо залишити фінансування
та забезпечення функціонування громади
на старих позиціях, із повноцінною сільсь-
кою радою?

— Якими повноваженнями будуть наділе-
ні старости?

— Як безпосередньо будуть надаватися
послуги на місцях?
Тема лишається актуальною, всі учас-

ники засідання дійшли спільної думки, що
людям дійсно не вистачає інформації, що
питань у населення більше, ніж відповідей.
Тому ми продовжуємо працювати над
розповсюдженням інформації по доброві-
льному об`єднанню територіальних гро-
мад та спрямовуємо діяльність організації
на розвиток та посилення місцевих громад
шляхом залучення активних представників
громадянського суспільства та волонтер-
ських ініціатив до можливої участі у міс-
цевих виборах та підвищення компетенції
для участі у прийнятті якісних управлінсь-
ких рішень на місцевому рівні.
Ірина СВЯТЧЕНКО.
Виконавчий директор громадської орга-

нізації «Фонд розвитку громади селища
Доманівка».
  На фото: під час засідання Клубу гро-
мадського діалогу.

  У третю неділю червня в Україні відзначається  День медичного
працівника. Ніколи не змінюється, є сталим і прагнення людей
бути здоровими, і їхня вдячність своїм рятівникам. Прагнення пра-
цювати в ім'я людини, що так високо цінується в кожному суспі-
льстві, — невід'ємна риса професії медика. Тільки той, хто вірить
у світле завтра, надягає білий халат. Тільки той, хто абсолютно
впевнений у можливості торжества добра і перемоги людини над
обставинами, здатний поставити заслін усім життєвим негараздам
і кинути виклик самій смерті.
  Цього дня слід привітати людей найгуманнішої професії — тих,
хто обрав своїм фахом зміцнювати й берегти здоров'я громадян,
благополуччя нашої нації. Професія медичного працівника — по-
чесна і складна, саме тому й була шанована за всіх часів. Лікарі
щодня на варті людського здоров'я, виконуючи клятву Гіппократа,
вони повертають людям життя, упевненість у власних силах та віру
в завтрашній день. Лікарі, медичні сестри, молодші медичні сест-
ри, немедичний персонал галузі — наче єдиний живий організм,
зусилля цих людей мають бути об'єднані задля досягнення
найкращого результату.
  У цей час, коли в нашу країну прийшла війна, щохвилини нара-
жаються на небезпеку, гинуть люди в білих халатах, рятуючи жи-
ття воїнам-захисникам нашої країни. Два медичних працівники з
нашого району, лікар і медична сестра, мобілізовані і виконують
свій обов’язок в зоні АТО.
  Шановні медичні працівники району! З нагоди нашого професій-
ного свята прийміть найщиріші вітання зі словами вдячності за
вашу благородну працю. Нехай труднощі, які переживає сфера
охорони здоров’я, не змусять вас відмовитися від обраного шля-
ху. Тому, що саме на вас покладено святе право — рятування
людського життя. Ви даруєте людям найдорожче — здоров’я, віру
та надію. Бажаю вам бути здоровими, повними сил та творчої енергії.
Нехай сторицею повертається до вас добро, дароване людям!
  О. ОСТАПЕНКО.
  Головний лікар Доманівської центральної районної лікарні.

5 червня голова облдержад-
міністрації Вадим Меріков і Ми-
колаївський міський голова
Юрій Гранатуров вручили пос-
відчення та нагрудні знаки 28
учасникам бойових дій.

«Я вдячний кожному з вас за
ваш героїзм, подвиги, за те, що
ви зробили для України. Це
неоціненний внесок і праця ко-
жного з вас. Вам вдячні всі
миколаївці і українці, для нас
дуже важливо, щоб в регіоні та
Україні був мир», — сказав го-
лова облдержадміністрації Ва-
дим Меріков.
У свою чергу, військовий ко-

місар Миколаївської області
Олександр Іванов закликав ко-
нсолідуватися навколо громад-
ської організації військово-
службовців-учасників АТО для
того, щоб спільними зусиллями
вирішувати існуючі проблеми.

«Вдячний, що ви не ховалися
за чужими спинами, не побо-
ялися бути чоловіками. Повірте,
пройдуть роки, і на вас будуть
дивитися як на Героїв, а вам не
соромно буде дивитися в очі
своїм дітям, вам буде що роз-
повісти своїм онукам», — заз-
начив Олександр Іванов.
Окрім того, під час вручення

посвідчень учасників бойових
дій голова облдержадмініст-
рації Вадим Меріков предста-
вив свого штатного радника по
роботі з військовослужбовця-
ми, бійця 79-ї окремої аеромо-
більної бригади Валентина
Тимофієва. Валентин — учасник
АТО, був поранений під час
виконання бойових завдань.
  Департамент інформацій-
ної діяльності та комунікацій
з громадськістю Миколаїв-
ської облдержадміністрації.

 З Миколаївської облдержадміністрації

  На ХХХ позачерговій сесії
Миколаївської обласної ради
шостого скликання, яка
відбулася 12 червня, більшіс-
тю голосів (за — 51, проти —
10, утримався — 4) депутати
схвалили перспективний план
формування територій гро-
мад Миколаївської області,
що передбачає створення на
території області 32 об’єдна-
них територіальних громад.
   Дане питання викликало
дискусії на засіданнях деяких
постійних депутатських комі-
сій, різні думки висловлюва-
лися і в сесійній залі. Однак
більшість депутатів, які долу-
чилися до обговорення пита-
ння, все ж таки висловили
консолідовану, чітку і конст-
руктивну позицію. Зокрема,
депутат Анатолій Кравченко
висловив тезу про те, що для
українців прийшов час става-
ти самодостатньою нацією, час,
який диктує необхідність рі-
шучих дій. На думку В’ячес-
лава Боня, процес децентра-
лізації нерозривно пов'яза-
ний із адміністративно-тери-
торіальною реформою, депу-
тат у ході виступу закликав
своїх колег не побоятись взя-

ти на себе відповідальність і
підтримати перспективний
план об’єднання територіаль-
них громад. Голова Кривоо-
зерської районної адмініст-
рації Олексій Мірошниченко
назвав реформу життєздат-
ною і наголосив на тому, що
наразі необхідно думати над
її професійною реалізацією.
Валерій Бєдний і Олександр
Голодницький закликали ко-
лег бути провідниками до пе-
ресічних жителів області, які
мають усвідомити необхідніс-
ть майбутніх процесів, не бо-
ятись їх і не ставати в опози-
цію. Депутати в ході обгово-
рення говорили і про те, що
місцеві громади мають бути
максимально проінформова-
ними, усвідомлювати сутніс-
ть, процедуру і перспективи
добровільного об’єднання.
Окремими депутатами була
висловлена протилежна пози-
ція щодо сумнівної демокра-
тичності цього процесу і вза-
галі його доцільності, од-
нак вони залишились в мен-
шості.

  Із сайту Миколаївської
обласної ради.

 З Миколаївської обласної ради
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Результати роботи об'єктів
соціальної сфери, водопровід-
но-каналізаційного та дорож-
нього господарства в осінньо-
зимовий період 2014-2015 ро-
ку було розглянуто на засі-
данні районного штабу з під-
готовки до опалювального се-
зону та сталого його проход-
ження.
За інформацією голови шта-

бу Г.В. Делі, район успішно
впорався з попереднім опалю-
вальним періодом завдяки на-
лежній координації та контро-
лю з боку районної державної
адміністрації, районного анти-
кризового енергетичного шта-
бу, а також завдяки злагодже-
ній роботі селищної та сільсь-
ких рад, комунальних підпри-
ємств району, філії «Доманів-
ський райавтодор», філії До-
манівського району північного
округу ПАТ «Миколаївоблене-
рго», Доманівській газовій ді-
льниці Вознесенського УЕГГ
ПАТ «Миколаївгаз», Доманів-
ського районного сектору ГУ
ДНС України, управління соці-
ального захисту населення,
відділів освіти та з питань над-
звичайних ситуацій, секторів
містобудування, архітектури,
житлово-комунального госпо-
дарства та будівництва, куль-
тури райдержадміністрації, це-
нтральної районної лікарні,
центру первинної медико-сані-
тарної допомоги. Своєчасна
закупівля вугілля та дров, пе-
редбачення коштів на придба-
ння природного газу, контро-
ль споживання природного га-
зу з урахуванням доведених
лімітів, щоденний контроль за
роботою систем опалення та
систем життєзабезпечення, пе-
реведення на електроопален-
ня і альтернативні види палива
бюджетних установ та закла-
дів соціальної сфери, заходи
з енергозбереження забезпе-
чили сталу роботу стаціонар-
ного відділення для постійно-
го проживання людей похило-
го віку в Доманівці, 21 закладу
освіти, 18 дошкільних закладів
освіти, 28 фельдшерсько-аку-
шерських пунктів, 4 сільських
амбулаторій, 21 бібліотечного
закладу, 75 багатоквартирних
житлових будинків.
Споживачі району в достат-

ньому обсязі були забезпечені
природним газом та електро-
енергією. Оперативне реагува-
ння на ліквідацію надзвичай-
них ситуацій здійснювалось
завдяки створенню та попов-
ненню місцевого матеріально-
го резерву відповідно до при-
йнятої районної програми.
Відремонтовано 7,1 км во-

допровідних мереж та 1,6 км
зливової системи каналізації.
Комунальними підприємствами
«Доманівське» (Ковбель), «Сі-

лькомунгосп» в с. Суха Балка
(Апостолі) та «Прибузьке»
(Матющенко) була забезпече-
на якісна подача питної води
завдяки створенню запасу гли-
бинних насосів, відремонтова-
них водонапірних резервуарів
питної води (башти Рожновсь-
кого) та мереж водопостачан-
ня. В Доманівському автотран-
спортному підприємстві АТП-
14844 (Устименко) замінено
стару водонапірну башту Рож-
новського на нову. Філією
«Доманівський райавтодор»
(Каленич) було створено запа-
си технічної солі та піщано-
сольної суміші, підготовлено
10 одиниць спеціальної техні-
ки для прибирання та очистки
снігу, яка забезпечувала віль-
ний під’їзд до населених пунк-
тів та об’єктів соціальної сфе-
ри. За кошти державного та
обласного бюджету в сумі
500,85 тис. грн. було проведе-
но ремонт та обслуговування
комунальних доріг району.
За рахунок коштів субвенції

з державного бюджету місце-
вим бюджетам на фінансуван-
ня заходів соціально-економі-
чної компенсації ризику насе-
лення, яке проживає на тери-
торії зони спостереження До-
манівського району, проведе-
но капітальний ремонт даху
Доманівського дошкільного
закладу №3 по вулиці Гагарі-
на, 1 вартістю будівельно-мо-
нтажних робіт 535,148 тис.
грн., виконано будівельних ро-
біт з капітального ремонту бу-
дівлі головного корпусу Мари-
нівської загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів в сумі 677,829
тис.грн., капітального ремонту
Кузнецівської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів (замі-
на вікон, зовнішніх дверних
блоків) на суму 596,399 тис.
грн., завершено поточний ре-
монт фельдшерсько-акушер-
ського пункту в селі Зелений
Яр на суму 31,972 тис.грн.
З метою забезпечення своє-

часної підготовки об’єктів ене-
ргетичного комплексу, житло-
во-комунального господарства
та соціальної сфери району в
опалювальному сезоні 2015-
2016 року прийнято розпоряд-
ження голови райдержадміні-
страції від 15.05.2015 року
№112 «Про заходи з підго-
товки об’єктів теплопостача-
ння і теплоспоживання до ро-
боти в опалювальному сезоні
2015-2016 року», створено і
розпочав роботу районний
штаб з підготовки до опалюва-
льного сезону 2015-2016 року.
В. ЦЕХОЦЬКИЙ.

  Завідувач сектору містобуду-
вання, архітектури, житлово-
комунального господарства та
будівництва райдержадмініст-
рації.

  У травні цього року почала
працювати державна програма
енергомодернізації. З її допо-
могою можна скоротити спо-
живання енергоресурсів та
знизити витрати на комунальні
послуги населення. Держава
виділяє кошти мешканцям
приватних і багатоквартирних
будинків, які можна викорис-
товувати для:
  1) енергомодернізації бага-
токвартирних будинків — для
об`єднань власників багато-
квартирних будинків (ОСББ);
  2) утеплення приватних бу-
динків, покупки негазових кот-
лів та обладнання для холод-
ної води, радіаторів опалення
з терморегуляторами (кварти-
рах багатоквартирних будин-
ків та в приватних будинках).
  Ставши учасником державної
програми, ви знижуєте тепло-
витрати (до 50%), а це значить

і витрати на комунальні послу-
ги. Значну частину вартості
покупки (від 20% до 40%)
компенсує держава. Решта су-
ми кредиту розбита на три-
валий термін — так, щоб
щомісяця можна було платити
прийнятну суму.
  Поки є час і можливість, ско-
ристайтесь державною про-
грамою! Головна причина — це
вигідно!
  Більш детальну інформацію
щодо отримання компенсації
від держави можна отримати
у Доманівському відділенні
Ощадбанку (тел. 05152-9-12-
87), в Контакт-центрі (тел.
0-800-210-800) або на офіційно-
му сайті (www.oschadbank.ua).
  Сектор містобудування,
архітектури, житлово-кому-
нального господарства та
будівництва райдержадміні-
страції.

Про внесення змін та доповнень до Комплексної
програми соціального захисту людей похилого ві-
ку, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильсь-
кої катастрофи (“Турбота”), на період до 2015 року
На підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону України

„Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до рішення
обласної ради від 16.04.2015 року № 2 "Про внесення змін та
доповнень до Комплексної програми соціального захисту насе-
лення «Турбота» на період до 2015 року", з метою надання
допомоги та реабілітації демобілізованим учасникам бойових
дій, які брали участь в антитерористичній операції на Сході Ук-
раїни, районна рада
ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до заходів Комплексної програми
соціального захисту людей похилого віку, осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи (“Турбота”), на період до
2015 року новим розділом 5 «Надання допомоги та реабілітації
демобілізованим учасникам бойових дій, які брали участь в анти-
терористичній операції на Сході України, а саме:

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань духовності, освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

 Рішення Доманівської районної
ради від 5 червня 2015 року №2

№ Зміст заходу Відповіда-
льні

виконавці

Джерело
фінанс-
ування

Обсяг
фінан-
суван-
ня грн.

Термін
вико-
нання
(роки)

1. Організація відпочинку
(з наданням оздоровчих
послуг у санаторно-ку-
рортних закладах, на ба-
зах відпочинку) інвалідів
та поранених із числа
демобілізованих учасни-
ків бойових дій, які бра-
ли участь в антитерорис-
тичній операції на Сході
України;

Управління
соціального
захисту на-
селення ра-
йдержадмі-
ністрації

Обласни
й, район-
ний бюд-
жети,
бюджети
с е л и щ -
ної та сі-
льських
рад ра-
йону

95,0
тис.
грн. у
межах
фінан-
сового
ресур-
су

2. Надання соціально-пси-
хологічної підтримки де-
мобілізованим військо-
вослужбовцям та членам
їх сімей у рамках соці-
ального замовлення від-
повідно до Порядку зді-
йснення соціального за-
мовлення за рахунок
бюджетних коштів, зат-
вердженого постановою
Кабінету Міністрів Украї-
ни від 29.04.2013 року
№ 324.

Управління
соціального
захисту на-
селення ра-
йдержадмі-
ністрації

З сектору містобудування, архітек-
тури, житлово-комунального господа-
рства та будівництва райдержадміні-
страції

 Рішення Доманівської районної
ради від 5 червня 2015 року №1
Про виконання пріоритетних напрямів та прог-
нозних показників економічного і соціального роз-
витку Доманівського району на 2014 рік згідно з
Програмою «Доманівщина-2014»
Згідно з пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт
начальника відділу економічного розвитку і торгівлі райдержад-
міністрації Харченко О.І. про виконання пріоритетних напрямів
та прогнозних показників економічного і соціального розвитку
Доманівського району на 2014 рік згідно з Програмою «Дома-
нівщина-2014», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт про виконання пріоритетних напрямів та прогнозних

показників економічного і соціального розвитку Доманівського
району на 2014 рік згідно з Програмою «Доманівщина-2014»
взяти до відома.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

 Рішення Доманівської районної
ради від 5 червня 2015 року №10
Про затвердження Комплексної програми з увіч-
нення пам'яті про учасників антитерористичної
операції, жертв воєн та політичних репресій у
Доманівському районі на 2015-2017 роки
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону Ук-

раїни «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Прези-
дента України від 19 жовтня 2012 року №604/2012 «Про заходи
у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фа-
шистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Віт-
чизняній війні 1941-1945 років», постанови Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 2010 року № 767 «Деякі питання увіч-
нення пам’яті жертв війни та політичних репресій», розпо-
рядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 року
№ 199-р «Про заходи з увічнення пам’яті про події Великої Віт-
чизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015
роки», Комплексної програми увічнення пам'яті учасників антите-
рористичної операції, жертв воєн та політичних репресій у
Миколаївській області на 2015 рік, затвердженої рішенням об-
ласної ради від 17 жовтня 2014 року №1, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Комплексну програму з увічнення пам'яті про

учасників антитерористичної операції, жертв воєн та політичних
репресій у Доманівському районі на 2015-2017 роки (далі —
Програма), що додається.

2. Координацію виконання Програми покласти на сектор з
питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організа-
ціями та засобами масової інформації апарату райдержадміні-
страції та на районну міжвідомчу комісію у справах увічнення
пам’яті жертв війни та політичних репресій.

3. Рішення районної ради від 26.04.2013 року №15 «Про зат-
вердження Комплексної програми з увічнення пам'яті про події
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та пошуку і впоря-
дкування поховань жертв війни, політичних репресій у Дома-
нівському районі на 2013-2017 роки» з контролю зняти як таке,
що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань духовності, освіти, охорони здо-
ров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту.
  Голова районної ради  Т.Л. КУШНІР.

 Рішення Доманівської районної
ради від 5 червня 2015 року №3
Про хід виконання Комплексної програми соці-
ального захисту людей похилого віку, осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катаст-
рофи, на 2010-2015 роки (“Турбота”)
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обгово-
ривши звіт начальника управління соціального захисту населення
про хід виконання Комплексної програми соціального захисту лю-
дей похилого віку, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на 2010-2015 роки (“Турбота"), районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт начальника управління соціального захисту населення про

хід виконання Комплексної програми соціального захисту людей
похилого віку, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, на 2010-2015 роки (“Турбота") взяти до відома.

2. Визнати позитивну роботу управління праці та соціального за-
хисту населення щодо виконання даної програми.

3. Рекомендувати голові райдержадміністрації при формуванні
бюджету на 2016 рік передбачити кошти в сумі 15,0 тис. грн. для
надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населе-
ння району на лікування.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань духовності, освіти, охорони здоро-
в’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

 Рішення Доманівської районної
ради від 5 червня 2015 року №4
Про внесення змін до районної програми удоско-
налення системи мобілізаційної підготовки та мо-
білізації Доманівського району на 2014-2017 роки
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації та
функціонування системи управління районом в особливий період,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до додатку 2 районної програми удосконалення

системи мобілізаційної підготовки та мобілізації Доманівського ра-
йону на 2014-2017 роки, виклавши його в новій редакції (додає-
ться).

2. Рекомендувати селищній та сільським радам внести зміни до
власних програм з урахуванням вимог чинного законодавства та
змін, затверджених цим рішенням.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію районної ради мандатну, з питань депутатської діяльності
та етики, засобів масової інформації, законності та правопорядку.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

 Рішення Доманівської районної
ради від 5 червня 2015 року №8
Про безоплатну передачу зі спільної власності те-
риторіальних громад сіл, селища Доманівського
району у спільну власність територіальної грома-
ди Маринівської сільської ради території стадіо-
ну «Колос» (з допоміжними спорудами) Доманів-
ської ДЮСШ
Згідно з частинами четвертою і п’ятою статті 60 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням Доманівської
районної ради від 08.02.2013 року №3 «Про затвердження Поло-
ження про порядок передачі об’єктів спільної власності сіл, селища
Доманівського району», рішенням Маринівської сільської ради від
18.03.2015 року № 10 «Про погодження прийняття в спільну влас-
ність територіальної громади сіл Маринівської сільської ради тери-
торії стадіону «Колос» Доманівської ДЮСШ», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати безоплатно зі спільної власності територіальних гро-

мад сіл, селища Доманівського району у спільну власність терито-
ріальної громади Маринівської сільської ради територію стадіону
«Колос» (з допоміжними спорудами) Доманівської ДЮСШ.

2. Доручити відділу освіти Доманівської райдержадміністрації в
установленому чинним законодавством порядку вжити заходів що-
до передачі майна, зазначеного у пункті 1 цього рішення, зі спільної
власності територіальних громад сіл, селища Доманівського району
у спільну власність територіальної громади Маринівської сільської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію районної ради з питань духовності, освіти, охорони здо-
ров’я, соціального захисту, фізичної культури і спорту.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

 Рішення Доманівської районної
ради від 5 червня 2015 року №11
Про вибори заступника голови Доманівської ра-
йонної ради
Відповідно до частини другої статті 56, пункту 3 частини шостої

статті 55 Закону України ''Про місцеве самоврядування в Україні'',
Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 25.03.2015 року №171 та за результатами таєм-
ного голосування, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Вважати обраним заступником голови Доманівської районної

ради Делі Георгія Васильовича.
2. Встановити сьомий ранг посадової особи органів місцевого

самоврядування.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

 Рішення Доманівської районної
ради від 5 червня 2015 року №13
Про внесення змін до рішення районної ради від
03.12.2010 року № 4 "Про утворення постійних
комісій Доманівської районної ради шостого
скликання та обрання їх складу"
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 43 Закону України

''Про місцеве самоврядування в Україні'', частини другої статті 20
Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", згідно з Регла-
ментом районної ради шостого скликання, враховуючи висновки
постійної комісії районної ради мандатної, з питань депутатської
діяльності та етики, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Обрати головою постійної комісії районної ради з питань пла-

нування, бюджету та фінансів Базаренка Володимира Федоровича.
2. Після проходження спеціальної перевірки відповідно до Закону

України від 14.10.2014 року № 1700-УІІ «Про запобігання корупції»
на посаду заступника голови районної ради вивести Делі Георгія
Васильовича з членів постійної комісії районної ради з питань пла-
нування, бюджету та фінансів.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.
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  Продам КАМІНЬ-РАКУШНЯК та ПІНОБЛОК (в шту-
ках). Розмір: 10х30х60см, 20х30х60см і т.д., а також ЦЕГ-
ЛУ червону. Тел.: 0973141399, 0662922541, 0506913434.

  Терміново викуповую автомобілі різних марок,
а також після ДТП, пожежі, не розмитнені, проб-
лемні і т.д. Телефон 0958810575.

Вітаємо!
  У червні відзначили свій день народження члени на-
шого трудового колективу: водій ПЕРЕПЕЛИЦЯ Анд-
рій Сергійович (3), механізатор МЕЛЬНИК Віктор
Леонідович (5), електрик ДІМІТРАШ Віктор Воло-
димирович (5), доярка ЖОВНІР Олена Миколаївна
(7), а дояр АРНАУТ Микола Миколайович (16) від-
святкував своє 35-річчя.
  Щиро вітаємо іменинників, бажаємо
міцного здоров’я, довголіття, успіхів у
праці й особистому житті.
Дирекція та профспілковий комітет
ТОВ імені Богдана Хмельницького.

  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 Доманівці, по вул. Горького, 26.
  Тел. 0505625882 (Таня), 0955730800 (Юля), 9-12-29.

  Терміново продам газифікований будинок з усіма зру-
чностями в Доманівці, по вул. Лихого, 14. Є гараж, госп-
будівлі. Ціна – договірна. Телефон 0661019391.

  Загублений державний акт на право власності на земельну ділянку МК
№086247, виданий 14.02.2005 року на ім'я Бондаря Назара Васильовича,
вважати недійсним.

  Державний акт на право власності на земельну ділянку МК
№307, виданий 11 березня 2002 р. на ім'я Ткаченко Галини Іва-
нівни і зареєстрований за №90, вважати втраченим.

Графік подачі води на літні
місяці 2015 р. КП»Доманівське»

Свердловина на території Доманівської ЦРЛ, подача води
з 6.00 до 21.00 щоденно: ДНЗ № 3, вул. Пастера, Піонерська,
Гуляницького, Пирогова, Польова, Лесі Українки, Нова, Тиха,
Будівельна, Гагаріна, Калініна, Свердлова.
Свердловина Північна (по вул. Північній), подача води в

понеділок, середу, п'ятницю, неділю, з 6.00 до 20.00: ДНЗ
№ 2, вул. Кірова, Первомайська, Чкалова, Заводська, Перемоги,
Північна.
Свердловина на території Доманівської філії ПАТ « Мико-

лаївобленерго», подача води з 6.00 до 21.00 щоденно: вул.
Новоселів, Лермонтова, Степова, Космонавтів, Горького, Моріса
Тореза, Леніна, Кірова, Ломоносова, пров. Островидова, Мель-
нична, Спортивна, Лісна, Радянська.
Свердловина Північна (по вул. Північній), подача води у

вівторок , четвер , суботу, неділю, з 6.00 до 20.00: вул. Дени-
сенка, Комсомольська, Котовського, 58 стр. дивізії, Кузнечна,
Терешкової, Фрунзе.
Свердловина по вул. Академіка Павлова, подача води з

06.00 до 21.00 щоденно: стаціонарне відділення для постійного
або тимчасового проживання, вул. Механізаторів, Лихого, пров.
Ковальова, Богдана Хмельницького, Ювілейна, Шкільна, Мере-
сьєва, Жовтнева, Академіка Павлова, Пастера.
Свердловина по вул. 70 років Жовтня, подача води з 7.00

до 21.00 щоденно: вул.70 років Жовтня, Енергетиків, Авто-
ремонтників, Пушкінська, Івана Франка.
Свердловина по вул. Петровського, подача води в поне-

ділок, середу, п'ятницю, неділю, з 6.30 до 9.00 та з 16.30 до
21.00: вул. Тельмана, Молодіжна, Східна; подача води у вів-
торок , четвер, суботу з 6.30 до 9.00 та з 16.30 до 21.00: вул.
Петровського, 301 стр. дивізії, Тельмана.
Свердловина по вул. Моріса Тореза, подача води в по-

неділок, середу, п'ятницю, з 6.00 до 21.00: вул.Космонавтів,
Радянська, Мельнична, Котовського, Моріса Тореза, Комсомо-
льська.
  Свердловина на території Агрошляхбуду, подача води з
7.00 до 21.00. щоденно: вул. Гуляницького, Будівельна, Радян-
ської Армії.

  Продаємо фабричне
вугілля. Працюємо також
з бюджетними організа-
ціями за готівку та без-
готівковий розрахунок.
  Телефони: 0966815596,
0968124725.

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

Продаю пісок, камінь,
щебінь, відсів.

Тел.: 0665947605,
0666626608.

  Продається корова.
  Телефон 0963024237.

17 червня виповнилось би 44 роки ВАЛЕВСЬ-
КОМУ Володимиру Олександровичу, але не
судилось.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых синих глаз.
Зачем же, папочка, так рано ты ушел от нас.
Не сможем мы тебя поздравить,
Не сможем мы тебя обнять,
Пускай Господь тебя поздравит,
Пускай обнимет Божья Мать.
Мы желаем тебе счастья и удачи
В том неизвестном мире,
Чтобы не было тебе одиноко,
Чтобы ангелы от тебя не отходили.
Прости, что нам под небом звездным
К твоей могиле носить цветы,
Прости, что нам осталось солнце, воздух,
Каким не надышался ты.
Божьей милости и царства небесного
Тебе у Господа всегда просим.
Любим и помним, ты всегда с нами. Вечная и светлая память.
Хто знав його — пом'яніть, а хто забув — згадайте добрим словом.

Дружина, діти.

  З скорботою та
болем у серці пові-
домляємо, що 14
червня 2015 року
при виконанні свого
військового обов’я-
зку в зоні проведе-
ння АТО загинув
наш земляк — вій-
ськовослужбовець
із с. Богданівка
КУЧМІЙ Іван Сер-
гійович.
  Іван народився 30
квітня 1992 року.

Навчався в Богданівській загальноосвітній школі І-
ІІІ ст., рік служив в Збройних Силах України.
  26 березня 2015 року був мобілізований до
Збройних Сил України, проходив службу в зоні
проведення АТО. За інформацією, отриманою
від командування військової частини, Іван заги-
нув 14 червня 2015 року біля с. Мар’їнка Доне-
цької області внаслідок осколкового поранення
від прямого попадання міни в бліндаж, де він
знаходився.
  Івану Сергійовичу нещодавно виповнилося 23
роки, він ще багато корисного міг би зробити
для своєї Батьківщини, але, захищаючи її сво-
боду, віддав найцінніше, що мав, — своє моло-
де життя.
  Громада Доманівщини висловлює щире спів-
чуття матері Олені Дмитрівні, рідним та близьким.
  Іван назавжди залишиться у серцях вдячних
земляків. Вічна пам'ять Герою!
  Громада Доманівщини.

З 1 червня на території Миколаївської області, в
томі числі й у нашому районі, розпочалося про-
ведення профілактичних заходів під умовною наз-
вою «Автобус-2015», головною метою якого є попе-
редження дорожньо-транспортних пригод за участю
пасажирського транспорту та припинення грубих
порушень Правил дорожнього руху водіями автобусів.
На жаль, результати перших днів перевірки нев-

тішні — співробітниками ДАІ при нагляді за дорож-
нім рухом було виявлено понад 150 адміністратив-
них порушень. Зокрема, було виявлено 2 факти ке-
рування пасажирським транспортним засобом воді-
ями, що мають ознаки сп’яніння. Крім того, зафік-
совано 35 фактів перевезення пасажирів понад
встановлену кількість, 15 — порушень правил зупин-
ки та стоянки в місцях масових відправлень пасажирів,
2 — перевищення допустимої швидкості руху та інші.
Також, як і завжди, особлива увага приділяється

технічному стану пасажирських транспортних засо-
бів — адже саме цей фактор безпосередньо впливає
на безпеку пасажирів. Так, на сьогоднішній день ви-
явлено вже 17 технічно несправних автобусів.
Профілактичні заходи на території Миколаївської

області триватимуть до 30 червня.
Шановні водії пасажирських транспортних за-

собів! Будьте обережні за кермом, не керуйте тран-
спортним засобом у стані сп'яніння, не перевищуйте
допустиму швидкість руху, не порушуйте правила
маневрування. Пам'ятайте, що іноді ваша безвідпо-
відальність і самовпевненість стає причиною жахли-
вих трагедій на дорогах. Адже саме вам сотні лю-
дей щодня довіряють своє життя!
С. ЛИСЕНКО.

  Інспектор з адмінпрактики ВДАІ з обслуговування
Доманівського району УДАІ УМВС України в Мико-
лаївській області, старший лейтенант міліції.

 З відділення ДАІ

 ДСНС інформує

Хлібороби району готуються до зби-
рання нового врожаю. Суха та спекот-
на погода сприяє виникненню пожеж
на хлібному полі. Не допустити знище-
ння вогнем і без того не дуже щедрий
врожай цього року — головне завдання
сьогодні працівників сільського госпо-
дарства і фахівців ДСНС.
Головною причиною виникнення по-

жеж є необережне поводження люди-
ни з вогнем. І в період збирання вро-
жаю це питання постає особливо гост-
ро. Мало хто замислюється над тим,
що недбало кинутий недопалок або
сірник на узбіччя дороги може привес-
ти до серйозних пожеж і не менш сер-
йозних збитків. Від непогашеної сига-
рети займається суха трава в лісо-
смугах, що огороджують поля, а потім
вогонь може перекинутися і на саме
хлібне поле.
Щоб уникнути виникнення пожеж на

хлібних масивах, інспектори районного
сектору Головного управління ДСНС
України у Миколаївській області щодня
об’їжджають поля з перевірками щодо

дотримання норм протипожежної без-
пеки при підготовці до збиральної кам-
панії. Вже виявлені порушники проти-
пожежних норм і до них будуть засто-
совані заходи адміністративного впливу,
проведені додаткові інструктажі. Такі ре-
йди планується проводити до кінця жнив.
Не допустити знищення вогнем зер-

нових можна тільки спільними зусилля-
ми, дотримуючись простих правил без-
пеки. У першу чергу, на хлібних маси-
вах повинні бути виконані захисні сму-
ги від автодоріг і лісових насаджень
(оборювання, обкоси). Зернозбираль-
на техніка повинна бути забезпечена
засобами пожежогасіння, справними
іскрогасниками та заземлюючими при-
строями. З людьми, що працюють на
техніці, яка залучена до збирання вро-
жаю, повинні проводитися інструктажі.
Але найголовніше, кожному з нас
варто бути обережним з вогнем!
О. БРАТАНЧУК.

  Начальник Доманівського районного
сектору ГУ ДСНС України у Миколаїв-
ській області.

Літо — це завжди очікуване свято
відпочинку, веселощів і подарунків.
Особливо чекають цієї пори діти. Не
стали винятком і школярі Царедарівсь-
кого навчально-виховного комплексу.
Після напруженого навчального року
всі з нетерпінням чекали початку робо-
ти пришкільного табору «Сонечко», у
якому діти щороку відновлюють свої
сили, дізнаються багато нового, відві-
дують чудові місця малої батьківщини.
І дитячі сподівання справдилися та
навіть перевершили себе.

Для того, щоб наш табір в цьому
році працював як належить, сільська
рада виділила чотири тисячі гривень
для повноцінного харчування дітей. А
також Царедарівський сільський голо-
ва Шевченко Ж.М. підготувала для від-
почиваючих в таборі «Сонечко», і не
лише для них, прекрасний подарунок.
Відтепер у нашому селі є чудовий ігро-
вий майданчик, відкриття якого було
приурочено до Міжнародного дня за-
хисту дітей. Учні вирішили прикрасити
майданчик квітами, які самі насадять і
доглядатимуть уже цього літа.

Вихованці нашого навчально-вихов-
ного комплексу за підтримки директо-
ра ПСП ім. Щорса Зборовського С.А.
поїхали в місто Вознесенськ, у басейн
«Водограй». Сказати, що діти отрима-
ли задоволення — це нічого не сказати:
всі було просто в захваті: пірнали,
плавали, гралися, почуваючи себе, мов
риба у воді. Гарний настрій в поєднан-
ні з укріплюючими та загартовуючими
вправами у воді обов’язково позитивно
вплине на дитячий організм, ослабле-
ний весняною нестачею вітамінів та ак-
тивною розумовою працею в навчаль-
ному закладі.
Щорічно наших дітей пригощають

солодкими черешнями жителі нашого
села Ковинєв Л.В. та Млінцов С.Л. Не
став винятком і рік нинішній.
Але на цьому свято літніх сюрпризів

не завершилося. Цікавим був відпочи-
нок у приватного підприємця Білана
В.О. Діти з радістю каталися на чов-
нику та ласували солодким морозивом.
Світ не без добрих людей. І дуже

добре, що і в нашому селі є небайдужі
та щедрі люди, які завжди пам’ятають,
що всі ми родом з дитинства і намага-
ються здійснити хоча б одну мрію
однієї дитини.
Щира подяка вам, шановні Зборов-

ський С.А., Шевченко Ж.М., Ковинєв
Л.В., Млінцов С.Л., Білан В.О. за вашу
безкорисливу допомогу, за вашу тур-
боту про підростаюче покоління. Низь-
кий вам уклін!
Н. ОНИЩУК.

  Начальник пришкільного табору "Со-
нечко" Царедарівського навчально-ви-
ховного комплексу.

 З Царедарівського навчально-виховного комплексу
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