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 28 червня — День Конституції України
28 червня 1996 року була прийнята перша Конституція незалежної ук-

раїнської держави.
Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її

суверенітет і територіальну цілісність. Конституція врахувала історичний
досвід нашого народу і кращі світові традиції, засвідчила невмирущу волю
українців мати свою державність, бути суверенним серед інших вільних на-
родів Європи і світу.
Прийняття Конституції стало точкою відліку нової епохи в історії нашої

держави.
Але не слід забувати, що конституційні норми, якими б вони передовими

і демократичними не були, самі по собі не змінять життя на краще. Сьо-
годні, аби перетворити зміст на результат, усім нам потрібні підвищена від-
повідальність, самовіддана праця заради однієї мети — процвітання України
як цивілізованої європейської держави. І ми, як ніхто інший, відповідальні
перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та прийдешніми
поколіннями за державу, на сторожі якої стоїть Основний Закон.
Нині на часі проведення в державі конституційної реформи, яка має дати

новий імпульс для реального утвердження народовладдя в усіх сферах
нашого життя. Не будемо ж шкодувати заради цього ані сил, ані енергії!
Зробимо все можливе для цього! Хай мир і взаєморозуміння сприяють по-
дальшій розбудові нашої державності, становленню достатку в кожній сім’ї.
Зі святом вас, дорогі земляки!
Голова райдержадміністрації В.М. ІВАНЧЕНКО.
Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

***
Шановні жителі Доманівського району! Від усієї душі вітаю з Днем

Конституції України!
В цей день бажаю всім успіхів та плідної праці на благо українського на-

роду. Нехай це свято додасть вам наснаги і творчих здобутків в ім’я про-
цвітання нашої незалежної Батьківщини. Нехай демократичні засади, що
були закріплені цим надзвичайно важливим документом, стануть реаліями
нашого сьогодення.
Тож давайте разом будувати нову європейську державу! Зі святом вас!
З повагою,

  Олександр ЛІВІК, народний депутат України.

  28 червня українці відзначають дер-
жавне свято — День Конституції Украї-
ни! У 1996 році Верховна Рада Украї-
ни, висловлюючи суверенну волю гро-
мадян нашої держави, спираючись на
багатовікову історію українського дер-
жавотворення і на світовий досвід, при-
йняла Основний Закон України — Кон-
ституцію. Цей документ став реальною
і дієвою основою розбудови незалеж-
ної демократичної держави як повно-
правної учасниці міжнародного співто-
вариства.
  Конституція увійшла у суспільне життя
як запорука державності і демократії
України. Її найвища юридична сила, по-
літична, економічна та ідеологічна ба-
гатоманітність — фундаментальні заса-
ди, на яких ґрунтується сьогодення і
вибудовується європейське майбутнє
українського народу. Конституція Ук-
раїни дала поштовх для продуктивного
розвитку усіх галузей національного
законодавства та сфер суспільного жи-

ття країни.
  Постійні зміни у сучасному світі та
державний курс на модернізацію нашої
держави обумовлюють подальше удо-
сконалення Конституції України. Прове-
дення конституційної реформи визначе-
но державою пріоритетним завданням
внутрішньополітичного розвитку Украї-
ни. У нашій країні створено всі необ-
хідні умови для повноцінного, відкрито-
го та публічного процесу конституцій-
ного реформування. Професійна диску-
сія дозволить виконати важливе зав-
дання щодо досягнення відповідності
положень Конституції України європей-
ським стандартам і цінностям на ос-
нові рекомендацій Венеціанської Ко-
місії.
  Реалізація цих амбітних завдань спри-
ятиме утвердженню принципу верхо-
венства права, захисту свобод людини
та подальшій розбудові в Україні нової
демократичної політичної системи єв-
ропейського зразка.

  28 червня — День молоді
Щорічно в останню неділю червня ми відзначаємо День молоді — свято

всіх, хто відчуває себе молодим не лише за віком, а й душею. Воно особ-
ливе та унікальне, бо саме такою є молодість. Це неповторна та відпо-
відальна пора, коли людина вступає у самостійне життя, ухвалює свої перші
власні рішення. Це та пора, коли маленька перемога стає запорукою
життєвого успіху.
З нагоди свята бажаємо вам, молоді земляки, міцного здоров’я, успіхів у

навчанні і роботі, творчої енергії, натхнення задля втілення в життя ваших
планів, задумів, мрій. Плідно використовуйте кожну вільну хвилину, будьте
активними, здобувайте знання, наполегливо працюйте над собою, крокуйте
сміло в майбутнє!
Знайте: молодість — не вік, молодість — це стан душі.
Голова райдержадміністрації  В.М. ІВАНЧЕНКО.
Голова районної ради  Т.Л. КУШНІР.

***
Дорога молодь Доманівського району! Мої щирі вітання зі святом —

Днем молоді.
У житті немає кращої пори, ніж молодість. Це час становлення, вибору

життєвого шляху, професії, планування майбутнього. Сучасні і освічені, ви
— майбутнє України.
З нагоди свята бажаю всім юнакам та дівчатам міцного здоров’я, успіхів у

навчанні та роботі, творчої енергії, незалежних думок, сил, щоб втілити в
життя все, до чого прагнете.
З повагою,

  Олександр ЛІВІК, народний депутат України.

1 липня — День архітектури України
  Щиро вітаємо працівників архітектурної служби Доманівщини з нагоди
професійного свята — Дня архітектури України!
  Результати діяльності архітекторів відображають рівень матеріального
добробуту суспільства, його науково-технічних досягнень, духовних та есте-
тичних потреб. Їх доробки відчутні кожній людині у повсякденному житті: у
затишку й комфортності осель, у громадських спорудах та сучасних бізне-
сових центрах. Вони свідчать про розвиток національної архітектури, впро-
вадження світових стандартів у будівництво та символізують упевнений
поступ у завтрашній день.
  Бажаємо вам міцного здоров'я, творчої наснаги, успіхів та сміливих проектів!
  Голова райдержадміністрації  В.М. ІВАНЧЕНКО.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

В Центрі культури і мис-
тецтв МВС України відбувся
фінал Всеукраїнського ди-
тячого творчого конкурсу
«Молоде покоління — за без-
пеку дорожнього руху». Се-
ред найкращих відзначено і
роботу школяра з Доманів-
щини.
На Миколаївщині підсумки

обласного етапу конкурсу ди-
тячої творчості були підбиті в
кінці квітня. Після цього най-

кращі з надісланих до Державтоінспекції Миколаївщини
робіт школярів були відправлені на всеукраїнський від-
бір. Оцінювали їх представники керівництва МВС, Депар-
таменту ДАІ, Міністерства освіти і науки України, гро-
мадських організацій та засобів масової інформації.
Участь у конкурсі взяли близько 15 тисяч дітей з усієї
України віком від 5 до 17 років.
Серед 23 обраних членами журі найкращих дитячих

робіт була й бісерна аплікація Олександра Великотсько-
го з Доманівського району — 9-річного учня Новоолек-

сандрівського навчально-виховного комплексу.
Для участі в церемонії нагородження юні художники з

12 регіонів держави були запрошені до м. Києва, де в
урочистій обстановці були відмічені організаторами
заходу. Перший заступник Міністра внутрішніх справ
України Ека Згуладзе, представники Департаменту ДАІ,
Міністерства освіти і науки України, громадських органі-
зацій вручили переможцям дипломи та цінні подарунки.
Проведення конкурсу дитячої творчості вже стало

традицією, а тому протягом наступного навчального року
школярі Доманівщини знову
матимуть можливість зобрази-
ти своє бачення безпеки на
дорогах й, можливо, знову
хтось стане переможцем всеук-
раїнського етапу конкурсу.

С. МАЛАНІЧ.
  Начальник ВДАІ з обслуго-
вування Доманівського району
УДАІ УМВС України в Мико-
лаївській області, капітан мілі-
ції.

 Герої не вмирають

Минулого тижня Богданівка і вся
Доманівщина з скорботою та болем
у серці попрощалася із загиблим
Героєм — Іваном Кучмієм. Він встиг
прожити лише 23 роки, але, захи-
щаючи свободу і незалежність своєї
Батьківщини, віддав найцінніше, що
мав, — своє молоде життя. Загинув
Іван 14 червня біля села Мар’їнка
Донецької області внаслідок міно-
метного обстрілу.
Віддати останню шану Герою при-

йшли сотні жителів Богданівки,
Мар’ївки, Виноградного Саду, До-
манівки, Олександрівки, Мостового
та інших населених пунктів нашого
району, учні Богданівської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ст., його бо-
йовий побратим Ігор з 28 окремої
механізованої бригади, військово-
службовці інших підрозділів Зброй-
них Сил України, волонтери.
Громадянська панахида пройшла

в Богданівській загальноосвітній
школі І-ІІІ ст. Щирі співчуття родині
загиблого від імені богданівської

громади висловив Богданівський сі-
льський голова П.Б. Бесараб. Клас-
ний керівник Н.Г. Шкробко розпо-
віла про шкільні роки Івана. Перед
присутніми виступили також голова
Доманівської районної ради Т.Л.
Кушнір, помічник першого заступ-
ника голови Миколаївської обл-
держадміністрації О.М. Решетняк,
військовий комісар Доманівського
районного військового комісаріату
Ю.А. Кучер.
Односельчани на знак пошани

стали на коліна, проводжаючи Івана
в останню путь. Труну з загиблим
пронесли вулицями села.
Поховали Івана в милій його сер-

цю Богданівці.
Присутні вшанувати пам’ять бійця

хвилиною мовчання, а бойові поб-
ратими — військовим салютом.
  Сектор з питань внутрішньої
політики, зв’язків з громадськи-
ми організаціями та засобами
масової інформації апарату рай-
держадміністрації.

 Вітаємо!

 День скорботи і вшанування
пам’яті жертв війни в Україні

  Минулої п’ятниці в Доманівці, у районному будинку ку-
льтури, відбулося урочисте зібрання з нагоди професій-
ного свята працівників охорони здоров’я – Дня медичного
працівника.
  Сердечно привітали зі святом людей у білих халатах, вис-
ловивши їм слова щирої вдячності за самовідданість, про-
фесіоналізм, чуйність до хворих та побажавши міцного
здоров’я, довголіття, успіхів у їх благородній справі, голо-
ва Доманівської районної ради Т.Л. Кушнір та керівник
апарату районної державної адміністрації О.М. Максю-
тенко.
  Щирі, теплі слова привітань та найкращих побажань вис-
ловили своїм колегам головний лікар Доманівської цент-
ральної районної лікарні О.Г. Остапенко та головний лі-
кар Доманівського районного центру первинної медико-
санітарної допомоги П.І. Подолян.
  Ряд працівників медичної галузі за вагомі досягнення в
праці та з нагоди професійного свята були відзначені гра-
мотами.
  Після урочистої частини відбувся святковий концерт,
підготовлений учасниками художньої самодіяльності зак-
ладів охорони здоров’я району.

  22 червня, у День скорботи і вшанування па-
м’яті жертв війни в Україні, у Доманівці керівни-
ки району, представники трудових колективів,
громадських організацій райцентру поклали
квіти до Стели загиблим воїнам-визволителям
та землякам-фронтовикам, вшановуючи пам’я-
ть про всіх тих, хто віддав своє життя за честь,
свободу і незалежність Батьківщини, за право і
можливість наступним поколінням українців жи-
ти під мирним небом, у вільній, демократичній
державі. На їх честь запалав Вогонь пам’яті. Низь-
кий уклін нашим героям за їх безсмертний подвиг!

З нагоди професійного свята
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 Рішення Доманівської районної ради від 5
червня 2015 року №5

Відповідно до пункту 17 частини першої
статті 43 Закону України „Про місцеве са-
моврядування в Україні”, статті 78 Бюд-
жетного кодексу України, заслухавши та
обговоривши інформацію начальника фі-
нансового управління райдержадміністра-
ції Зубачевської І.М. щодо внесення змін
до районного бюджету Доманівського ра-
йону на 2015 рік, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Взяти до відома інформацію началь-

ника фінансового управління райдержад-
міністрації Зубачевської І.М. щодо необ-
хідності внесення змін до районного бюд-
жету Доманівського району на 2015 рік.

2. Внести зміни у дохідну частину зага-
льного фонду районного бюджету:

2.1 Затвердити обсяг субвенції з облас-
ного бюджету бюджетам міст і районів
області для організації відпочинку (з нада-
нням оздоровчих послуг) на базах відпо-
чинку, у санаторно-курортних закладах ін-
валідів та поранених з числа демобілізо-
ваних учасників бойових дій, які брали
участь в антитерористичній операції на
сході України (КБКД 41035000), в сумі
95000 гривень;

2.2 Збільшити обсяг субвенції із селищ-
ного та сільських бюджетів на виконання
власних повноважень територіальних гро-
мад сіл, селища (КБКД 41035000) на суму
325821 гривня.

3. Затвердити уточнений обсяг доходів
районного бюджету на 2015 рік у сумі
99835900 гривень, у тому числі обсяг до-
ходів загального фонду бюджету —
98834601 гривня, спеціального фонду
бюджету — 1001299 гривень (додаток 1).

4. Внести зміни у видаткову частину за-
гального фонду районного бюджету (до-
датки 3, 3.1).

5. Затвердити уточнений обсяг видатків
районного бюджету на 2015 рік у сумі
100349991 гривня, із них обсяг видатків
загального фонду бюджету в сумі
98834601 гривня та видатків спеціального
фонду бюджету — 1515390 гривень. Зат-
вердити уточнені бюджетні призначення
головним розпорядникам коштів район-
ного бюджету на 2015 рік у розрізі тим-
часової класифікації видатків та креди-

тування (додатки 3, 3-1).
6. Затвердити уточнений перелік район-

них програм на 2015 рік (додаток 5).
7. Затвердити на 2015 рік перелік об’єк-

тів, фінансування яких буде здійснюватися
за рахунок коштів бюджету розвитку (до-
даток 6).

8. Затвердити спеціальний фонд район-
ного бюджету з дефіцитом у сумі 514091
гривень, джерелом покриття якого визна-
чити кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду), БКФБ 208400 (до-
даток 2).

9. Затвердити фінансування загального
фонду бюджету, джерелом спрямування
якого визначити:

— залучення вільного залишку бюджет-
них коштів на початок року (БКФБ
208100) у сумі 514091 грн.;

— кошти, що передаються із загального
фонду до бюджету розвитку (спеціального
фонду) за БКФБ 208400 у сумі 514091
грн.

10. Дозволити фінансовому управлінню
райдержадміністрації за погодженням із
комісією районної ради з питань планува-
ння, бюджету та фінансів після ліквідації
сектору у справах молоді та спорту Дома-
нівської районної державної адміністрації
та реорганізації сектору культури Дома-
нівської районної державної адміністрації,
відповідно до розпоряджень голови рай-
держадміністрації від 20.04.2015 р. №91
та від 22.04.2015 р. №94, внести зміни до
розпису районного бюджету на 2015 рік
та з 1 липня 2015 року здійснювати фінан-
сування головного розпорядника бюджет-
них коштів — відділу культури, молоді та
спорту Доманівської районної державної
адміністрації.

11. Додатки №1-6 та пояснювальна
записка до цього рішення є його не-
від’ємною частиною.

12. Це рішення набирає чинності з дня
його прийняття.

13. Контроль за виконанням даного рі-
шення покласти на комісію районної ради
з питань планування, бюджету та фінансів.

  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

Про внесення змін до районного бюджету
Доманівського району на 2015 рік

 З районного управління юстиції

9 квітня 2015 року Верховною Радою Ук-
раїни прийнято Закон України «Про засуд-
ження комуністичного та націонал-соці-
алістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди
їх символіки» № 317-VІІІ, яким, серед ін-
шого, внесено такі зміни до Закону України
«Про державну реєстрацію юридичних осіб
та фізичних осіб-підприємців»:

– в ч.І ст.27 передбачається, що підставою
для відмови у проведенні державної реєст-
рації юридичної особи є наявність в уста-
новчих документах юридичної особи пропа-
ганди комуністичного та (або) націонал-со-
ціалістичного тоталітарних режимів та їх
символіки. Поняття пропаганди комуністич-
ного та (або) націонал-соціалістичного тота-
літарних режимів та їх символіки вста-
новлені п. 2,4,5 частини 1 ст. 1 Закону Ук-
раїни « Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) то-
талітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їх символіки » № 317-VІІІ;

– ч.7 ст. 8 доповнено положеннями, які
передбачають заборону використання в
назві юридичної особи символіки комуніс-
тичного та (або) націонал-соціалістичного
тоталітарних режимів;

– юридичні особи, політичні партії, інші
об’єднання громадян, зареєстровані на день
набрання чинності Законом України « Про
засудження комуністичного та націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди
їх символіки» № 317-VІІІ, у разі порушення
його вимог зобов’язані протягом одного мі-
сяця з дня набрання чинності цим Законом
привести свої установчі документи, най-
менування та (або) символіку у відповід-
ність із вимогами цього Закону. Такі юри-
дичні особи звільняються від сплати адмі-
ністративного збору під час державної ре-
єстрації змін до установчих документів.

21 травня 2015 року Верховною Радою
України прийнято Закон України № 475-VІІІ
«Про внесення змін до деяких законів Ук-
раїни щодо відомостей про кінцевого бене-
фіціарного власника (контролера) юридич-

ної особи», яким передбачено деякі ново-
введення. Зокрема продовжено на чотири
місяці (до 25.09.2015 року) строк подачі
юридичними особами, зареєстрованими до
набрання чинності Закону України від
14.10.2014 року № 1701-VІІ «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
щодо визначення кінцевих вигодоодержу-
вачів юридичних осіб та публічних діячів,
відомостей про свого кінцевого бенефіці-
арного власника (контролера), у тому числі
кінцевого бенефіціарного власника (контро-
лера) їх учасника (засновника), якщо учас-
ник (засновник) – юридична особа». Заз-
начені відомості не подаються:

– політичними партіями, релігійними ор-
ганізаціями, державними та комунальними
підприємствами;

– юридичними особами, учасники яких є
виключно фізичні особи, якщо кінцеві бене-
фіціарні власники (контролери) таких юри-
дичних осіб збігаються з їх учасниками. У
цьому випадку учасники - фізичні особи є
бенефіціарними власниками (контролерами)
такої юридичної особи;

– юридичними особами, які подали дер-
жавному реєстратору відомості про свого
кінцевого вигодоодержувача (вигодоодер-
жувачів), у тому числі кінцевого вигодо-
одержувача (вигодоодержувачів) їх заснов-
ника, якщо засновник – юридична особа.
Неподання юридичною особою державно-

му реєстратору передбаченої Законом Ук-
раїни «Про державну реєстрацію юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців» ін-
формації про бенефіціарного власника (кон-
тролера) юридичної особи тягне за собою
накладення на керівника юридичної особи
або особу, уповноважену діяти від імені
юридичної особи (виконавчого органу),
штрафу від трьохсот до п’ятисот неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.
Державному реєстратору подається заповне-
на реєстраційна картка форми № 4.

Н. МУЖЕЛЯК.
  Державний реєстратор Доманівського ра-
йонного управління юстиції.

 З Миколаївської облдержадміністрації

Депутати обласної ради прийня-
ли важливе рішення — підтримали
Перспективний план об'єднання те-
риторій громад області. Проект рі-
шення обговорювали більше годи-
ни, але й противники, і прихиль-
ники були єдині в одному — дана
реформа назріла давно. За весь
час незалежності в Україні не було
ні політичної волі, ні пакету ре-
форм, ні реформаторів. Сьогодні
ж у нас є всі інструменти для того,
щоб вибудувати європейську мо-
дель управління. Можна сміливо
сказати, що депутати обласної ра-
ди зробили перший крок на шляху
до реформування нашої області та
України в цілому.
Хочу зазначити, що перспектив-

ний план — не догма, а стратегія
для обговорення.
Я неодноразово зустрічався з

жителями області, багато з них з
об'єктивних причин не до кінця ро-
зуміють всієї суті реформування і
перетворень. Я звертаюся до всіх
депутатів: зараз важливо не зупи-
нятися на півдорозі, необхідно
включитися в обговорення і пе-
рейти до етапу впровадження.
У нашій області функціонує Офіс

реформ, його експерти щодня
проводять інформаційно-роз'ясню-
вальну кампанію. Разом ми повин-
ні розповідати людям про особли-
вості змін, почути їхню думку,
врахувати пропозиції.
У той же час, хочеться, щоб по-

літики прибрали амбіції на другий
план. Досить маніпулювати факта-
ми, підміняти поняття, вводячи в
оману людей, сіючи розбрат в ре-
гіоні!
Ключовий принцип об'єднання

громад — добровільність. Рішення
про об'єднання прийматимуть лю-
ди. Запевняю, що жодна громада
не буде сформована примусово.
Вперше за багато років реформи
проводяться знизу вгору, а не нав-
паки. Роками «центр» вирішував,
коли і скільки коштів передати на
місця. Сьогодні у нас з'явився
шанс сформувати самодостатні
громади і вибудувати ефективну
систему місцевого самоврядуван-
ня. Наприклад, об'єднані громади
зможуть направляти на власні по-
треби 60% прибуткового податку,
25% екологічного податку, 5% ак-
цизного збору та інші податки, що
дасть можливість розвивати та під-
вищувати якість послуг.
В основу реформ покладена по-

льська модель. Дійсно, Польщі
знадобилося кілька років для того,
щоб реформувати місцеве само-
врядування, але сьогодні це євро-
пейська країна, з гідним рівнем
життя громадян. Так, за результа-
тами реформування в Польщі кі-
лькість воєводств зменшилася з 49
до 16. А громади отримали більше
коштів до місцевих бюджетів, що
дало можливість розвивати інфра-
структуру, медицину, освіту.

Ми повинні використовувати по-
льський досвід, адаптувавши його
до особливостей нашої держави і
специфіки кожного регіону.
Вже сьогодні завдяки фінансовій

децентралізації наші місцеві бюд-
жети отримали додаткові кошти.
Для подальшої реалізації реформ
планується внесення додаткових
змін до бюджетного та податково-
го законодавства. Всі ці процеси
тісно пов'язані з конституційною
реформою, в рамках якої грома-
дам будуть надані великі повнова-
ження для вирішення актуальних
питань місцевого розвитку.
Безперечно, у нас ще багато ро-

боти, але кожен з нас повинен
чітко розуміти нові можливості і
повною мірою усвідомлювати всю
відповідальність за європейське
майбутнє України. Упевнений, що
об'єднавшись сьогодні, ми перемо-
жемо завтра!

  З повагою, Вадим МЕРІКОВ.

  Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Миколаївської облдержадмі-
ністрації.

Обласна влада разом з Радою
волонтерів постійно допомагають
вимушеним переселенцям зі сходу
країни. От і 20 червня голова обл-
держадміністрації Вадим Меріков
разом з волонтером Ольгою Ма-
лярчук відвідали багатодітну ро-
дину Ленивих.
Олена, її чоловік В’ячеслав та

троє діточок виїхали з Донецька
ще влітку минулого року.
На питання, як вас зустрів Мико-

лаїв, Олена з посмішкою сказала:
«Тут дуже гарні люди».
Підтвердженням цього стало і те,

що в Миколаєві їх прийняли зовсім
незнайомі люди та на півроку
надали житло — маленьку кімнатку
в гуртожитку.
У березні з Донецька до Мико-

лаєва приїхав і її чоловік В’ячес-
лав. А вже за декілька днів, не
розповівши про свої наміри роди-
ні, щоб не турбувати їх, доброво-
льцем вступив в ряди Національної
гвардії України. Про свій вибір по-
відомив тільки через 10 днів, коли
вже проходив бойове злагодження.

Поки батько захищає країну, ро-
дина намагається впоратися із тру-
днощами.
Житлові умови дійсно потребу-

вали вирішення — сім’я вчотирьох
проживає в крихітній кімнаті. Ва-
дим Меріков, ознайомившись з
умовами, запевнив, що вже сьо-
годні житлове питання для родини
буде вирішено. Тож спільними зу-
силлями обласної влади та волон-
терів на рік оплачено оренду квар-
тири і родина переїде в більш ком-
фортні умови проживання.

«Кожен, хто може допомогти,
має відвідувати та підтримувати
такі сім’ї. Це багатодітна родина,
яка потребує нашої підтримки. То-
му нами разом з волонтерами було
прийнято рішення, і ми на рік вирі-
шили житлове питання цієї родини.
Дійсно, таких родин в області
багато, до Миколаївщини прибуло
майже 9 тисяч людей, з яких 2
тисячі — це діти. Кожен потребує
нашої допомоги та уваги», — ска-
зав голова облдержадміністрації.
Вадим Меріков подякував Олені

за позитивний настрій, за те, що не
склала руки, не здалася, а ростить
діточок. А старшому синові Ігореві
він побажав: «Пишайся своїм бать-
ком — він справжній чоловік, пат-
ріот України».
  За словами волонтера Ольги Ма-
лярчук, дізнавшись про проблеми
цієї родини, вона звернулася до
голови облдержадміністрації Ва-
дима Мерікова з проханням покло-
потати у вирішенні житлового пи-
тання: «Реакція була дуже швид-
кою — Олена знайшла квартиру, і
ми вже сьогодні укладемо договір
на її оренду. Ми намагаємося
допомагати всім переселенцям, які
звертаються до нас».

Про це голова облдержадмі-
ністрації Вадим Меріков повідомив
під час виїзного засідання Ради
оборони в місті Очакові.

«Шокує кількість непридатних
до служби за висновками медко-
місії. Це тисячі людей. Не вірю, що
така велика кількість людей не-
придатні до служби. Не вірю, що
тут немає корупції, «ходаків-ви-
рішувачів». Звертаюся до міліції,
прокуратури, СБУ із закликом по-
силити роботу з медкомісіями.
Крім того, ми недопрацьовуємо по
особах, які ухиляються від мобі-
лізації. Мені смішно, коли в довід-

ках я бачу прізвища людей, які
перебувають у розшуку, але в той
же час ми бачимо і знаємо, де
вони працюють, в яких сесійних
залах і ресторанах вони перебу-
вають. Ми повинні про ці факти
заявляти і говорити. Сьогодні ми жи-
вемо в особливий період, ми знахо-
димося в стадії війни», — зазначив він.
Вадим Меріков розповів, що в

Миколаївській області відбулись
командно-штабні навчання, і був
створений 11-й стрілецький бата-
льйон. «Я вдячний його командиру
Миколі Тросіненку і всім патріо-
там, які показали бойову злагод-

женість і єдність миколаївської
громади. Наш батальйон був від-
значений Президентом України як
один з кращих».
  Керівник області доручив до 20
липня провести командно-штабні
навчання в районах і містах. «Ко-
жен керівник району та міста пови-
нен володіти зброєю, знати основи
військової справи, мати чіткий план
дій під час надзвичайної ситуації.
Саме ви відповідальні за територі-
альну оборону на місцях. Я хочу
бачити злагодженість і коорди-
націю на випадок бойових дій», —
зазначив Вадим Меріков.

Вадим Меріков доручив главам
райдержадміністрацій та рекомен-
дував мерам міст сприяти пред-
ставникам громадськості в демон-
тажі пам'ятників тоталітарного ре-
жиму.
Згідно із законодавством про

декомунізацію, протягом  6  міся-
ців органи місцевої влади повинні
провести демонтаж таких пам'ят-
ників. Якщо протягом поставлених
термінів сільською, селищною або
міською радою рішення про де-
монтаж прийнято не буде, таке рі-
шення приймається сільським, се-
лищним або міським головою в 3-мі-

сячний термін. Якщо ж рішення
прийнято не буде і цими посадо-
вими особами, такий демонтаж
проводиться згідно з розпорядже-
нням голови облдержадміністрації.

«Усі подібні об'єкти культурної
спадщини, демонтовані пам'ятни-
ки, які представляють історичну ці-
нність і внесені до Переліку об'єк-
тів і пам'яток історії та культури, я
доручив передати на збереження в
Миколаївський обласний краєзнав-
чий музей. Я за позбавлення від
комуністичних пережитків, закли-
каю представників громадськості,
які ініціюють демонтаж пам'ятників

діячам комуністичного режиму,
об'єднати свої зусилля з представ-
никами влади», — прокоментував
Вадим Меріков.
Він додав, що особисто реагува-

тиме на факти бездіяльності окре-
мих представників влади.
  «Якщо в якомусь районі чи насе-
леному пункті влада вирішила не
діяти, ігнорувати і не реагувати на
ініціативу громадськості, прошу
повідомляти про ці факти мені. Ми
разом маємо позбавитися відголо-
сків минулого, у нашого народу є
свої Герої та справжні культурні,
історичні цінності», — сказав він.
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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.

  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.

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

  Потрібні охоронці на постійну роботу, вахтовий метод з виїздом по
Миколаївській, Одеській області. Харчування і проживання без-
коштовно. З/п до 3000 грн. Тел.: (093) 284-72-20, (095) 559-22-47.

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

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

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

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

 Продається будинок в Прибужжі. Тел. 0506637367.

Любимо і не забуваємо!
   27 червня 2015 року минає два роки з дня
смерті нашої любимої ТЯГАЙ Тетяни Іванівни
з с. Богданівка.
  Как трудно подобрать слова,
  Чтоб ими боль нашу измерить,
  Не можем в смерть твою поверить,
  Ты с нами будешь навсегда.
  Хай рідна земля Тобі буде пухом, спокою Твоїй душі!

Твої рідні.

З ювілеєм!
19 червня своє 55-річчя відзначив КОЗЛОВСЬКИЙ

Олександр Олександрович. Від щирого серця віта-
ємо нашого ювіляра із знаменною датою в його житті,
бажаємо міцного здоров'я, щастя, миру, благополуччя.
Добра бажаємо і здоров'я,
Як чисте небо голубе.
Ми із великою любов'ю
Усі вітаємо тебе.
Хай обминуть тебе тривоги,
Хай щастя буде на путі,
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті.

Син МИХАЙЛО, невістка ТЕТЯНА,
онучка АНЯ, дружина ГАЛИНА.

Будемо пам'ятати
  У нашій сім'ї трапилося велике горе, пішла з життя Людмила
Анатоліївна ДМИТРІЄВА, яка народилася в 1954 р. в Зеленому Яру,
проживала в м. Новий Уренгой Тюменської області. Поховали
Люду в рідному селі, серед своїх земляків, батьків.
  Ми хочемо подякувати всім, хто був поруч з нами у великому
горі: рідним і близьким, друзям та однокласникам, всім, хто
провів її в останню путь.

  30 червня виповнюється 40 днів, як перестало битися серце
сестри, мами, дружини, бабусі, тітки та племінниці Людмили
Анатоліївни ДМИТРІЄВОЇ.
Не умирают те, кто дорог нам,
Они навечно остаются в сердце,
А мы идем вперед по их следам,
И в прошлое не закрываем дверцу.
Родной нам образ в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем,
Как о живых, о близких говорим,
И прожитую жизнь их вспоминаем.
Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут,
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути нас вдаль ведут.

  Просимо всіх, хто знав і пам'ятав, хто любив та поважав, пра-
цював та навчався разом з Людою, пом'янути її. Велике всім
спасибі, а Люді – вічна і світла пам'ять!
  Сім'я КУЛІШОВИХ.
  с. Зелений Яр.

До відома пільговиків!
  Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що
втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від
28.12.2014 р. внесено зміни до ряду законів України в частині
надання пільг з оплати за житлово-комунальні послуги, послуги
зв’язку, на придбання твердого палива, скрапленого газу з
урахуванням рівня доходів сім’ї пільговика (якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну
особу за попередні шість місяців не перевищує величину доходу,
який дає право на податкову соціальну пільгу). Зазначені зміни
набирають чинності з 1 липня 2015 року.
  Величина доходу, який  дає право на податкову соціальну
пільгу, становить 1710 грн.
  До пільговиків, які підпадають під дію вищевказаного Закону
належать:
  — учасники війни;
  — члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
  — діти війни;
  — пенсіонери силових структур;
  — багатодітні сім’ї;
  — сільські педагоги, медичні працівники, бібліотекарі, спеці-
алісти із захисту рослин на пенсії;
  — особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи.
  За довідками слід звертатися за телефоном 9-15-47.
  Управління соціального захисту населення райдержадмі-
ністрації.

  Доманівське лісництво реалізує для населення
дрова за ціною 240 грн. за 1 куб. метр, для юри-
дичних осіб — 252 грн. за 1 куб. метр.
  Довідки за телефоном 0993331148.

 Безоплатна правова допомога

З 1.01.2013 року Регіональним центром
з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Миколаївській області надає-
ться безоплатна правова допомога за-
триманим, підозрюваним та обвинуваченим
у кримінальних провадженнях.
Звертаємо вашу увагу, що з 01.07.2015

року безоплатна вторинна правова до-
помога надаватиметься також особам,
зазначеним у статті 14 Закону України
«Про безоплатну правову допомогу», а
саме:

1) особам, які перебувають під юрисдик-
цією України, якщо середньомісячний су-
купний дохід їхньої сім'ї нижчий від суми про-
житкового мінімуму, розрахованого та за-
твердженого відповідно до Закону України
"Про прожитковий мінімум" для осіб, які
належать до основних соціальних і демо-
графічних груп населення, інваліди, які
отримують пенсію або допомогу, що приз-
начається замість пенсії, у розмірі менше
двох прожиткових мінімумів для непра-
цездатних осіб;

2) дітям-сиротам, дітям, позбавленим ба-
тьківського піклування, безпритульним ді-
тям, дітям, які можуть стати або стали жер-
твами насильства в сім'ї;

3) особам, на яких поширюється дія За-
кону України "Про біженців та осіб, які по-
требують додаткового або тимчасового за-
хисту";

4) ветеранам війни та особам, на яких
поширюється дія Закону України "Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", особи, які мають особливі заслу-
ги та особливі трудові заслуги перед Бать-
ківщиною, особи, які належать до числа
жертв нацистських переслідувань;

5) особам, щодо яких суд розглядає
справу про обмеження цивільної дієздат-
ності фізичної особи, визнання фізичної
особи недієздатною та поновлення цивіль-
ної дієздатності фізичної особи;

6) особам, щодо яких суд розглядає
справу про надання психіатричної допомо-
ги в примусовому порядку;

7) особам, реабілітованим відповідно до
законодавства України.

Звернення про надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги подається меш-
канцями:

1) Березанського, Миколаївського, Но-
воодеського, Очаківського районів, міста
Очаків, Заводського району та Централь-
ного районів міста Миколаєва до Першого
миколаївського місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної правової
допомоги за адресою: м. Миколаїв, вул.
Образцова, буд. 4а;

2) Баштанського, Березнегуватського,
Жовтневого, Казанківського, Новобузь-
кого, Снігурівського районів, Ленінсь-
кого та Корабельного районів міста
Миколаєва до Другого миколаївського
місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 61;

3) Арбузинського, Братського, Весели-
нівського, Вознесенського, Врадіївського,
Доманівського, Єланецького, Кривоозер-
ського, Первомайського районів та міст
Вознесенськ, Первомайськ, Южноукраїн-
ськ до Вознесенського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги за адресою: м. Вознесенськ, вул.
Жовтневої революції, буд. 24.
Разом із зверненням про надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги
особа повинна подати документи, що під-
тверджують її належність до однієї з кате-
горій осіб, які мають право на безоплатну
вторинну правову допомогу.
Звертаємо вашу увагу, що безоплатна

вторинна правова допомога фактично
надаватиметься адвокатами, з якими Ре-
гіональним центром з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Микола-
ївській області укладено контракти.
  Довідки цілодобово за телефоном
0 (800) 213-103 (безкоштовно зі стаціонар-
них телефонів).

«Хай дитина знає кожна — жартувати з
вогнем не можна!». Ці слова стали девізом
гуртка «Юний пожежник» Доманівського
РНВК. Адже основними завданнями роботи
нашого гуртка є виховання в учнів почуття
відповідальності за своє життя і здоров'я,
за життя інших людей, збереження мате-
ріальних цінностей від пожеж; пропаганда
правил пожежної безпеки та пожежно-
профілактичних заходів; пропаганда тра-
дицій та історії пожежної охорони.
На засіданнях гуртка ми отримуємо до-

даткові знання з протипожежної безпеки,
вчимося передавали їх нашим молодшим
друзям. Так для учнів 5-8 класів були про-
ведені інформаційні години «Правила без-
пеки під час новорічних свят», «Безпека під
час канікул», вікторина «Чи знаєш ти пра-
вила протипожежної безпеки?».
Членами гуртка Матвєєвою В., Брагар Д.,

Депутат К. було виготовлено пам’ятки з
правил безпечної поведінки, випущено стін-
нівки «Вісник гуртка «Юний пожежник».
Нещодавно ми провели годину спілкування
«Вогонь — друг, вогонь — ворог». Нашим
гостем був начальник 14 державної пожеж-
но-рятувальної частини, майор служби циві-
льного захисту Гилко Руслан Анатолійович,
який розповів про правила пожежної безпе-
ки, причини виникнення пожеж, про необ-
хідність обережного ставлення до підо-
зрілих та незнайомих предметів та про осо-
бливості професії рятувальника, прокомен-
тував наші відповіді під час вікторини «Чи
знаєш ти правила пожежної безпеки?».
Вогонь — друг, вогонь — ворог... Якою

гранню він обернеться, залежить від лю-
дини. Коли свого часу Ейнштейна запитали,

чи небезпечна атомна енергія для людства,
він відповів: “Не більше, ніж коробка сірни-
ків, річ тільки в тому, до чиїх рук вона
потрапить”.
Незабаром ми будемо святкувати одне з

літніх свят — Івана Купала. Це дуже гарне і
улюблене свято всіх українців. Та особ-
ливістю його святкування є запалювання
багать, навколо яких люди танцюють і стри-
бають через них. Але влаштовувати такі
дійства самостійно не можна, адже це дуже
небезпечно, тому що коли ми стрибаємо
через полум’я, може спалахнути одяг, а
також, враховуючи те, що день Івана Ку-
пала святкується влітку, коли на вулиці стої-
ть суха спекотна погода, може загорітися
суха трава, спричинивши пожежу. Свято не
повинно обернутися бідою.
Тож давайте пам’ятати та дотримуватися

правил безпечної поведінки, щоб не нара-
жати на небезпеку себе та оточуючих. І хай
вогонь буде нам лише добрим другом!

Тетяна ВОВК.
Староста гуртка «Юний пожежник», уче-

ниця 8-Б класу Доманівського РНВК.
  На знімку: під час години спілкування.

 З Доманівського РНВК

Надовго запам’ятається учням 8 класу
Кузнецівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ст. День української вишивки. Зран-
ку всі прийшли до школи у вишиванках,
вітаючи один одного зі святом. Разом
з учителями та старшокласниками, які
теж були в українському вбранні, зро-
били пам’ятне фото.
О 9 годині розпочалася лінійка, яку

провела вчитель історії Дунчева С. Ю.
Разом з учнями 8 та 11 класу вона
розповіла про учасників АТО — учнів
Кузнецівської школи, серед яких двоє
нагороджено орденом "За мужність" ІІІ
ступеня (Федоренко В.В. та Матвієнко
А.В. — посмертно).
Шкільним автобусом клас поїхав в

Богданівську загальноосвітню школу І-
ІІІ ст. для передачі естафети пам’яті

«Вони відстоюють свободу та незалеж-
ність України», яка присвячувалася 71-
ій річниці визволення Доманівського
району та України від фашистських за-
гарбників. Богданівська школа зустріла
тепло і щиро. Учні нашої школи пе-
редали символи естафети пам'яті —
альбом із зібраними матеріалами про
учасників антитерористичної операції —
жителів Доманівщини та Державний
Прапор України, підписаний воїнами
Миколаївської 79-ї окремої аеромобі-
льної бригади, — вихованцям Богданів-
ської школи, а потім під пісню С.
Вакарчука «Обійми мене» всі присутні
обнялися і разом підспівували:
В той день,
коли скінчиться війна,
Обійми мене…
Це було дуже зворушливо. А богда-

нівські учні вразили зачитаним репом
про ситуацію в Україні.

Після лінійки гостям показали школу,
класи. А потім Поспєлова Л. В. провела
захоплюючу екскурсію по селу. Врази-
ла учнів розповідь про Бузький Гард,
про голокост у Богданівці. Хвилиною
мовчання вшанували пам'ять загиблих.
Наостанок школярі покатались на

човні та поромі. Задоволені та сповнені
емоцій, учні нашої школи повернулись
додому та розповіли друзям про неза-
бутній день.

Н. ВИХРИСТ.
  Класний керівник 8 класу Кузнецівсь-
кої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

З Кузнецівської загально-
освітньої школи І-ІІІ ст.


