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Засідання ко-
легії райдерж-
адміністрації

22 липня 2015 року відбу-
лося чергове засідання колегії
районної державної адмініст-
рації за участю керівників
структурних підрозділів рай-
держадміністрації, районних
служб, сільських та селищно-
го голів. Провів його голова
райдержадміністрації В.М.
Іванченко.
Першим на засіданні колегії

було розглянуто питання "Про
стан, тенденції та підсумки
соціально-економічного роз-
витку Доманівського району
за I півріччя 2015 року". З до-
повідями виступили началь-
ник відділу економічного роз-
витку і торгівлі райдержадмі-
ністрації О.І. Харченко, нача-
льник фінансового управління
райдержадміністрації І.М. Зу-
бачевська, начальник управлі-
ння агропромислового розви-
тку райдержадміністрації О.В.
Коваленко, начальник управ-
ління соціального захисту на-
селення райдержадміністрації
Н.А. Мазалова.
Про роботу Пенсійного фон-

ду України в Доманівському
районі за I півріччя 2015 року,
наповнення бюджету Фонду
та поліпшення платіжної дис-
ципліни із сплати єдиного
внеску доповіла начальник
управління Пенсійного фонду
України в Доманівському ра-
йоні Н.З. Дуч.
Стан фінансової дисципліни

на підприємствах, в установах
та закладах бюджетної сфери
Доманівського району за резу-
льтатами державного фінан-
сового контролю висвітлила в
своєму виступі заступник на-
чальника Врадіївської міжра-
йонної державної фінансової
інспекції С.В. Шестова.
Керівник апарату райдерж-

адміністрації О.М. Максютен-
ко виступила на засіданні ко-
легії з інформацією щодо кад-
рової роботи, з питань дотри-
мання законодавства про дер-
жавну службу та антикоруп-
ційного законодавства в рай-
держадміністрації за I півріч-
чя 2015 року. Вона також про-
аналізувала стан виконавської
дисципліни при відпрацюван-
ні завдань, визначених актами
законодавства, органів вико-
навчої влади вищого рівня,
розпорядженнями і доручен-
нями голів облдержадмініст-
рації й райдержадміністрації
за I півріччя 2015 року та
підбила результати роботи із
зверненнями громадян у I пів-
річчі 2015 року.
З питань, розглянутих на за-

сіданні колегії районної дер-
жавної адміністрації, було
прийнято відповідні рішення.
  В роботі колегії райдержад-
міністрації взяв участь і вис-
тупив голова Доманівської ра-
йонної ради Т.Л. Кушнір.

 Офіційно

Минулого тижня відбулося обговорення з
представниками громади Козубівської сільсь-
кої ради питань децентралізації влади, об’єд-
нання територіальних громад та декомунізації.
З ними зустрілися заступник голови Доманів-
ської районної ради Георгій Делі і головний
спеціаліст сектору з питань внутрішньої політи-
ки, зв’язків з громадськими організаціями
та засобами масової інформації апарату
райдержадміністрації Володимир Рон-
жин.
Георгій Делі поінформував присутніх про те,

як проходить в Україні процес реформування
місцевого самоврядування, зазначив, що нара-
зі добровільне об’єднання громад набирає
обертів та на прикладі ряду країн Європи навів
переваги розпочатої в нашій державі реформи
по децентралізації, створення об’єднаної гро-
мади з центром у Доманівці, запровадження
посади старости села та інші аспекти реформи.
В ході зустрічі відбулась жвава дискусія з

актуальних питань, які хвилюють мешканців те-

риторіальних громад району. Надано роз’яс-
нення про зміни до Конституції щодо децент-
ралізації влади в Україні, передбачені відповід-
ним законопроектом, який має докорінно змі-
нити державне управління та місцеве самовря-
дування в країні, забезпечивши фінансову
самодостатність місцевого самоврядування і
наблизивши послуги, ресурси та владу до на-
роду; про переваги об’єднаних громад, їх фі-
нансово-ресурсні можливості.
  Володимир Ронжин довів присутнім Закон
України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тота-
літарних режимів в Україні та заборону про-
паганди їхньої символіки». Наголосив на тер-
мінах прийняття відповідних рішень, прове-
дення сходок жителів вулиць, які підлягають
перейменуванню, а також роз’яснив, що не по-
трібно вносити зміни в правоустановчі доку-
менти щодо перейменування назви вулиці, ці
зміни будуть вноситись у разі зміни власника
будинку чи за інших причин.

 Засідання громадської ради

22 липня в центральній районній бібліотеці
відбулося засідання громадської ради при рай-
держадміністрації. Члени ради розглянули пи-
тання реалізації в Доманівському районі плану
заходів з добровільного об'єднання громад, а
також відновлення автобусного сполучення за
маршрутом Доманівка — Колосівка.
Виступаючи на засіданні, заступник голови

райдержадміністрації Н.І. Фалько розповіла
про діяльність робочої групи щодо підтримки
та впровадження заходів з добровільного об'є-
днання територіальних громад, до якої вхо-
дять депутати районної ради, сільські голови,
керівники установ та організацій району. У
ході засідань групи було запропоновано об’єд-
натись навколо Доманівської селищної ради і
створити одну об’єднану громаду. Таке об’єд-
нання (укрупнення) передбачене перспектив-
ними планами проведення адміністративно-
територіальної реформи Миколаївської облас-
ті. Об'єднання є цілком добровільним та не
передбачає примусового приєднання тієї чи
іншої сільської ради.
Також заступник голови райдержадміністра-

ції охарактеризувала основні переваги такого

об'єднання, а саме: об’єднані територіальні
громади матимуть значно більші надходження
до своїх бюджетів, оскільки їх формування
відбуватиметься за принципом формування
бюджетів міст обласного значення. А це дасть
змогу вирішити набагато більше проблем жит-
тєдіяльності громад. «Ніхто не залишає осто-
ронь проблеми розвитку населених пунктів, які
входитимуть до об’єднаних територіальних
громад. В тих селах, які приєднаються до До-
манівки, їх інтереси представлятиме обраний
сільський староста та депутати. Саме від їх
громадської позиції буде залежати, яким чи-
ном будуть захищені та представлені інтереси
цих населених пунктів», — наголосила Н.І. Фа-
лько.
Члени ради підтримали об'єднання громад

району з центром у селищі Доманівка.
З питання відновлення автобусного сполу-

чення Доманівка — Колосівка доповіла голова
громадської ради Р.О. Осадчук, наголосивши,
що автоперевізник ПП Устименко відмов-
ляється відкривати цей маршрут через його
збитковість та малий пасажиропотік.
У свою чергу Н.І. Фалько зазначила: «Ми не

займаємося відкриттям автобусних маршрутів,
це — компетенція обласної державної адміні-
страції. Дане звернення направлено до обл-
держадміністрації з метою позитивного вирі-
шення звернення громадян».
Чекаємо від вас пропозицій щодо вирішення

проблемних питань життєдіяльності району на
електронну адресу громадської ради при До-
манівській райдержадміністрації politika-
dmnrda@yandex.ua та за тел. 9-29-52.
В. РОНЖИН.

  Секретар громадської ради при райдержад-
міністрації.

 Розпорядження голови Доманів-
ської районної адміністрації від 10
липня 2015 року №176

  Відповідно до статей 2, 12, пункту 9 статті 39 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації»:
  1. Створити комісію по підбиттю підсумків збирання врожаю
ранніх зернових культур в 2015 році та затвердити її склад (до-
дається).
  2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
виконуючу обов’язки першого заступника голови райдержадміні-
страції Фалько Н.І.
  Заступник голови райдержадміністрації, виконувач функ-
цій і повноважень голови райдержадміністрації
  Н.І. ФАЛЬКО.

Про створення комісії по підбиттю під-
сумків збирання врожаю ранніх зернових
культур в 2015 році

Склад комісії по підбиттю підсумків збирання
врожаю ранніх зернових культур в 2015 році

Голова комісії:
ФАЛЬКО
Наталія Іванівна

виконуюча обов’язки першого заступника
голови райдержадміністрації.

Заступник голови комісії:
КОВАЛЕНКО
Олександр
Володимирович

начальник управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації.

Члени комісії:
БАРАНОВА
Галина Захарівна

голова райкому профспілки працівників аг-
ропромислового комплексу (за узгоджен-
ням).

КВИШКО Василь
Дмитрович

редактор районної газети «Трибуна хлібо-
роба» (за узгодженням).

МАТАШНЮК
Максим
Вікторович

завідувач відділу організації виробництва та
переробки сільськогосподарської продукції,
відділу фінансово-господарської діяльності
управління агропромислового розвитку рай-
держадміністрації.

Хлібороби району
нинішнього року орга-
нізовано провели зби-
рання врожаю ранніх
зернових. За опера-
тивними даними уп-
равління агропромис-
лового розвитку рай-
держадміністрації ,
хліба на полях району
були зібрані на площі 41062,6 гектара, намолочено 112520
тонн зерна при середній урожайності 27,4 центнера з
гектара.
Озиму пшеницю зібрано з площі 22822 га, намолочено

66977 тонн при середній урожайності 29 ц/га, озимий ячмі-
нь — з площі 12558 га, намолочено 31946 тонн при урожай-
ності 25 ц/га, ярий ячмінь — з площі 14514 га, намолочено
11317 тонн при урожайності 25 ц/га.
Найвища врожайність ранніх зернових в ДП "Лідієвське"

— 43 ц/га, ПСП "Світанок" — 34,6 ц/га, ТОВ "Агротекс-
Миколаїв" — 32,2 ц/га, СПрАТ "Україна" — 30,2 ц/га.
Поля, що вивільняються, одразу ж готують під урожай

наступного року — лущать стерню, проводять культивацію.
Вже підготовлено грунт по району на площі 35800 гектарів.
Засипано насіння 6400 тонн.

  За оперативними даними управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації.

 Жнива-2015 Децентралізація влади

23 липня заступник голови райдержадміні-
страції Наталія Фалько за участю керівників
структурних підрозділів райдержадміністрації
взяла участь у вебінарі «Децентралізація. Пер-
ші підсумки та завдання на найближчу пер-
спективу». Вебінар проведений за ініціативи
програми «Бібліоміст» спільно з Асоціацією
міст України (АМУ) (проект «Діалог»/Ініціати-
ва захисту прав та представлення інтересів міс-
цевого самоврядування в Україні) на базі Аме-
риканського дому у Києві. Також у заході взя-
ли участь працівники бібліотек району.
Спікерами вебінару виступили заступник Мі-

ністра регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
В`ячеслав Негода та виконавчий директор
Асоціації міст України Мирослав Пітцик.
У ході заходу організатори розглянули пи-

тання: для чого потрібна децентралізація і
яким чином її реалізувати в Україні, принцип
добровільного об'єднання громад, для чого
громадам об'єднуватися; що таке спроможна

громада; як держава стимулюватиме і під-
тримуватиме громади, які об'єднаються; що
зміниться у житті простих громадян, жителів
селищ, сіл, після формування спроможних гро-
мад.
Представниками Доманівської райдержадмі-

ністрації теж було задано питання щодо по-
рядку та принципу розподілу коштів між насе-
леними пунктами майбутньої об’єднаної грома-
ди (чи за кількістю населення, чи за кількістю
сільськогосподарських угідь). Отримано відпо-
відь: «Якщо мова йде про бюджет об’єднаної
громади, то розподіл коштів відбуватиметься
відповідно до прийнятого бюджету депутатами
такої громади. Окрім цього старости, як члени
виконкому, матимуть безпосередній вплив на
цей процес».

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

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

відбудеться 7 серпня 2015 року, о 10 годині, у залі засідань райо-
нної ради, з проектом порядку денного:

1. Про затвердження Комплексної програми соціального захисту
людей похилого віку, осіб, які постраждали внаслідок Чорноби-
льської катастрофи, на 2015-2020 роки (“Турбота”).
Доповідач: Мазалова Н.А. — начальник управління соціального

захисту населення райдержадміністрації.
2. Про створення комунальної установи “Доманівський освітній

центр" та затвердження її Статуту.
Доповідач: Святченко І.К. — начальник відділу освіти рай-

держадміністрації.
3. Про внесення змін до районної Програми розвитку фізичної

культури і спорту в Доманівському районі на 2015-2018 роки.
Доповідач: Маценко О.О. — начальник відділу культури, молоді

та спорту райдержадміністрації.
4. Про внесення змін до районного бюджету Доманівського ра-

йону на 2015 рік.
Доповідач: Зубачевська І.М. — начальник фінансового управ-

ління райдержадміністрації.
5. Різне.

  Голова районної ради                          Т.Л. КУШНІР.



30 ëèïíÿ 2015 ðîêó

 З Миколаївської облдержадміністрації

Президент Петро Порошенко під час
недавньої робочої поїздки до Миколаїв-
ської області ознайомився з ходом такти-
чних навчань Військово-Морських Сил
України. Разом з Президентом були при-
сутні голова Миколаївської обласної
державної адміністрації Вадим Меріков,
секретар РНБО Олександр Турчинов,
Міністр оборони Степан Полторак, нача-
льник Генерального штабу Віктор Му-
женко, командувач Військово-Морських
Сил віце-адмірал Сергій Гайдук та
перший заступник Глави АПУ Віталій
Ковальчук.
Навчання проводилось в акваторії Бу-

зького лиману на Миколаївщині за учас-
ті підрозділів морської піхоти, сил спеці-
ального призначення, надводних кораб-
лів і катерів ВМС України, а також літа-
льних апаратів морської авіації ВМС,
Повітряних Сил і Сухопутних військ
Збройних Сил України. В навчаннях взя-
ли участь більше півтори тисячі військових.
Коментуючи журналістам підсумки

навчань, глава держави зазначив, що пе-
реконався у високому бойовому дусі, ви-
школі та професіоналізмі українських
військових моряків. Президент повідо-

мив, що до Маріуполя направляється три
батальйони та один дивізіон, оснащені
технікою та добре екіпіровані. «Морська
піхота України значно посилить захист
Маріуполя. Це буде наша відповідь на
паніку, яку намагалася посіяти країна-аг-
ресор, що готується удар з моря, з Ново-
азовська. Ми оборону Маріуполя та Дон-
басу будемо посилювати».
Петро Порошенко запевнив, що процес

демобілізації буде відбуватися вчасно, і
всі військовослужбовці після року служ-
би в серпні-вересні цього року поверну-
ться додому.
Глава держави наголосив на відданості

України повному виконанню своїх зобо-
в’язань за Мінськими домовленостями.
«Якщо ворог спробує їх порушити і пе-
рейде до ескалації, то Україна має чим
себе захистити», – заявив Президент.
Зокрема, 36 броньованих автомобілів
Humvee, отримані в рамках військово-
технічної співпраці, візьмуть участь у
захисті незалежності та територіальної
цілісності України.
Президент України особливо відзна-

чив активну участь морських піхотинців
у виконанні завдань в районі проведення
антитерористичної операції та вручив
військовим державні нагороди за особи-
сту мужність та героїзм, проявлені під
час участі в антитерористичній операції
на території Луганської та Донецької
областей.

  Департамент інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю
Миколаївської облдержадміністрації.

Президент ознайомився з ходом навчань
ВМС України у Миколаївській області

 Клуб громадського діалогу

У Доманівці відбулося засідання Клубу громадського
діалогу на тему: «Презентація навчального візиту до За-
хіднопоморського воєводства Республіки Польща (місто
Щецин). Польський досвід проведення реформи місцево-
го самоврядування". Проект співфінансований в рамках
Польсько-Канадійської Програми Підтримки Демократії,
яка є програмою Фундації Міжнародної Солідарності, що
фінансується урядами Канади та Польщі (відповідно до
програми польської співпраці для розвитку МЗС Респуб-
ліки Польща та канадського Міністерства закордонних
справ, торгівлі та розвитку).
Представник ГО «Фонд розвитку громади селища До-

манівка» Марина Чепіжко, в складі лідерів Клубів гро-
мадського діалогу з 14 місцевостей 10 областей України,
брала участь у навчальному візиті до Республіки Польща
та мала можливість не тільки ознайомитися з польським
досвідом проведення реформи місцевого самовряду-
вання, а й відкрити для себе деталі польської реформи,
теперішнього життя польських громад від першоджерел.
На засіданні Клубу Марина ділилася своїми вражен-

нями по завершенню поїздки в м. Щецин, розповіла про
польський досвід побудови місцевого самоврядування,
показала на конкретних прикладах взаємодію влади та
громади, спрямовану на досягнення спільної мети.
Обговорення плавно перейшло на тему, яка сьогодні,

на мою думку, дуже важлива та цікавить багатьох меш-
канців району. Це тема добровільного об’єднання тери-
торіальних громад. Учасники клубу змогли самостійно
провести паралелі між адміністративно-територіальною
реформою, що відбулася в Польщі, та починаннями на-
шої влади щодо об’єднання селища та сіл Доманівського
району в одну велику і, головне, спроможну громаду.
Так, об'єднання є механізмом створення спроможних
громад, цілком добровільним та не передбачає приму-
сового приєднання тієї чи іншої сільської ради. Присутні
ще і ще раз проговорювали переваги цієї реформи, а
саме те, що об’єднані громади матимуть значно більші
надходження до своїх бюджетів, оскільки формування
власних бюджетів відбуватиметься за принципом форму-
вання бюджетів міст обласного значення. А більші бюд-
жети дадуть змогу вирішити набагато більше проблем
життєдіяльності громад. Активістів цікавили питання роз-
витку населених пунктів, які входитимуть до об’єднаних
територіальних громад; хто та яким чином пред-
ставлятиме інтереси одиноких та немічних, людей похи-
лого віку в тих селах, де буде реформована сільська ра-
да, та багато інших питань. Переважна більшість при-
сутніх висловлювалися, що питання дійсно актуальне, що

об’єднуватися потрібно виважено, поступово заради май-
бутнього розвитку села, селища та його жителів. На
завершення дійшли спільної думки, що реформа — це
вимога часу. І сьогодні для того, щоб створити нове,
комфортне для життя громадян середовище, лідери
громадських організацій, представники органів місцевого
самоврядування повинні йти назустріч один одному в
питанні об’єднання громад, проводити інформаційну
кампанію для населення.
За результатами проведеного засідання актив Клубу

(Доля Альона, Чепіжко Марина, Святченко Ірина, Олег
Гришин, Шульгіна Галина) зустрілися з Доманівським се-
лищним головою Догою Олександром та відповідальним
за об’єднання громад від Доманівської райдержадмініст-
рації Ульяновим Олександром для розробки плану дій по
об’єднанню. В результаті зустрічі було погоджено перші
кроки, які потрібно зробити, щоб запустити процес.
Доманівською селищною радою затверджено Порядок
проведення громадського обговорення. Даний Порядок,
як приклад, також буде розісланий для затвердження
всім сільським радам майбутньої об’єднаної громади.
Після цього заплановано проведення зустрічей з жителя-
ми селища та зустрічі депутатів з виборцями для обго-
ворення об’єднання. На жаль, чимало мешканців сіл че-
рез непоінформованість бояться об’єднання громад, не
розуміючи своїх вигод від такого об'єднання.
І все ж таки, як то кажуть: «Поїхали?! Процес об’єд-

нання розпочався». Якісно, чи швидко? Невідомо! Але
від результату територіальної реформи буде залежати
вихід із кризи та існування України як держави взагалі.

Ірина СВЯТЧЕНКО.
Виконавчий директор ГО «Фонд розвитку громади

селища Доманівка».
  На фото: під час засідання Клубу громадського
діалогу.

На один день державні службовці змі-
нили костюми на військову форму, а за-
мість ручок взяли в руки автомати. Кас-
ки і бронежилети, стрільба з автоматів і
пістолетів, ведення бою з окопів, надан-
ня першої медичної допомоги – це ще
неповний список того, що вивчали під
час навчань керівники області, районів і
міст. Заходи проходили на полігоні На-
ціональної гвардії України.
Голова облдержадміністрації Вадим

Меріков, який виступив ініціатором про-
ведення таких заходів, повідомив, що
аналогічне бойове злагодження пройде
ще у вересні.

«Такі навчання досить ефективні і важ-
ливі, кожен голова райдержадміністра-

ції, міський голова повинен не тільки в
теорії розуміти, що необхідно робити в
критичних ситуаціях, а й проходити
практику. Ми пам'ятаємо сумний досвід
східних областей. Під час критичної
ситуації саме керівник області, району,
міста має очолити батальйон терито-
ріальної оборони, інакше він просто не
може займати таку посаду. Тому нагвар-
дійці, які пройшли зону бойових дій, ма-
ють військову підготовку – показували,
навчали, ділилися досвідом», – сказав
Вадим Меріков.
За словами керівника області, навчан-

ня передбачає не тільки практичну час-
тину, а й теоретичну. Незабаром вій-
ськові фахівці розкажуть про основи
військової стратегії і тактики.

«Не можна забувати про те, що йде ві-
йна в Україні, сьогодні гинуть наші вій-
ськові і мирні жителі. Ми повинні зро-
бити все, щоб виграти цю війну, щоб на
нашій землі був мир і спокій», – сказав
голова облдержадміністрації.

  Із сайту Миколаївської облдержад-
міністрації.

Керівники області, районів та міст
пройшли бойове злагодження

Про це розповів голова облдержадмі-
ністрації Вадим Меріков 27 липня, під
час засідання Ради оборони Миколаїв-
ської області.
Голова облдержадміністрації навів

дані моніторингового дослідження Ми-
колаївського обласного інституту після-
дипломної педагогічної освіти, згідно з
якими 92% батьків учнів вважають за
потрібне запровадженння викладання у
школах предмету «Захист Вітчизни».
За словами Вадима Мерікова, вперше

за багато років планується виділеня ве-
ликої суми – близько 3,2 млн. грн. з об-
ласного бюджету для реалізації Програ-
ми військово-патріотичного виховання
дітей та молоді Миколаївської області на

2015-2020 роки, до створення якої долу-
чились не тільки структурні підрозділи
облдержадмінітстрації, а й представники
військового комісаріату.
В рамках реалізації програми передба-

чається створення електронної бази да-
них миколаївців-учасників АТО «Алея
героїв», експозиції пам’яті «Небесної
сотні», підтримка діяльності музеїв бо-
йової слави українського народу, а також
дооблаштування класів з військової під-
готовки школярів.
Також серед заходів, передбачених

програмою, організація та проведення
зустрічей учнівської та студентської мо-
лоді з ветеранами та учасниками бойо-
вих дій, реалізація проектів «Ланцюг
поколінь», «Дитячий оберіг для воїна», а
також проекту для учнів початкової шко-
ли «Мій тато (мама) служили у війську».
Не менш важливим є практичний

аспект програми – проведення 3-денних
навчально-польових занять, стрільб на
базі військових частин, спартакіад, вій-
ськово-патріотичної гри «Джура».
  Програму військово-патріотичного ви-
ховання дітей та молоді Миколаївської
області на 2015-2020 роки розглянуть на
найближчій сесій обласної ради.

Вадим Меріков: "Більше 3 мільйонів
планується виділити на програму війсь-
ково-патріотичного виховання молоді"

3 серпня та 7 вересня 2015 року,
з 10.00 до 12.00, за номером 9-25-19
проводитиметься сеанс телефонного
зв'язку з питань надання консульта-
тивної допомоги учасникам антитеро-
ристичної операції та членам їх сі-
мей. На дзвінки чекатиме начальник
відділу соціальної допомоги С.М. ЛУ-
ЦЕНКО.

10 серпня та 14 вересня 2015 ро-
ку, з 10.00 до 12.00, за номером
9-25-19 проводитиметься сеанс теле-
фонного зв'язку з питань протидії
торгівлі людьми та попередження на-
сильства в сім'ї. На дзвінки чекатиме
начальник відділу соціальної допо-
моги С.М. ЛУЦЕНКО.

11 серпня та 8 вересня 2015 ро-
ку, з 14.00 до 16.00, за номером
9-15-47 проводитиметься сеанс теле-
фонного зв'язку про надання пільг та
компенсацій населенню. На дзвінки
чекатиме головний спеціаліст відділу
персоніфікованого обліку Т.Г. ДОВ-
ЖОК.

12 серпня та 9 вересня 2015 ро-
ку, з 10.00 до 12.00, за номером
9-25-19 проводитиметься сеанс теле-
фонного зв'язку з питань призначен-
ня та виплати усіх видів державної
соціальної допомоги та призначення
компенсації на оплату житлово-кому-
нальних послуг. На дзвінки чекатиме
заступник начальника, начальник від-
ділу соціальних виплат та компен-
сацій Н.В. БУРА.

13 серпня та 10 вересня 2015
року, з 14.00 до 16.00, за номером
9-15-47 проводитиметься сеанс теле-
фонного зв'язку про порядок видачі
посвідчень батькам та дітям з багато-
дітних сімей. На дзвінки чекатиме
начальник відділу персоніфікованого
обліку С.О. ДОМАНОВА.

14 серпня та 11 вересня 2015
року, з 10.00 до 12.00, за номером
9-28-20 проводитиметься сеанс теле-
фонного зв'язку з питань дотримання
державних гарантій в оплаті праці.
На дзвінки чекатиме головний спе-
ціаліст з питань оплати та норму-
вання праці Л.А. КОЛЕСНИК.

17 серпня та 21 вересня 2015
року, з 10.00 до 12.00, за номером
9-25-19 проводитиметься сеанс теле-
фонного зв'язку з питань навчальних
закладів соціальної сфери. На дзвін-
ки чекатиме спеціаліст з інформа-
ційно-роз'яснювальної та навчально-
методичної роботи Т.О. ДАНИЛЕНКО.

18 серпня та 15 вересня 2015
року, з 10.00 до 12.00, за номером
9-25-19 проводитиметься сеанс теле-
фонного зв'язку з питань забезпе-
чення санаторно-курортними путівка-
ми інвалідів органами соціального
захисту населення та забезпечення
технічними й іншими засобами реабі-
літації. На дзвінки чекатиме головний
спеціаліст з питань обслуговування
інвалідів, ветеранів війни та праці
В.В. БЕРШАДСЬКА.

19 серпня та 16 вересня 2015
року, з 10.00 до 12.00, за номером
9-25-19 проводитиметься сеанс теле-
фонного зв'язку з питань призначен-
ня субсидії для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних пос-
луг, на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побу-
тового палива. На дзвінки чекатиме
заступник начальника, начальник від-
ділу соціальних виплат та компен-
сацій Н.В. БУРА.

20 серпня та 17 вересня 2015
року, з 10.00 до 12.00, за номером
9-28-20 проводитиметься сеанс теле-
фонного зв'язку з питань охорони
праці та проведення атестації робо-
чих місць з шкідливими умовами пра-
ці. На дзвінки чекатиме головний спе-
ціаліст відділу праці Г.П. ПОЛЯК.

24 серпня та 28 вересня 2015 ро-
ку, з 10.00 до 12.00, за номером
9-15-47 проводитиметься сеанс теле-
фонного зв'язку про пенсійне забез-
печення. На дзвінки чекатиме голов-
ний спеціаліст по контролю за прави-
льністю призначення та призначен-
ням пенсій К.М. КОТОЛУП.
  28 серпня та 25 вересня 2015
року, з 10.00 до 12.00, за номером
9-28-20 проводитиметься сеанс теле-
фонного зв'язку про легалізацію за-
робітної плати і зайнятості та укла-
дання колдоговорів. На дзвінки чека-
тиме перший заступник начальника,
начальник відділу праці Т.П. ЩИРБА.

 З сектору містобудування, архітектури, житлово-кому-
нального господарства та будівництва райдержадміністрації

З 26 травня 2015 року вступив в
дію Порядок прийняття в експлуата-
цію і проведення технічного обстеже-
ння індивідуальних (садибних) житло-
вих будинків, садових, дачних бу-
динків, господарських (присадибних)
будівель і споруд, громадських бу-
динків І і ІІ категорій складності, збу-
дованих в період з 5 серпня 1992
року по 12 березня 2011 року без
дозволу на виконання будівельних
робіт, затверджений наказом Мінре-
гіонбуду від 24 квітня 2015 року №79.
Для того, щоб узаконити самочин-

не будівництво житлового будинку
площею до 300 кв.м, громадянину

слід зібрати наступний пакет доку-
ментів: 1. Заяву. 2. Два примірники
заповненої декларації про прийняття
об’єкта в експлуатацію. 3. Засвідчені
у встановленому порядку копії до-
кумента, що посвідчує право власнос-
ті чи користування земельною ділян-
кою, на якій розміщено об’єкт. 4. Ко-
пію технічного паспорта (з відміткою
про проведене технічне обстеження).
Для легалізації будинку площею бі-
льше 300 кв.м або іншого об’єкта
громадянину, крім вищезазначених
документів, необхідно додати звіт
про технічне обстеження, який виго-
товляється експертом із техобсте-

ження. З даним пакетом документів
слід звернутися до Центру надання
адміністративних послуг (ЦНАП), смт.
Доманівка, вулиця Леніна, 39 А (пер-
ший поверх).
Легалізувати самобуди 1992-2011

років за спрощеною процедурою
можливо лише до кінця 2015 року.
Звертаю увагу, що будівельна амніс-
тія не передбачає сплати громадя-
нами штрафних санкцій.
В. ЦЕХОЦЬКИЙ.

  Завідувач сектору містобудування,
архітектури, житлово-комунального
господарства та будівництва райдер-
жадміністрації.
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  Продається газифікований будинок в Доманівці, по вул. Ка-
лініна, 23. Є гараж, літня кухня. Тел. 0677760075, 0994384748.

  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.

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

  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.

  Продається 3-кімнатна, газифікована, крупнога-
баритна квартира з усіма зручностями в центрі
Доманівки. Телефон 0978869645.

  Продаю курчат-бройлерів, курей-несушок, а також облицюва-
льну силікатну цеглу. Телефони: 0958600235, 0977134685.

  Терміново, недорого продається двоповерховий будинок в
Доманівці, по вул. Леніна, 53. Ціна договірна. Тел. 0972974553.

Вітаємо!
  У липні свій день народження відзначили члени на-
шого трудового колективу: сторож СМОКВИНА Ми-
кола Миколайович (1), заступник керівника госпо-
дарства ПЕТРЕНКО Ігор Володимирович (3), заві-
дуючий молочнотоварною фермою НАХМАН Сергій
Михайлович (4), бухгалтер САВЧЕНКО Світлана
Леонтіївна (13), доярка БАЛЮРА Клавдія Вікторів-
на (18), головний інженер БУШУЄВ Віктор Геннаді-
йович (20), майстер-наладчик КРЕЧКО Володимир
Степанович (22), сторож ПОСТОЛЕНКО Іван Івано-
вич (24).
  Від щирого серця вітаємо шановних іменинників,
бажаємо міцного здоров’я, довголіття,
щастя, благополуччя. Хай доля дарує довгі
та щасливі літа, а в серці хай живе любов і
доброта. Миру вам, щастя й благополуччя.
Правління та профспілковий комітет

СПрАТ "Україна".

Пам'ятаємо
І не вернути, і не забути, лише з болем

в серці жити залишилося...
1 серпня виповнився би 51 рік нашому доро-

гому сину, брату, чоловікові, батьку
ГАЙДАБУРІ Віктору Володимировичу
(1.08.64 р. — 25.03.15 р.). Не судилось.

А серце не вірить, душа не сприймає, що
серед живих тебе вже немає.
Свідомість до спокою кличе, а серце щемить і щемить.
Тебе, наш рідненький і любий, довічно не зможем забуть ні
на мить.
Спи спокійно, нехай печаль і наші сльози не тривожать твій

вічний сон.
Царство небесне і вічна пам'ять. Згадайте і пом'яніть.

  Вічно сумуючі мама, сестра, дружина, син.

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

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

  Продаю пісок, камінь, щебінь, відсів.
  Телефони: 0665947605, 0666626608.

  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія САВ
№ 423737, розташоване за адресою: Миколаївська область,
Доманівський район, смт. Доманівка, вул. Польова, буд. 6/2,
видане ПП "Веселий роздол" виконкомом Доманівської селищ-
ної ради 7.02.2007 р., вважати втраченим.

  Приватному охоронному підприємству на роботу вахтовим
методом потрібні ОХОРОННИКИ. Вахта по Україні. Зарплата
від 2000 грн., проживання, харчування безкоштовно.
  Тел.: 050-955-06-18; 098-264-62-75.  Дзвоніть до 23:00, без вихідних.

  Державний акт на право приватної власності на земельну ді-
лянку МК №1319, виданий 18 січня 2003 р. на ім'я Чорби Віри
Миколаївни і зареєстрований за №220, вважати втраченим.

  Бригада кваліфікованих майстрів швидко та якісно виконає
роботи по зведенню та накриттю даху будь-якої складності:
м/черепиця, профнастил, єврорубероїд, пвх-мембрана; зве-
дення дерев'яної конструкції, встановлення водостічних систем.
(Зразок нашої роботи — це купол на капличці біля районного
будинку культури). Тел. 0973763942, 0956485987.

До відома жителів району!
  Запланована на 27 липня 2015 року в Доманівці акція "Геть
корупцію!" не відбулася у зв’язку з неприбуттям ЗМІ з м. Києва
з технічних причин. Про нову дату проведення акції буде
повідомлено.

 Соколюк І.В.

  м. Миколаїв, продаж 1 к. квартири с панорамним видом на
річку, індив. опалення, доступна ціна (від 8000 грн./м2).
  Телефони: 0630645050, 0676029090.

  Довідки з питань ого-
лошень за телефонами:
9-13-87, 9-16-67.

  Продається газифікований будинок з усіма зручностями
в Доманівці, по вул. Механізаторів, 25. Тел. 9-18-26.

До відома громадян!
  Відкрито громадську приймальню політичної партії "БПП "Солідар-
ність", яка знаходиться за адресою: смт. Доманівка, вул. Леніна, 39 "а", 2-й
поверх. Приймальня працює щодня, крім вихідних, з 9.00 до 17.00.

 Духовність

У православних
храмах по всій Украї-
ні відбулися урочисті
служби, хресні ходи,
молебні з нагоди
1027-річчя Хрещення
Київської Русі та
1000-ліття преставле-
ння хрестителя Ки-
ївської Русі Святого
Рівноапостольного
князя Володимира
Великого.

28 липня, о 9.00, у
Доманівці, в храмі
Святого Олександра
Невського, відбулася
Божественна Літургія. А потім прихожани
пройшли Хресною ходою з чудотворними
іконами від храму до каплички, що зведена
біля районного будинку культури, де від-
бувся молебень за мир в Україні, який від-
служив благочинний Доманівського округу
протоієрей отець Віктор.
Далі урочисті заходи продовжилися в

районному будинку культури. Перед прису-
тніми виступив голова районної державної
адміністрації В.М. Іванченко.

— Свого часу Великий Князь Київський
Володимир зробив європейський вибір, ох-
рестивши свій народ, тим самим виз-

начивши долю всієї Східної Європи та Ук-
раїни зокрема. Сьогодні Україна, яка є
прямою спадкоємицею Київської Русі, об-
рала європейський шлях свого розвитку,
визначений ще тисячоліття тому Святим
Князем Володимиром — підкреслив очіль-
ник району.
Також до жителів селища з привітаннями

з нагоди знаменної події і побажаннями
миру в Україні, добра і злагоди у кожній
родині звернулися голова Доманівської ра-
йонної ради Т.Л. Кушнір та благочинний
Доманівського округу протоієрей отець
Віктор.

Для учасників урочистостей було підго-
товлену концертну програму на християн-
ську тематику. Вони також мали змогу пе-
реглянути короткометражний фільм про
історію Хрещення Київської Русі.
  В. МИКОЛАЄНКО.

В селищі Доманівка, на стаді-
оні ім. 30-річчя Перемоги, про-
ведено суботник зі знищення
небезпечного карантинного бу-
р`яну — амброзії полинолистої.
У ньому взяли участь працівни-
ки структурних підрозділів рай-
держадміністрації, районної ра-
ди, селищної ради, ДНЗ №2
«Сонечко», державної фітоса-
нітарної інспекції, центральної

бібліотечної системи, Доманів-
ського цеху телекомунікаційних
послуг №7 Миколаївської ди-
рекції публічного акціонерного
товариства «Укртелеком», До-
манівської газової дільниці Во-
знесенського управління експ-
луатації газового господарства
публічного акціонерного това-
риства «Миколаївгаз», філії До-
манівського району Північного

округу Публічного акціонерно-
го товариства «Миколаївобл-
енерго», центральної районної
лікарні, комунального закладу
«Доманівський районний центр
первинної медико-санітарної
допомоги», районного суду,
районного центру зайнятості,
відділу Держземагентства в До-
манівському районі, відділення
виконавчої дирекції Фонду со-
ціального страхування від не-
щасних випадків на виробництві
та професійних захворювань.
Всього в суботнику взяли учас-
ть близько 130 чоловік. Дякую

за громадянську позицію, розу-
міння важливості акції. Робити
добрі справи — це норма життя,
і тільки разом ми зможемо
покращити наше селище.
На жаль, деякі організації не

взяли участь в суботнику.
Звертаюсь до всіх жителів

Доманівського району з проха-
нням провести профілактичні
заходи щодо знищення небез-
печного карантинного бур`яну
— амброзії полинолистої.
Е. НАТОЧІЙ.

  Державний фітосанітарний ін-
спектор Миколаївської області.

 Суботник у Доманівці


