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 Актуальне інтерв’ю

  У лютому 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про доб-
ровільне об’єднання територіальних громад», яким регулюються відносини, що вини-
кають у процесі добровільного об’єднання громад сіл, селищ, міст. 12 червня Мико-
лаївська обласна рада схвалила перспективний план формування територій громад
нашої області. Принципи такого об’єднання цікавлять багатьох наших читачів, тому
ми попросили дати коментар з цього приводу голову Дома-нівської районної держав-
ної адміністрації В.М. ІВАНЧЕНКА.

— Шановний Василю Миколайовичу! До-
водилось не раз чути думку, чи на часі, ко-
ли на сході України тривають бойові дії,
займатися сьогодні ще й адміністративно-
територіальною реформою, об'єднанням
громад?

— Про децентралізацію в Україні говорять
уже багато років, але ми всі справедливо вва-
жаємо, що реальних кроків зроблено дуже ма-
ло. Досягти розмежування між органами пуб-
лічної влади, закріплення за ними необхідних
ресурсів та встановлення механізмів реальної
політичної та юридичної відповідальності орга-
нів та посадових осіб за свої дії чи бездіяль-
ність без системної реформи неможливо.
Так, війна сьогодні є головною проблемою

для впровадження реформи децентралізації.
Не тільки політики, а й прості українці бояться,
що децентралізація ще більше зруйнує систе-
му влади в Україні. Але реформа самовряду-
вання потрібна країні і, незважаючи на події
на сході України, її потрібно проводити якнай-
швидше, адже її мета — забезпечення високої
якості формування спроможних громад. Ре-
форма дасть змогу виконати завдання держа-
ви по формуванню конкурентоспроможної
громади з високим і зростаючим рівнем життя
населення і високим рівнем зайнятості на стій-
кій основі. І я готовий наполегливо працювати
над її втіленням аби реформа місцевого само-
врядування в нашому районі пройшла безбо-
лісно і в короткі терміни.

— Якою є методика формування доброві-
льного об’єднання територіальних громад?

— Урядом 1 квітня 2014 року була схвалена
Концепція реформування місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади в
Україні, затверджено План заходів з її реалі-
зації. Парламентом ухвалено Закон України
«Про добровільне об’єднання територіальних
громад", а урядом для забезпечення його ре-
алізації затверджено Методику формування
спроможних територіальних громад. Саме ці
акти визначають, яким чином має відбуватись
об’єднання громад для того, щоб вони стали
спроможними.
Методика визначає механізм та умови фор-

мування спроможних територіальних громад,
а також порядок розроблення і схвалення пер-
спективного плану формування територій гро-
мад АРК, областей. У Методиці дається визначе-
ння термінам «спроможна територіальна гро-
мада», «потенційний адміністративний центр
спроможної територіальної громади», «зона
доступності потенційного адміністративного
центру спроможної територіальної громади»
та розкриваються значення, в яких вони вжи-
ваються. Розкриваючи сутність поняття «спро-
можності» територіальних громад, йдеться про
їх здатність самостійно або через відповідні
органи місцевого самоврядування забезпечити
належний рівень надання послуг, зокрема, у
сфері освіти, культури, охорони здоров’я, со-
ціального захисту, житлово-комунального гос-
подарства — з урахуванням кадрових ресурсів,
фінансового забезпечення та розвитку інфра-
структури відповідної адміністративно-терито-
ріальної одиниці. Це означає, що наявна ін-
фраструктура, кадрові і фінансові можливості
новоствореної адміністративно-територіальної
одиниці дозволяють їй самостійно виконувати
повноваження, визначені законом та Бюджет-
ним кодексом як для міста обласного значен-
ня.
Слід розрізняти два етапи формування но-

вого адміністративно-територіального устрою
— створення Перспективного плану та добро-
вільне об’єднання громад. Перший етап, який
у нас вже завершився, був обов’язковий для
виконання органами виконавчої влади на рівні
обласної державної адміністрації. Наслідком
його стало затвердження Миколаївською об-
ласною радою Перспективного плану форму-

вання територій громад Миколаївської області.
Другий етап не має чітких часових рамок,

адже створення громад здійснюється на доб-
ровільних засадах. Однак слід зауважити, що
досвід європейських країн, які проходили че-
рез етап добровільного об’єднання, свідчить
про те, що він завжди успішно закінчувався
через прийняття законодавчих рішень щодо
вирішення питання формування повноцінного
адміністративно-територіального устрою. При
цьому бюджетні та інфраструктурні переваги
отримували тільки ті новостворені одиниці, ке-
рівництво яких проявило активність при реалі-
зації етапу саме добровільного об’єднання.
Загалом процес об’єднання територіальних

громад може йти паралельно і незалежно від
створення Перспективних планів формування
спроможних територіальних громад. Однак
тільки ті об’єднання, які повністю вписуватиму-
ться у встановлену Перспективним планом мат-
рицю, отримують додаткові повноваження і
ресурси, які наразі є у містах обласного рівня
та районах.

— А якою буде державна підтримка доб-
ровільного об’єднання територіальних гро-
мад?

— Як відомо, зміни до Бюджетного і Подат-
кового кодексів, прийняті наприкінці минулого
року, надали усім місцевим бюджетам більшої
самостійності і розширили перелік джерел
надходжень. Також важливо, що держава взя-
ла на себе фінансування середньої освіти і ме-
дицини і надає місцевим бюджетам субвенції.
Як наслідок цих та інших змін, власні ресурси
місцевих бюджетів значно виросли. Але, зро-
зуміло, для повноцінного розвитку територій,
особливо сільських, лише податкових надход-
жень до бюджетів недостатньо. Щоб мати пер-
спективу для розвитку, громада повинна мати
повноваження, людські ресурси і бути інвести-
ційно привабливою. Зараз такою спроможною
громадою може бути хіба що місто обласного
значення, а у перспективі — об’єднана (сільсь-
ка, селищна, міська) громада. Спроможні
(об’єднані) громади матимуть однакову з міс-
том обласного значення сукупність видаткових
повноважень та відповідних ресурсів, у тому
числі 60% прибутку з доходів фізичних осіб,
який сформує значну частину надходжень до
місцевого бюджету. Спроможні громади мати-
муть прямі міжбюджетні відносини з держав-
ним бюджетом, отримуватимуть кошти держав-
ного фонду регіонального розвитку на викона-
ння відповідних інвестиційних програм і проек-
тів. Не слід також забувати і про те, що об’є-
днані громади матимуть ресурси — людські,
земельні, фінансові, — а отже будуть інвести-
ційно привабливі і зможуть залучати іноземні
інвестиції на реалізацію найрізноманітніших
проектів.

— Знаю, що план об'єднання існуючих
сьогодні в районі громад в одну схвалюють
не всі, зокрема виступають проти нього
деякі сільські голови. А які Ваші аргументи
"за"?

— Хочу нагадати, що відповідно до Плану
заходів з реалізації Концепції реформування
місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні було внесено зміни
до Бюджетного та Податкового кодексів Ук-
раїни, якими здійснено перший етап бюджет-
ної децентралізації. Зміни до Бюджетного
кодексу, знову повторююсь, фактично є ос-
новою для стимулювання громад до об’єд-
нання та підвищення їхньої спроможності че-
рез механізм переходу бюджетів об’єднаних
громад на прямі міжбюджетні відносини з
державним бюджетом. У разі об’єднання такі
громади наділяються повноваженнями та ре-
сурсами, як у міст обласного значення. Нато-
мість територіальні громади, які не візьмуть
участь у об’єднанні, залишаються осторонь

цього процесу та позбавляються права на ви-
конання делегованих державою повноважень
органів місцевого самоврядування в селах,
селищах, містах районного значення, що не
об’єдналися. Отже, об’єднання територіальних
громад є запорукою переходу місцевого само-
врядування на якісно новий рівень. Це і є моїм
аргументом для незгодних з об’єднанням гро-
мад.

— Яка підготовча, інформаційно-роз'яс-
нювальна робота проводиться серед жите-
лів району, щоб переконати їх у тому, що
проведення адміністративно-територіаль-
ної реформи саме в їх інтересах, для наб-
лиження надання соціальних послуг до лю-
дей, підвищення їх якості та доступності?

— На даний час розроблено графік зустрічей
членів робочої групи з підтримки та впровад-
ження заходів з добровільного об’єднання
територіальних громад з жителями селищної
та сільських рад. При проведенні таких зустрі-
чей громадянам будуть роз’яснюватись всі пе-
реваги при об’єднанні громад, а саме: в чому
суть перетворень, що пропонує децентраліза-
ція, як після реформи місцеві громади отрима-
ють не лише повноваження, а і належні ресур-
си і т. п.

— Чи повною мірою в об'єднаній терито-
ріальній громаді будуть представлені інте-
реси жителів усіх населених пунктів, що
входитимуть до її складу?

— Я вважаю, що в об’єднаній територіальній
громаді в повній мірі будуть представлені інте-
реси усіх населених пунктів, що входитимуть
до її складу. Це буде передбачати новий закон
про місцеві вибори, оскільки в цьому найбі-
льше зацікавлена держава, яка повинна довес-
ти доцільність запропонованого нею об’єдна-
ння територіальних громад.

— Дуже мало відомо про повноваження
сільських старост. Чи будуть вони в кож-
ному селі, незалежно від кількості жителів,
обиратимуться, чи призначатимуться на по-
саду?

— На даний час, відповідно до статті 141 За-
кону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», у селах та селищах, що входять до
складу утвореної територіальної громади, за
винятком її адміністративного центру, виконав-
чим органом сільської, селищної ради об'єдна-
ної територіальної громади на строк її повно-
важень призначається сільський староста, який
є представником виконавчих органів сільської,
селищної ради у даному селі чи селищі. Старо-
ста виконує свої функції за контрактом (уго-
дою), укладеним між ним та виконавчим комі-
тетом сільської, селищної ради. Контрактом
будуть визначатися обсяг функцій старости,
розмір оплати його послуг, інші умови за зго-
дою сторін. Типова форма контракту та реко-
мендовані розміри оплати послуг старости
встановлюватимуться Кабінетом Міністрів Ук-
раїни. Староста матиме право брати участь у
засіданнях виконавчого комітету ради при ро-
згляді питань, що стосуються територіальної
громади, яку він представляє, з правом дорад-
чого голосу.

Підсумовуючи, хочу зазначити, що Україна
підписала асоціацію з ЄС і зараз працює над
адаптацією свого законодавства згідно з між-
народними стандартами демократичного світу.
Децентралізація влади та передача значних
повноважень на місця — черговий важливий
крок на цьому шляху. Громади мають зрозу-
міти це і зробити необхідні висновки та дії,
щоб вже з нового року жити за новими стан-
дартами і з новими перспективами.

— Дякую за розмову.

  Розмову вів В. КВИШКО.

Експрес-інформація з
райдержадміністрації
30 червня голова райдержадміністрації Василь

Іванченко провів робочу зустріч з підприємницькими
структурами району. Під час ділової та конструк-
тивної розмови розглядалися питання застосування
касових апаратів суб’єктами підприємницької діяль-
ності, зміни в законодавстві по адмініструванню ак-
цизного податку, проблемні питання, що заважа-
ють здійсненню підприємницької діяльності.
Особливу увагу голова райдержадміністрації зосе-

редив на питанні децентралізації влади, розповідаю-
чи про варіанти об'єднання територіальних громад,
що розглядалися робочою групою з підтримки та
запровадження заходів з добровільного об’єднання
територіальних громад.

2 липня в райдержадміністрації відбулося засі-
дання районної комісії з питань захисту прав ди-
тини. У ході засідання розглянуто питання:

1. Про надання дозволу піклувальнику надати доз-
віл своїй неповнолітній підопічній на написання від-
мови від 1/4 спадщини, залишеної після смерті ба-
тька.

2. Про припинення соціальних виплат.
3. Про неналежне виконання батьківських обов’я-

зків матері по відношенню до своїх двох малолітніх
дітей.

2 липня голова райдержадміністрації Василь Іван-
ченко провів засідання робочої групи по виявленню
резервів з наповнення місцевих бюджетів. На засі-
данні були підняті проблемні питання в частині опо-
даткування земельних ділянок, зокрема, використан-
ня їх без правовстановлюючих документів, стан ук-
ладання та реєстрації додаткових угод із встанов-
ленням орендної плати на рівні не менше 3% від нор-
мативної грошової оцінки землі та договорів на зе-
мельні ділянки, документація яких знаходиться в
стадії розробки, підняття податкового навантаже-
ння на 1 га землі по сільгосптоваровиробниках, які
мають в обробітку більше 100 га землі, використан-
ня ставків та пасовищ, проведення нормативної гро-
шової оцінки землі у терміни, встановлені законодав-
ством; збільшення сплати податку на доходи фізич-
них осіб від громадян, які самостійно обробляють
земельні частки (паї); залучення суб’єктів господа-
рювання до сплати акцизного податку з роздрібної
торгівлі підакцизними товарами.

2 липня голова райдержадміністрації Василь Іван-
ченко і заступник голови райдержадміністрації На-
талія Фалько зустрілися з учасником бойових дій на
Сході України, жителем села Виноградний Сад Оле-
ксандром Тарасенком. Під час зустрічі обговорили
питання надання соціальних гарантій учасникам
бойових дій, оздоровлення та надання матеріальної
допомоги. Олександр Васильович розповів про свій
бойовий шлях, плани на майбутнє та надав згоду
передати особисті речі до районного історичного
музею.

2 липня під головуванням заступника голови рай-
держадміністрації Наталії Фалько відбулось засіда-
ння комісії з техногенно-екологічної безпеки та над-
звичайних ситуацій при райдержадміністрації. В ро-
боті комісії взяв участь голова райдержадмініст-
рації Василь Іванченко.
В. Іванченко та Н. Фалько проаналізували резуль-

тати командно-штабних навчань сил цивільного
захисту району, які проходили 23 червня. За резу-
льтатами розгляду голова райдержадміністрації
надав відповідні доручення керівникам служб цивіль-
ного захисту.

  Більш детальна інформація на сайті Доманівської
райдержадміністрації http://domanivka.mk.gov.ua/

  Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків
з громадськими організаціями та засобами масової
інформації апарату райдержадміністрації.
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Врадіївська міжрайонна державна фінансова інспекція інформує
  Для забезпечення покращення організації роботи зі зверненнями громадян Державною фінансо-
вою інспекцією України та її територіальними органами діють «телефони довіри», за якими протя-
гом робочого дня (з 9 до 18 години) можна звертатись зі скаргами, запитаннями та пропозиціями
за номерами:
  (044) 425-38-18 — Державна фінансова інспекція України;
  (0512) 37-61-43 — Державна фінансова інспекція в Миколаївській області;
  (05135) 9-13-99 — Врадіївська міжрайонна державна фінансова інспекція.

Графік особистого прийому громадян керівництвом Державної фінансової
інспекції в Миколаївській області

Посада,
прізвище, ім’я, по-батькові

День
прийому

Години
прийому

Телефон
приймальні

В.о. начальника Державної фінансової інспекції
в Миколаївській області
ВОЙЧЕНКО Анатолій Іванович

І-ІІ четвер
місяця

9.00-13.00 376265

Графік особистого прийому громадян керівництвом Врадіївської
міжрайонної державної фінансової інспекції
Посада,

прізвище, ім’я, по-батькові
День

прийому
Години
прийому

Телефон
приймальні

Начальник Врадіївської міжрайонної державної
фінансової інспекції

І та ІІІ четвер з 9 до 13.00 (05135) 96699

Заступник начальника Врадіївської міжрайонної
державної фінансової інспекції
ШЕСТОВА Світлана Валеріївна

ІІ та ІУ четвер з 9 до 13.00 (05135) 96699

 Примітка. Запис громадян на особистий прийом здійснюється за телефоном приймальні.

Відповідно до статті 2, пункту 9 статті 39 Зако-
ну України «Про місцеві державні адміністра-
ції», статті 15 Закону України «Про державну
службу», Закону України «Про запобігання ко-
рупції», постанови Кабінету Міністрів України
від 15 лютого 2002 року №169 «Про затвердже-
ння Порядку проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців», наказу
Головного управління державної служби Украї-
ни від 08 липня 2011 року №164 «Про затверд-
ження Загального порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних посад дер-
жавних службовців», наказу Національного аге-
нтства України з питань державної служби від
27 квітня 2015 року №87 «Про внесення змін до
Загального порядку проведення іспиту канди-
датів на заміщення вакантних посад державних
службовців», для проведення конкурсного від-
бору на посади державних службовців та з ме-
тою приведення нормативної бази районної дер-
жавної адміністрації у відповідність із чинним
законодавством:

1. Внести зміни до Порядку проведення іспиту
кандидатів на заміщення вакантних посад дер-
жавних службовців в Доманівській районній де-
ржавній адміністрації, затвердженого розпоряд-

женням голови Доманівської районної держав-
ної адміністрації від 19 березня 2013 року №44,
зареєстрованого в Доманівському районному уп-
равлінні юстиції 01 квітня 2013 року за №5/207:

1) у додатку 1 до Порядку розділ III викласти
в новій редакції (додається);

2) у тексті Порядку у назві додатку 1 до По-
рядку, у пункті 3 додатку 2 до Порядку слова
«Про засади запобігання і протидії корупції» за-
мінити словами «Про запобігання корупції».

2. Загальному відділу апарату районної дер-
жавної адміністрації (Туз) забезпечити подання
цього розпорядження на державну реєстрацію
до Доманівського районного управління юстиції
(зареєстровано в Доманівському районному
управлінні юстиції 26.06.2015 р. за №6/250)
та опублікувати це розпорядження в засобах
масової інформації.

3. Розпорядження набирає чинності з дня йо-
го офіційного опублікування в засобах масової
інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпоряд-
ження покласти на керівника апарату районної
державної адміністрації Максютенко О.М.
  Голова райдержадміністрації
  В.М. ІВАНЧЕНКО.

 Розпорядження голови Доманівської районної державної
адміністрації від 9 червня 2015 року №139
Про внесення змін до Порядку проведення іспиту кандидатів
на заміщення вакантних посад державних службовців в До-
манівській районній державній адміністрації, затвердженого
розпорядженням голови Доманівської районної державної
адміністрації від 19 березня 2013 року №44

 З Миколаївської облдержадміністрації

5 липня Україна відзначила День Військово-
Морських Сил та День працівників морського та
річного флоту. В Миколаєві урочисті заходи
розпочалися з хвилини мовчання в пам’ять про
військових, загиблих у роки Другої світової вій-
ни та під час виконання бойових завдань.
Миколаївці, моряки Миколаївського військово-

го гарнізону, портовики, ветерани флоту, голова
облдержадміністрації Вадим Меріков, його зас-
тупники Микола Романчук та Оксана Янішев-
ська, Миколаївський міський голова Юрій Грана-
туров поклали квіти до меморіального комплек-
су на честь героїв-десантників загону К.Ф. Оль-
шанського. Після чого урочиста церемонія прой-
шла на нижню набережну річки Інгул, де в па-
м'ять про загиблих моряків на воду були спу-
щені вінки.
У заході були задіяні військові кораблі Війсь-

ково-Морських Сил України — середній десант-

ний корабель «Кіровоград», катер зв’язку «Доб-
ропілля» та рейдовий тральщик «Генічеськ», які
прибули до Миколаєва напередодні.
Голова облдержадміністрації Вадим Меріков

сказав: «Президентом України започатковано
програму відродження військово-морських сил.
Україна — морська держава, а військовий флот
— це одна зі стратегічних основ безпеки дер-
жави. Ми доведемо, що наш флот — один з най-
сильніших в Європі та світі».
За його словами, ще багато треба зробити для

укріплення та розвитку українського флоту, але
вже у 2016 році розпочнеться фінансування про-
грами «Корвет».

«Програма «Корвет» стратегічно важлива для
Миколаївської області. Це і економічний розви-
ток, адже у будівництві кораблів будуть задіяні
і військові проектні інститути, і ряд підприємств.
Президент підтвердив, що корвет «має бути спу-
шений на воду під українським прапором», тож
на 2016 рік закладаються кошти для реалізації
цієї програми», — сказав він.
Вадим Меріков привітав всіх миколаївців зі

святами, наголосивши, що сьогодні важливо від-
роджувати традиції: «Військово-морський флот
в Україні — це велика історія, для міста Мико-
лаєва — це більше, ніж 200-річна історія. Впев-
нений, що такі свята підіймають бойових дух
наших воїнів».
  Святкування продовжилося ввечері на нижній
Набережній. Так, о 18.00 на катері зв’язку «До-
бропілля» відбулася концертна програма за
участю оркестру ВМС. З 22.00 до 05.00 на ко-
раблях була включена святкова ілюмінація.

Вадим Меріков в День ВМС, морського та
річного флоту: “У 2016 році розпочнеться
фінансування програми “Корвет”

Миколаївська область залишається однією з
найпривабливіших для аграрного бізнесу в Ук-
раїні та має успішний досвід реалізації інвес-
тиційних проектів. Про це повідомив Міністр аг-
рарної політики та продовольства України Олек-
сій Павленко під час робочої поїздки до Мико-
лаївщини.
Зокрема, в регіоні реалізуються проекти з бу-

дівництва та реконструкції тваринницьких ферм
загальною потужністю близько 6 тис. голів, а
також овочесховищ (1,5 тис. тонн), тепличного

комплексу (площа 1 га) та об’єктів з переробки
сільськогосподарської продукції. «Ці проекти
дали можливість залучити в область понад 650
млн гривень. Наголошую на важливості подаль-
шої роботи з інвесторами. З нашого боку га-
рантую повну підтримку та сприяння», – сказав
Олексій Павленко.
Міністр підкреслив важливість залучення ін-

вестицій саме в сферу тваринництва, адже нара-
зі галузь в області повторює загальнонаціональ-
ні негативні тенденції. Зокрема, за результатами
5 місяців за обсягами виробництва молока Ми-
колаївщина посіла 16 місце серед областей,
яєць – 22 місце, поголів’ям ВРХ – 14 місце.
«Ситуація у тваринництві складна. На цей рік
передбачено 250 бюджетних мільйонів гривень
на розвиток галузі. Розумію, що кошти невеликі,
тому робимо акцент на підтримці саме дрібних
та середніх виробників. Працюємо над тим, що-
би механізм розподілення бюджетних грошей
був максимально зрозумілим та відкритим», –
зазначив очільник аграрного відомства.
  Із сайту Миколаївської облдержадмініст-
рації.

Олексій Павленко: "В аграрний сектор Миколаїв-
ської області залучено 650 млн. грн. інвестицій"

 З Фрунзенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Літо — квіти, літо — ві-
тер,
Літо — річка, сонце, ліс!
От якби-то красне літо
Рік для нас не раз приніс!
Н. Замрія.
Швидко плине час... І знову

літо. Ще один навчальний рік
добіг до свого логічного завер-
шення. З першими літніми про-
мінцями до школи знову по-
вернулися діти. Кожного ранку
з усіх куточків села Фрунзе,
весело щебечучи, поспішає на
шкільне подвір’я дітвора. Адже
з 2 червня розпочав свою ро-
боту пришкільний табір відпо-
чинку з денним перебуванням
«Сонечко».
Наш табір не на березі річки

й не в лісовому гаю, а на шкі-
льному подвір'ї. Зате все під
рукою: і досвідчені вчителі-ви-
хователі, і вихованці — не нові
цікаві обличчя, а ті ж самі,
допитливі «Миколки та Петри-
ки», стомлені навчальною пра-
цею. Поряд і весь шкільний
інвентар. І тут постало завдан-
ня: зробити час перебування в
таборі цікавою, корисною та
яскравою частиною літніх кані-
кул. А вихід тут один — не
можеш змінити обставини, змі-
ни своє ставлення до них, пере-
твори «мінуси» на «плюси»!
Замінити рутинну повсякденну
роботу творчою, скрізь бачити
позитив, а не зводити оздоров-
лення учнів тільки до харчуван-
ня, прогулянок на свіжому по-
вітрі, не відкидати жодної ціка-
вої та корисної пропозиції з

боку дітей — ці завдання треба
виконати, щоб 14 днів табірної
зміни не перетворились на зма-
рнований час.
Табір розпочав свою роботу

вчасно. В ньому було організо-
вано дворазове харчування. А
все це завдяки турботі Фрунзе-
нської сільської ради, зокрема
сільського голови Ляховець Л.Г.
Табірна зміна розпочала свою

роботу в гостях у найменших
мешканців села — у Фрунзенсь-
кому дитячому садку «Малят-
ко» — на святі, присвяченому
Дню захисту дітей. А зробили
його «солодким» для малят та
школярів підприємці Боровик
О.С., Ковтонюк Т.В., Страшев-
ський Г.П.. Вони пригостили ді-
тей смаколиками.
Перебування у таборі було

цікавим для відпочиваючих. Це
— зустріч з однолітками із Зе-
леноярської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів, екскурсії до
районного краєзнавчого музею
у Доманівці (вивчення минуло-
го нашого краю), відвідування
Веселинівського міні-зоопарку,
екскурсія в м. Южноукраїнськ
з відвідуванням басейну. Цими
поїздками школярі завдячують
підприємцю Лабі Ю.М.
Діти в нашій школі дуже дру-

жні, завжди готові прийти на
допомогу один одному, вміють
підготувати цікавий матеріал і,
що головне, вміють зацікавити
інших своїх друзів. А тому і жит-
тя в таборі було цікавим. Тут були
і конкурси, і змагання, і покази
мод, а також багато іншого.

Табірна зміна, знову ж таки,
закінчилася спільним з дитячим
садком святом, яке організува-
ла директор Олександродарсь-
кого Будинку культури Ткачен-
ко І.В. разом зі своїм чолові-
ком, депутатом Доманівської
районної ради Ткаченком В.О.,
який пригостив солодощами
гостей свята.
Школярі за час зміни зміцни-

ли своє здоров’я, цікаво прове-
ли дозвілля, відпочили. Від
всього педагогічного колективу
Фрунзенської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів, бать-
ківської громадськості вислов-
люємо щиру подяку всім, хто
був причетний до змістовного,
якісного, різноманітного відпо-
чинку школярів.
А. МІРОШНИЧЕНКО.

  Начальник табору з денним
перебуванням «Сонечко» при
Фрунзенській загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів.
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 З Доманівського лісництва

 Обережно з вогнем
  У літній період посилюється загроза виникнення лісових по-
жеж та розповсюдження їх на великі площі. Основними причи-
нами таких пожеж є необережне поводження з вогнем: не зага-
шене багаття, кинутий сірник чи недопалок. Будьте обережними
з вогнем, особливо в лісових масивах та поблизу них.
  Л. ВІНКОВСЬКА.
  Лісничий Доманівського лісництва.

  Загублене пенсійне посвідчення ААБ №118594, видане 18.04.2011
року на ім'я Байленко Олени Іванівни, вважати недійсним.

  Пенсійне посвідчення АА №721458, видане управлінням Пенсійного
фонду в Доманівському районі на ім'я Марущак Євгенії Володимирівни,
вважати недійсним.

  — ВИРІШЕННЯ земельних питань, в тому числі пов'язаних
з корупційними схемами, з корупцією та незаконними діями
з боку органів влади. Не мовчіть, не бійтеся говорити про
корупцію, а вирішуйте проблеми, інакше вони ніколи не за-
кінчаться. Не дозволяйте наживатися на вас. Перестаньте
бути дійною коровою. Діймо разом!
  — ЮРИДИЧНИЙ супровід сільгосппідприємств, госпо-
дарств будь-яких форм власності.
  — ЗАХИСТ інтересів в усіх судах.
  Кожокар Анна Іллівна. 095-888-73-30.
  м. Вознесенськ,  вул. Леніна, 11, офіс 1.

  Колектив Маринівського професійного аграрного ліцею глибо-
ко сумує з приводу тяжкої втрати — смерті заступника директора
з навчально-виробничої роботи БОГДАНА Віталія Анатолі-
йовича і висловлює співчуття його рідним та близьким.

З ювілеєм!
  Дорогу, любу дружину, матусю, бабу-
сю та прабабусю КАЛЕНИЧ Євдокію
Іллівну з Доманівки сердечно і щиро
вітаємо з 90-річним ювілеєм.
  Бабусю, маму та дружину,
  Усім нам дорогу людину,
  З ювілеєм ми вітаєм,
  Всього найкращого бажаєм,
  Здоров'я, щастя й довголіття,

  Прожити ще не менш століття.
  Хай Господь Вас завжди береже,
  Сил і здоров'я хай Вам пошле.

  Чоловік, діти, онуки і правнуки.

  м. Миколаїв, продаж 1-2 к/к на березі річки за доступною
ціною (від 7500 грн/м2). Тел.: 0630645050, 0676029090.

  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.

  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.

  Державна прикордонна служба України проводить набір на
військову службу за контрактом осіб віком від 18 до 40 років в
підрозділи охорони кордону на території Миколаївської та
Херсонської областей. Безкоштовне навчання, стабільна заро-
бітна плата, повний соціальний пакет та пільги.
  За детальною інформацією звертайтесь за тел. 0962398005.

  Продам КАМІНЬ-РАКУШНЯК та ПІНОБЛОК (в шту-
ках). Розмір: 10х30х60см, 20х30х60см і т.д., а також ЦЕГ-
ЛУ червону. Тел.: 0973141399, 0662922541, 0506913434.

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

 Продається будинок в Прибужжі. Тел. 0506637367.

Фірма "Все для даху"
реалізує покрівельні матеріали – металочерепицю, проф-
настил, металопластикові вікна. Також виконує монтажні
роботи. Є доставка. Тел.: 0958112924, 0977437125.

  Філія ПАТ "ДПЗКУ" "Врадіївський елеватор" здійснює за-
купівлю ранньозернових культур за цінами вище ринкових,
що є найвищими у регіоні, а також приймає на зберігання
дані культури, послуга з приймання яких є безкоштовною.
  За довідками звертайтесь за тел. (05135) 9-21-52, 9-14-47.

  Продаю ВАЗ-21099, 1997 р. випуску. Можливий обмін
на зерно. Телефони: 0505258503, 0665288483.

До уваги членів ДГО "Лікарняна каса"!
  Конференція Добровільного громадського об'єднання "Лікар-
няна каса" відбудеться 14 липня 2015 року, о 10.00, в залі засі-
дань районної ради за адресою: смт. Доманівка, вул. Леніна, 48.
  Порядок денний:
  1. Звіт голови Правління про діяльність ДГО за 2014 рік та за
6 місяців 2015 року.
  2. Внесення змін до Статуту.
  3. Інші питання.

Правління.

ГЕТЬ КОРУПЦІЮ!
27.07.2015 року громадянин Соколюк В.І. та Благодійний

Фонд "Цінуймо життя" у відповідності до чинного законодавства
України планує проведення мирної акції протесту.
Мета акції — заявлення відкритого мирного протесту

громадян проти корупції, корупційних схем, які ро-
ками діють в органах прокуратури, міліції та інших
органах влади.
Мирне зібрання відбудеться з 10.00 до 18.00 за адресою: смт.

Доманівка, вул. Пастера, 19, з мирною ходою до вул. Леніна, 31,
по вул. Кірова, по вул. Радянської Армії, по вул. Леніна, 48, 46.
До участі у мирній акції протесту запрошуються усі бажаючі,

також запрошуються місцеві засоби масової інформації.
  Організатор Соколюк В.І.

УВАГА!
Доманівський районний суд 20.11.2014
року виніс вирок про визнання винною Но-
вак-Павлову Людмилу Володимирівну (на-
чальника відділу Держземагентства у До-
манівському районі Миколаївської області)
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст.
368 КК України — одержання хабара в
особливо великому розмірі.
На підставі даного вироку суду Новак-
Павлова була звільнена з займаної посади
та призначено їй покарання у вигляді 5 ро-
ків позбавлення волі без конфіскації май-
на, з позбавленням права обіймати посади,
пов'язані з виконанням адміністративних та
організаційно-розпорядчих функцій, стро-
ком на 3 роки, з позбавленням 11 рангу,
звільнена від відбування покарання з іс-
питовим строком на 3 роки.
(З вироку Доманівського районного
суду від 20.11.2014 року, справа №11-
КП/784/54/15).
  Представник потерпілого Соколюка В.І.
Кожокар Анна Іллівна.

 Літо. Канікули!

Кажуть, що краса врятує світ. Сучасність
підказує іншу формулу: ентузіазм і небай-
дужість врятує світ! Той світ, який ми, до-
рослі, намагаємось зробити кращим для
своїх дітей.
Саме завдяки ентузіазму окремих вчите-

лів Доманівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ст.№2 та небайдужості людей, яких
прийнято називати спонсорами, 29 учнів
нашої школи провели незабутні чотири дні
на березі річки Південний Буг у обладна-
ному всім необхідним наметовому таборі.
Цього року, як ніколи раніше, було важ-

ко Єрмакову П.М. — головному організа-
тору цього щорічного відпочинку — забез-
печити дітей усім необхідним та і взагалі
організувати сам похід. Незважаючи на те,
що держава не виділила кошти для оздо-
ровлення дітей, похід все ж таки відбувся!

І умови для відпочинку були аж ніяк не
гірші від попередніх років! У цьому переко-
налася начальник відділу освіти райдерж-
адміністрації Святченко І.К., яка відвідала
табір на запрошення директора школи
Макогоненка А.А.
Допомагали в організації відпочинку вже

постійні спонсори нашої школи: Романік
М.С. — надав транспортні засоби та палив-
но-мастильні матеріали; Вовк Ю.М. — допо-
міг з облаштуванням для кухні, їдальні та

спальних місць; миючі засоби надав Самой-
ленко М.М.; Хитрук З.М. та Радочин В.В.
доправили до дитячого столу свіжі овочі;
генератор для освітлення наметового
табору в нічний час та намети — Дога О.О.;
додаткову порцію питної води мешканці
табору змогли взяти у с.Прибужжя за спри-
яння сільського голови Матющенка В.В.

Звичайно, левова частка турбот із забез-
печення повноцінного харчування лягла на
плечі батьків. Але хто ж відмовить своїй
дитині, коли вона цілий рік мріє побувати
ось у такому наметовому містечку і докла-
сти рук до приготування похідних страв. А
у меню були юшка — навариста, запашна,
плов, каша гречана, зелений борщ, смаже-
на картопля, макарони по-флотськи, сала-
ти зі свіжих овочів.
Не дивлячись на те, що діти допомагали

і в приготуванні страв, і в облаштуванні та-
бору, і в заготівлі дров, все ж у них було
вдосталь часу для купання, гри у волейбол,
бадмінтон, настільні та психологічні ігри;
був час і для спокійних хвилин роздумів
біля багаття у вечірні та нічні години чер-
гування. А після всіх денних турбот, ігор,
розваг діти мали змогу змити з себе пил та
втому у переносному душі, який три роки
назад власноруч виготовив Єрмаков П.М.
«З миру по нитці, бідному — сорочка», —

кажуть у народі. Ось саме так і доводиться
знаходити, діставати все необхідне (і навіть
більше) організаторам туристичного походу.
Кожної хвилини перебування на природі

дітей оберігали та супроводжували їх нез-
мінні керівники: Єрмаков П.М., Волошин
В.М., Вадовський С.М. Організовували чер-
гування по кухні та приготування їжі Комя-
гіна С.О., Нестер А.В., Волошина В.А.
Батьки та діти вдячні небайдужим педа-

гогічним працівникам школи та спонсорам
за організацію такого корисного літнього
відпочинку біля води. Адже гра для дитини
—«єдиний спосіб звільнитися від ролі
дитини, залишаючись дитиною», а для до-
рослого — «єдиний спосіб знову стати ди-
тиною, залишаючись дорослою».

Батьки учнів Доманівської загально-
освітньої школи І-ІІІ ст. №2 ПИШНЯК
Вікторії, ВОЛОШИНОЇ Інни, ЯКОВИШИ-
НА Павла, СОРОКАЧЕНКО Катерини.
  На фото: під час перебування в таборі.

  Продається добра корова. Тел. 0667289792.

Елітнасінгосп "Золотий Колос"
  Прибрали озимі? Сійте соняшник, просо. Два врожаї за
сезон – це реально! Тел.: 0933942900, 0952565978, 0974804005.

  Продається двокімнатна газифікована квартира з
усіма зручностями в Доманівці, по вул. 70 років
Жовтня, б.1, кв. 5 (49,5 кв.м). Ціна — договірна.
  Телефони: 0995058578, 0662435415.

Звернення Управління СБУ в
Миколаївській області до громадськості

Доманівського району
  Шановні жителі Доманівського району! Управління Служби
Безпеки України в Миколаївській області закликає вас повідом-
ляти про відомі вам факти прибуття та перебування у районі
підозрілих осіб, про факти чи наміри здійснення ними сепарати-
стської, терористичної, диверсійної або розвідувально-підривної
діяльності проти України цілодобово за телефоном "довіри"
Управління СБУ: (0512) 49-03-22 та чергового ОУ СБУ: (0512)
37-00-70, чергового Вознесенського МРВ УСБУ: (05134) 4-21-54,
(099) 787-77-46. Крім того, ви можете надати наявну у вас ін-
формацію про факти підготовки та втілення протиправних дій
терористичного чи диверсійного характеру на електронну скри-
ньку Управління: usbu_myk@ssu.gov.ua, а також передати її осо-
бисто за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 40; м. Вознесенськ,
вул. Кібріка, 16.
  Прес-група Управління СБУ в Миколаївській області.

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ, сонцезахисні жалюзі
(горизонтальні та вертикальні, тканинні роллети).

Великий асортимент Вхідних металевих та міжкімнатних
дверей. Модельний ряд твердопаливних та електричних
котлів. При замовленні металопластикових вікон діє
знижка на жалюзі 10%. Можлива розстрочка на 5
місяців, миттєва розстрочка через Приват Банк без

першого внеску! Наш сайт pnx.com.ua
тел. (099)-368-13-54 — Олександр

тел. (097)-780-24-40, тел. (093)-033-05-59

  Доманівська районна рада ветеранів війни і праці з глибоким
сумом повідомляє про смерть учасника бойових дій ЛУК'ЯНЧУК
Марії Володимирівни з с. Богданівка і висловлює співчуття її
рідним та близьким.

  Довідки з питань оголошень за телефо-
нами: 9-13-87, 9-16-67.


