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 Офіційно

  7 серпня відбулася ХХХIV
сесія Доманівської район-
ної ради шостого скликан-
ня. Почалося засідання з
приємної події, голова ра-
йонної державної адміні-
страції В.М.Іванченко ви-
конав доручення голови
обласної державної адмі-
ністрації В.І.Мерікова і
вручив Подяку обласної
держадміністрації заступ-
нику голови постійної ко-
місії районної ради з пита-
нь агропромислового ком-
плексу, земельних відно-
син, екології, охорони на-
вколишнього середовища,
раціонального використа-
ння природних ресурсів,
учаснику Революції Гідно-
сті О.О.Шкурченку за ак-
тивну життєву позицію, за-
хист прав й інтересів гро-
мадян.
  Далі засідання проходи-
ло у відповідності з поряд-
ком денним. Депутати зат-
вердили Комплексну про-
граму соціального захисту
населення Доманівського
району на 2015-2020 роки,
внесли зміни до районних
Програм розвитку фізич-
ної культури і спорту в
Доманівському районі на
2015-2018 роки та «Моло-
дь Доманівщини»; район-
ного бюджету Доманівсь-
кого району на 2015 рік.
Деяке пожвавлення в залі
викликало питання про
створення комунальної ус-
танови «Доманівський ос-
вітній центр» та затверд-
ження його Статуту, адже
не для всіх очевидні пере-
ваги у діяльності такого
центру. Врешті, позитивне
рішення було прийнято.
Продовжуючи освітню те-
му, депутати прийняли рі-
шення про припинення де-
ржавної реєстрації юриди-
чних осіб «Володимирів-
ська загальноосвітня шко-
ла I ступеня» та «Першо-
травнева загальноосвітня
школа I ступеня» у зв'язку
з їх ліквідацією та змі-
нили ступінь Фрунзенської
загальноосвітньої школи I-
III ступеня. Було ще зат-
верджено технічну доку-
ментацію нормативної
грошової оцінки земель-
них ділянок, що передаю-
ться у власність та надаю-
ться в оренду; список на-
родних засідателів Дома-
нівського районного суду;
план залучення сил та
засобів для ліквідації над-
звичайних ситуацій, подій
та пожеж на території До-
манівського району, внес-
ли зміни до Статуту Дома-
нівської центральної ра-
йонної лікарні.
  Слід зауважити, що пита-
ння, винесені на розгляд
сесії, були попередньо до-
бре пропрацьовані у від-
повідних комісіях і при-
ймалися без особливих
дебатів та дискусій.

5 серпня в кабінеті
заступника голови рай-
держадміністрації Н.І.Фа-
лько відбулося засідання
районного штабу з підго-
товки і сталого проход-
ження опалювального се-
зону 2015-2016 років в
Доманівському районі. В
обговорені взяли участь
представники закладів
охорони здоров’я, освіти,
культури, соціальної сфе-
ри та члени штабу.
За підсумками засідан-

ня заступник голови рай-
держадміністрації закли-
кала продовжити роботу
щодо залучення інвести-
ційних проектів з впро-
вадження альтернатив-
них видів опалення та
вирішити питання уклада-
ння угоди з ТОВ "МИКО-
ЛАЇВГАЗ ЗБУТ" у зв’язку
зі зміною постачальника.
Також Фалько Н.І. зау-

важила: — «До опалюва-
льного періоду залиши-
лося зовсім небагато ча-
су і потрібно вже сьогод-
ні вирішувати першочер-
гові питання забезпечен-
ня соціальних установ
енергоносіями».

7 серпня відбулося
спільне засідання гро-
мадської ради та ради
ветеранів при райдерж-
адміністрації.
У ході засідання роз-

глянуто питання створен-
ня благодійного фонду з
надання допомоги війсь-
ковослужбовцям.
Голова громадської ра-

ди Р.О. Осадчук заклика-
ла присутніх підтримати
відповідну ініціативу: —
«Наша країна вже другий
рік веде гібридну війну
на сході України, що пот-
ребує значних ресурсів, і
держава не завжди вико-
нує свої обов’язки з ма-
теріального забезпечен-
ня мобілізованих військо-
вослужбовців. Створення
цього фонду надасть мо-
жливість акумулювати
добровільну грошову до-
помогу для вирішення
нагальних проблем на-
ших земляків-захисни-
ків».
Також Р.О. Осадчук

представила кандидатів у
наглядову раду та запро-
понувала створити фонд
на базі районної ради
ветеранів війни та праці
або громадської органі-
зації «Фонд розвитку
громади селища Дома-
нівка».
Після дискусійного об-

говорення присутні пред-
ставники громадських
організацій підтримали
ініціативу з створення
благодійного фонду.
Більш детальна інфор-

мація на сайті Доманів-
ської райдержадміністра-
ції http://domanivka.mk.gov.ua/

  Сектор з питань внут-
рішньої політики, зв’я-
зків з громадськими
організаціями та засо-
бами масової інформа-
ції апарату райдержад-
міністрації.

 З райдержадміністрації

6 серпня голова райдержадміністрації Ва-
силь Іванченко провів зустріч з жителями с.
Копані за участю Царедарівського сільсь-
кого голови Жанни Шевченко, голови прав-
ління ПСП ім. Щорса Стефана Зборовського.
Учасники зустрічі розглянули питання від-

новлення та покращення водопостачання се-
ла питною водою та проведення заходів з
децентралізації влади в Україні.
Жителі села, звертаючись до голови рай-

держадміністрації, попросили надати допо-
могу у відновленні водогону, ця проблема не
вирішується протягом останніх п’яти років.
В свою чергу, Василь Іванченко запропо-

нував ініціативу з передачі водогону на ба-
ланс Царедарівської сільської ради, жителі
Копанів підтримали цю ініціативу. «Передав-
ши водогін на баланс громади — є всі мо-
жливості провести відповідні відновлювальні

роботи, залучивши бюджетні кошти та взяти
участь у державній програмі «Питна вода»,
адже забезпечення населення водою — є
одним із пріоритетних завдань влади», —
сказав голова райдержадміністрації.
Також очільник району ознайомив та ро-

з’яснив принципи та переваги децентралізації
влади шляхом добровільного об'єднання
громад навколо Доманівської селищної ра-
ди, створивши Доманівську об’єднану грома-
ду.

«Це об'єднання є цілковито добровільне та
не передбачає примусового приєднання тієї
чи іншої сільської ради. Територіальні грома-
ди матимуть значно більші надходження до
своїх бюджетів, так як формування власних
бюджетів відбуватиметься за принципом фо-
рмування бюджетів міст обласного значення.
А більші бюджети дадуть змогу вирішити на-

багато більше проблем життєдіяльності гро-
мад. Цим шляхом до побудови заможного
суспільства пройшли багато східноєвропейсь-
ких держав», — наголосив Василь Іванченко.
В. РОНЖИН.

  Головний спеціаліст сектору з питань
внутрішньої політики, зв’язків з громад-
ськими організаціями та засобами масо-
вої інформації апарату райдержадмініст-
рації.

Цього ж дня голова райдержадміністрації
В. Іванченко побував з робочим візитом в
Царедарівській сільській раді, де зустрівся з
демобілізованими учасниками АТО та члена-
ми їх родин.
В ході зустрічі В. Іванченко проаналізував

роботу сільської ради з питань соціальної
підтримки українських військовослужбовців
як демобілізованих, та і тих, хто продовжує
нести службу.
В. Іванченко зазначив, що Царедарівська

сільська рада є однією з тих, де проживає
найбільше учасників АТО та позитивно оці-
нив роботу сільського голови Ж. Шевченко:
через програму «Турбота» 10 учасникам

АТО виплачено по 1000 грн. матеріальної до-
помоги.
Василь Іванченко та начальник управління

соціального захисту населення райдержадмі-
ністрації Надія Мазалова відповіли на пи-
тання, які найбільше хвилюють учасників
АТО, а саме:

— надання лікувально-оздоровчих послуг в
санаторно-курортних закладах області;

— виділення земельних ділянок для ве-
дення особистого селянського господарства;

— надання пільг згідно чинного законодав-
ства.
На завершення зустрічі Василь Іванченко

взяв під особистий контроль питання забез-

печення військовою формою учасника АТО
Юрія Морозенка.
  Сектор з питань внутрішньої політики,
зв’язків з громадськими організаціями та
засобами масової інформації апарату
райдержадміністрації.

 З Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві

Становлення та розвиток соціального
страхування від нещасних випадків на ви-
робництві в Україні започатковано з прий-
няттям Законів України “Про основи зако-
нодавства України про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування” від
14 січня 1998 року, “Про загальнообо-
в’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричи-
нили втрату працездатності” від 23 ве-
ресня 1999 року.
Державну реєстрацію Статуту Фонду

проведено 22 серпня 2000 року, а з 1 кві-
тня 2001 року, коли набрав чинності За-
кон, почали здійснюватись страхові від-
шкодування та надаватись соціальні пос-
луги потерпілим. Тобто, в серпні поточно-
го року ми відзначаємо п'ятнадцяту річни-
цю утворення Фонду.
За цей період проведено значну роботу

по створенню в державі нової системи
соціального захисту наших громадян, які
з причин виробничого характеру втрати-
ли здоров’я або годувальника. Фонд ви-
ріс у потужну фінансову структуру, яка ре-
ально забезпечує реалізацію державної
політики в сфері соціального страхування
громадян України. В сфері відповідаль-
ності Фонду — комплекс серйозних зав-
дань, від вирішення яких залежить якість
життя і рівень захисту інтересів людей
праці, їх впевненість в завтрашньому дні.
Під страховим захистом Фонду соціаль-
ного страхування від нещасних випадків
на виробництві перебуває понад 13 міль-
йонів працюючого населення, на обліку
Фонду знаходяться майже 260 тисяч по-
терпілих та членів їх сімей.
За минулий рік потерпілі (члени їх сі-

мей) отримали 5,2 мільярда гривень, вип-
лати на одну особу по Україні склали
1765 грн. Страхові виплати Фонду своє-
часно індексуються на індекс інфляції,
показник якої до березня минулого року
(дати останнього перерахунку страхових
виплат) складає на даний час 69,8%, що
дає змогу проіндексувати виплати в ме-
жах прожиткового мінімуму для непраце-
здатних осіб в сумі 662,40 грн. Рівень від-
повідальності Фонду перед суспільством

вимірюється розміром щомісячної суми
страхових виплат потерпілим, яка скла-
дає близько 500 млн. грн.
Всього з початку діяльності Фонду по-

терпілим на виробництві та членам їх сі-
мей виплачено понад 40 млрд. гривень.
В структурі витрат Фонду близько 92

відсотки коштів спрямовується на страхо-
ві виплати та медико-соціальні послуги
потерпілим на виробництві.
В сфері соціального страхування Фонд

є найефективнішою організацією по вико-
ристанню коштів.
В цілому Фонд успішно здійснює у

сукупності близько 30 видів послуг та до-
помог, у тому числі соціальних, медичних,
реабілітаційних, лікувальних, оздоровчих,
профілактичних та інших.
Завдяки солідарній системі накопичен-

ня страхових внесків ми оперативно ре-
агуємо на надзвичайні ситуації, які стаю-
ться на виробництві і пов’язані із травму-
ванням працівників.
Так, потерпілі в недавній аварії під Киє-

вом на нафтобазі «БРСМ-Нафта» отриму-
ють необхідну медичну допомогу за раху-
нок Фонду. Фондом здійснено попередні
розрахунки сум страхових виплат роди-
нам загиблих і утриманцям.
Відділення ВД ФССНВ у Врадіївському

районі з 1.10.2014 року здійснює функції
страхування від нещасного випадку на
виробництві на території Врадіївського,
Доманівського, Кривоозерського районів
та функції профілактики виробничого тра-
вматизму на території м. Первомайськ і
Первомайського району Миколаївської
області. Відділення забезпечує ввірену
страхову діяльність на підприємствах
4300 страхувальників, на обліку відділен-
ня знаходиться 1600 страхувальників, 239
особових справ потерпілих на виробницт-
ві, в штаті відділення — 8 працівників. У
кожного великий обсяг роботи, але жодну
людину, яка звернулася до відділення за
допомогою, намагаємося не залишити
без уваги, не покинути наодинці с бідою.
Саме в цьому бачать своє покликання
працівники нашого відділення.
В зв'язку з завершенням терміну дії п.

8 Прикінцевих положень Закону України

від 28.12.2014 р. №76-VIII (відомого як
мораторій на проведення перевірок), від-
діленням продовжено виконання обо-
в'язків, визначених статтями 9, 50 та 51
Закону "Про державне соціальне страху-
вання", а саме, проведення перевірок
стану, умов і безпеки праці, проведення
профілактичної роботи на підприємствах,
а також достовірності поданих даних про
види економічної діяльності. Перевірки,
що проводяться страховими експертами
з охорони праці на підприємствах, дають
змогу виявити слабкі місця в системі уп-
равління охороною праці щодо поперед-
ження нещасних випадків. За результа-
тами перевірок надається методично-ко-
нсультативна та практична допомога у
створенні ефективної та дієвої системи
управління охороною праці на рівні підп-
риємства, у визначенні пріоритетних нап-
рямів здійснення профілактики виробни-
чого травматизму та професійної захво-
рюваності з урахуванням конкретного
стану умов та безпеки праці кожного під-
приємства та виду діяльності за еконо-
мічною класифікацією.
Наша робота висвітлюється на влас-

ному сайті відділення http://wfccnv.wix.
com/fssnv-vradiivka
Запрошуємо за вказаною адресою всіх

небайдужих до проблем соціального за-
хисту працівників, охорони праці, реабі-
літації потерпілих на виробництві, адже за
15 років діяльності відділення Фонду у
Врадіївському районі стало надійним со-
ціальним партнером потерпілим на ви-
робництві, членам їх сімей, роботодавцям
та профспілкам північно-західного регіону
Миколаївської області та намагається в
своїй щоденній роботі відповідати кра-
щим зразкам піклування про людей праці.
В Доманівському районі по всіх питан-

нях звертатися за адресою вул. Кірова, 58
(приміщення Ощадбанку) та за телефо-
ном 9-10-49.
С.ОНУФРІЄНКО.
Начальник відділення Фонду ССНВ у

Врадіївському районі.
С.НОВАКІВСЬКА.

  Начальник відділу-головний страховий
експерт з охорони праці.
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 З Миколаївської облдержадміністрації

Президент ухвалив рішення про звільне-
ння голови Первомайської районної дер-
жавної адміністрації Миколаївської області
Віктора Сироти за недостойну поведінку.
Відповідні подання в Кабінет Мініст-

рів та Адміністрацію Президента Украї-
ни направив голова облдержадміністра-
ції Вадим Меріков.

«Хамська поведінка Сироти, яку всі
побачили на відео, дискредитує не лише
представників влади, а й усе суспільство.

Неприпустимо, щоб державний службо-
вець, який дав присягу служити народу
України, поводився, як «мажор з короч-
кою». Я запевняю, що він понесе пока-
рання і йому вже не вдасться «по дзвін-
ку» відбілити свою репутацію», — так,
декілька днів тому прокоментував недо-
стойну поведінку голови Первомайсь-
кого району Вадим Меріков.
  Із сайту Миколаївської облдержад-
міністрації.

Президент звільнив голову Первомайської РДА
 З управління соціального захисту населення

райдержадміністрації

Окремі роботодавці для збільшення вла-
сного прибутку, порушуючи законодав-
ство, пропонують працевлаштування без
офіційного оформлення трудових відно-
син, виплачують заробітну плату «у кон-
вертах», необґрунтовано використовують
режими неповної занятості (так звана
«тіньова» зайнятість). Погоджуючись на
“тіньову” зайнятість, працівники повинні
розуміти, що їх очікують ризики, пов’я-
зані з захистом своїх трудових прав та со-
ціальним захистом у разі скрутних життє-
вих обставин, при настанні пенсійного
віку. Таким чином, наслідки нелегалі-
зованої заробітної плати та зайнятості
працівник відчуватиме і під час виконан-
ня робіт, неодоотримуючи певну частину
свого заробітку, і у майбутньому.
Неоформлення належним чином тру-

дових відносин врешті-решт впливатиме і
на мешканців громади, в тому числі рід-
них, дітей, батьків, адже “тіньова” зайня-
тість призводить до ненадходження по-
датків до місцевих бюджетів, які б напра-
влялись на реалізацію програм соціально-
економічного розвитку району, cела, прог-
рам охорони здоров’я, освіти та соці-
ального захисту.
Для реалізації своїх трудових прав та за-

безпечення свого майбутнього найманий
працівник повинен вимагати від робото-
давця легального оформлення трудових
відносин через укладання трудового до-
говору, а також регламентацію трудових
відносин відповідно до чинного трудового
законодавства. У разі відмови роботодав-
ця від офіційного працевлаштування пра-
цівника, кожен громадянин має право зве-
рнутися до компетентних державних орга-
нів за захистом своїх конституційних
прав. Відповідно до Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо реформування загально-
обов'язкового державного соціального
страхування та легалізації фонду оплати
праці» (№ 77-YІІІ від 28 грудня 2014 р.), у
змінах до Кодексу законів про працю, ста-
ттею 232 передбачено розгляд в районних
судах трудових спорів за заявами, в т.ч. і
працівників про оформлення трудових
відносин у разі виконання ними роботи
без укладення трудового договору та вста-
новлення періоду їх роботи. При вине-
сенні рішення на користь таких праців-
ників орган, який розглядає трудовий
спір, одночасно приймає рішення про на-
рахування та виплату їм заробітної плати
у розмірі не нижче середньої заробітної
плати за відповідним видом економічної
діяльності у регіоні у відповідному пері-
оді без урахування фактично виплаченої

заробітної плати, про нарахування та
сплату відповідно до законодавства по-
датку на доходи фізичних осіб та суми
єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування за вста-
новлений період роботи.
Важливо пам’ятати, що для роботодав-

ців, які порушують трудове законодавст-
во, передбачена адміністративна та кри-
мінальна відповідальність. Відповідно до
статті 265 Кодексу законів про працю,
юридичні особи та фізичні особи-підпри-
ємці, які використовують найману працю,
в разі фактичного допуску працівника до
роботи без оформлення трудових відно-
син, оформлення працівника на неповний
робочий час у разі фактичного виконання
ним роботи повний робочий час, установ-
лений на підприємстві, та виплату заро-
бітної плати (винагороди) без нараху-
вання та сплати єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страху-
вання та податків несуть відповідальність
у вигляді штрафу – у тридцятикратному
розмірі мінімальної заробітної плати,
встановленої на момент виявлення пору-
шення, за кожного працівника, щодо
якого скоєне порушення. Сплата штрафу
не звільняє від усунення порушень зако-
нодавства про працю.
Згідно із змінами до Кодексу України

про адміністративні правопорушення,
зокрема до статті 41, фактичний допуск
працівника до роботи без оформлення
трудового договору (контракту) … тягне
за собою накладення штрафу на посадо-
вих осіб підприємств, установ і органі-
зацій незалежно від форми власності, фі-
зичних осіб-підприємців, які використо-
вують найману працю, в розмірі від п’я-
тисот до однієї тисячі неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян. Повторне
протягом року вчинення порушення, пе-
редбаченого частиною третьою цієї статті,
за яке особу вже було піддано адміні-
стративному стягненню, тягне за собою
накладення штрафу на посадових осіб під-
приємств, установ і організацій незалежно
від форми власності, фізичних осіб-
підприємців, які використовують найману
працю, від однієї тисячі до двох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян. Тому закликаю керівників всіх
форм власності не порушувати законодав-
ство про працю, оформляти трудові
відносини з найманими працівниками і не
залишати людей без соціального захисту.
Т. ЩИРБА.

  Перший заступник начальника-началь-
ник відділу праці управління соціального
захисту населення райдержадміністрації.

Захист Батьківщини є конституційним
обов'язком українців (стаття 65 Консти-
туції України). Однак не всі військово-
зобов'язані усвідомлюють відповідальні-
сть за ухилення від призову. Бажаючим
уникнути призову до Збройних Сил
українське законодавство передбачає
відповідальність. Наслідки за ухилення
від служби прописані у кількох статтях
Адміністративного та Кримінального ко-
дексів України, отже порушник може
відбутися як штрафом, так і сісти за
ґрати.
Стаття 210 Кодексу про адміністратив-

ні правопорушення України передбачає
за неявку до військкомату без поважних
причин або несвоєчасне подання відо-
мостей про зміну місця проживання, ос-
віти, місця роботи, посади, а також по-
рушення порядку проходження навчаль-
них зборів (занять) накладення штрафу
у розмірі 85-119 грн. Штраф здається
невеликим. Навіть за повторне таке по-
рушення протягом року можуть стягнути
від 170 грн. до 255 грн. Проте у травні
2014 року Адміністративний кодекс
було доповнено статтею про порушення
законодавства про мобілізацію, де
штрафи вже значно більші. Стаття 210-1
передбачає за порушення законодавст-
ва про оборону, мобілізаційну підго-
товку та мобілізацію накладення штра-
фу на громадян у розмірі 170-510 грн.,
а на посадових осіб — 510-1700 грн.
Повторне таке порушення протягом
року збільшує штраф до 510-1700 грн.

для громадян та 1700-5100 грн. для по-
садовців. Також Адміністративний ко-
декс передбачає штрафи у розмірі 17-
51 грн. за умисне зіпсуття або втрату
військових документів і до 17 грн. за
неявку у військкомат для приписки до
призовної дільниці.
У свою чергу, в Кримінальному кодек-

сі покарання прописані лаконічніше.
Найтяжче покарання призначено за ухи-
лення від мобілізації, і порушник може
провести до п'яти років за ґратами.
Стаття 335 Кримінального кодексу Ук-
раїни за ухилення від призову на стро-
кову військову службу передбачає обме-
ження волі строком до трьох років.
Ухилення від призову за мобілізацією
(стаття 336 ККУ) карається позбавлен-
ням волі на строк від двох до п'яти
років. Стаття 337 за ухилення військово-
зобов'язаного від військового обліку
після попередження, зробленого відпо-
відним військкоматом, карає штрафом
до 850 грн. або виправними роботами
на строк до двох років, або арештом на
строк до шести місяців. Ухилення
військовозобов'язаного від навчальних
(чи перевірних) або спеціальних зборів
карається штрафом до 1190 грн. або
арештом на строк до шести місяців.

І БІГУН.
  Інспектор по роботі з населенням та
громадськими формуваннями Доманів-
ського РВ УМВС України в Миколаїв-
ській області, капітан міліції.

 З райвідділу УМВС

Про особливості процесу форму-
вання територіальних громад в Ми-
колаївській області розповів голова
облдержадміністрації Вадим Мері-
ков.
За словами керівника області, Ми-

колаївщина зокрема і весь південь
України мають невелику щільність
населення:

«Тому ми були змушені рекомен-
дувати потенційним об'єднаним гро-
мадам укрупнення. В результаті — у
нас вийшли в перспективному плані
громади з відстанню між адмініст-
ративним центром і крайнім населе-
ним пунктом до 40-50 км. Ми пішли
на це свідомо. Адже, якщо подро-
бити їх на більш дрібні — вони вияв-
ляться не самодостатніми, а це при-
веде їх до ще більш гіршого стано-
вища, ніж є зараз. Щоб поліпшити
якість надаваних послуг — необхідна
концентрація ресурсів, тому ми взя-
ли за основу модель 1 район — 1
громада. У Миколаївській області з
перспективного плану об'єднання
пропонується 14 районів з 19 тран-
сформувати в об'єднані територіаль-

ні громади, але вже з розширеними
повноваженнями, закладеними в за-
коні. З іншого боку, у нас є достат-
ньо прогресивні райони, такі як
Жовтневий або Миколаївський, де
будуть створені кілька громад».
За словами Вадима Мерікова, са-

ме ці райони є і лідерами в просу-
ванні реформи місцевого самовря-
дування. Вони впритул наблизилися
до створення об'єднаних громад з
центром у Ольшанському (Миколаїв-
ський р-н) та в Шевченкове (Жовт-
невий р-н).

«Дуже тішить ініціатива жителів
Баштанщини, яка також наблизилася
до створення на базі району об'є-
днаної територіальної громади. Крім
того, Южноукраїнськ об'єднується з
Костянтинівкою. У Жовтневому ра-
йоні в таких селах як Воскресенське,
Лимани і багатьох інших вже прой-
шли сесії сільських рад, на яких при-
йнято рішення об'єднання в грома-
ди. Наша область планомірно вхо-
дить в наступний етап децентралі-
зації», — сказав він.
Розповів Вадим Меріков і про про-

блеми, з якими довелося зіткнутися.
Так, неординарна ситуація склалася
у Вознесенському районі, де через
політичні амбіції виник прецедент у
вигляді «громади-бублика».

«У Вознесенському районі ство-
рюється дві громади Олександрівсь-
ка сільська і Вознесенська міська.
По суті, Олександрівська громада —
це «громада-бублик», де в її центрі
знаходиться місто Вознесенськ, що
не належить до громади усього ра-
йону. Хоча, необхідна інфраструкту-

ра громади розташована в Возне-
сенську. При цьому, її частина нале-
жить саме району, а не місту. Така
заплутана ситуація — наслідок не-
збалансованої системи управління,
яка залишилася від колишніх часів,
а виправити її нам заважають по-
літичні амбіції депутатів міської та
районної рад. Закликаю проявити
раціональність, і зважено підійти до
інтересів громади», — підкреслив
Вадим Меріков.
За словами керівника області до-

сить проблемна ситуація склалася з
Кінбурном. Точніше, з західною час-
тиною півострова, яка відноситься
до Очаківського району. Згідно з
методикою, рекомендованою Міні-
стерством регіонального розвитку,
при розробці перспективного плану
об'єднання потрібно враховувати,
що дистанція між крайнім селом і
адміністративним центром громади
не перевищуватиме 25 км по дорозі
з твердим покриттям.
  «Але якщо тягнути села Кінбурна
навіть в Херсонську область, то від-
стань буде по 70 км, а дорогу цю
можна назвати дорогою лише умо-
вно. Зараз забезпечується зв'язок з
Очаковим катерами через Дніпро-
Бузький лиман, але в зимовий час —
це проблематично. У всякому разі,
ми будемо думати, як вирішити цю
проблему. Але в кожному разі —
ніхто нікого насильно об'єднувати в
громади не буде. Нам потрібно тро-
хи часу, щоб дати людям розіб-
ратися і зробити усвідомлений ви-
бір. Саме позитивний приклад об’єд-
наних громад дасть поштовх для ін-
ших», — сказав він.

Вадим Меріков розповів про особливості процесу
формування територіальних громад

8 серпня 2015 року під час засіда-
ння Ради оборони області, на якому
розглядалося питання проходження
6-ї хвилі мобілізації, голова облдер-
жадміністрації Вадим Меріков по-
інформував, що за результатами ме-
дкомісій в рамках 6-ї хвилі мобілі-
зації за станом здоров'я не придатні
до служби 59%, тобто 1265 осіб.
Найбільший показник «захворі-

лих» в Новоодеському районі —
90%, в Казанківському — 80%, в
Єланецькому — 79%, у Веселинів-
ському — 72%, у Центральному
районі м. Миколаїв — 74%.

«У мене питання і до медиків, і до

райдержадміністрацій: у нас що,
настільки високий показник захво-
рюваності населення. Це не так, це
результати роботи медкомісій. Ви
торгуєте життями людей. І я прошу
правоохоронців перевірити факти
«адвокатів», які напряму «вирішу-
ють» питання ухильників. І ми по-
винні жорстко припиняти такі дії», —
сказав Вадим Меріков.
Заступник начальника УМВС у Ми-

колаївській області Валерій Коба
запевнив, що «вся інформація по
медкомісіях буде прийнята до уваги,
це фактично початок роботи щодо
дій цих лікарів». Він запропонував
провести обласну медкомісію для
всіх тих, хто був визнаний «непри-
датним» на рівні місцевої комісії.
Як розповів військовий комісар

Олександр Іванов, обласна медична
комісія працює один день на тиж-
день — по середах. Він вніс пропо-
зицію організувати роботу обласної

комісії щодня, а районні військові
комісари будуть доставляти людей
на проходження комісії вже з ре-
чами. У разі позитивного висновку
комісії, військовозобов'язаний буде
направлений для проходження війсь-
кової служби на полігон «Широкий
Лан».
Рада оборони підтримала таке рі-

шення, тому до 17 серпня обласна
комісія працюватиме нон-стоп. Та-
кож після завершення 6-ї хвилі мобі-
лізації проведуть наради за участю
лікарів і керівників медкомісій.
  На сьогодні мобілізаційний план
виконаний на 46%. На 100% план
виконаний в Очаківському районі та
м. Очакові, на 62% — у Врадіїв-
ському, на 59% — в Доманівському,
у м. Вознесенську, Вознесенському
та Братському районах — на 58%.
Чого не можна сказати про Новобу-
зький район, де план виконано лише
на 19%, і Березанський район —
28%.

Вадим Меріков закликав правоохоронців розіб-
ратися в причині «різкої захворюваності» серед

військовозобов'язаних

Ряд доручень надала сьогодні, під
час виїзного засідання колегії депар-
таменту соціального захисту населе-
ння, заступник голови облдержадмі-
ністрації Оксана Янішевська.
Перш за все, вона акцентувала

увагу голів райдержадміністрацій на
важливості особистого відвідування
демобілізованих військовослужбов-
ців, родин загиблих воїнів та пере-
селенців. Тому керманичам доруче-
но до кінця серпня обійти кожну
родину, дізнатися про проблемні пи-
тання та допомогти.

«Ви неодноразово робили подвір-
ний обхід. Ви знаєте кожну родину
та її потреби, я прошу надати необ-
хідну допомогу, не обділити увагою

жодну людину», — сказала Оксана
Янішевська.
Не менш важливим є питання оз-

доровлення демобілізованих. Так, ті-
льки 20 демобілізованих військово-
службовців скористалися можливіс-
тю відпочити за рахунок коштів об-
ласного бюджету. Заступник голови
облдержадміністрації закликала ке-
рівників районів та соціальних пра-
цівників проінформувати демобілізо-
ваних про їх право на безоплатне
оздоровлення. Тим паче, що в де-
яких районах області з місцевих бю-
джетів були виділені кошти і на оз-
доровлення членів родин. Це дасть
можливість демобілізованим відпо-
чити разом з родиною на узбережжі

Коблева, Рибаківки, Очакова тощо.
«Ми маємо донести до кожного

демобілізованого те, що можна від-
почити за рахунок коштів обласного
бюджету», — сказала вона.
Обговорили і питання оформлення

субсидій. За словами заступника
голови облдержадміністрації Оксани
Янішевської важливо «щоб люди
мали повну інформацію про спроще-
ну систему оформлення субсидії,
для того, щоб під час опалюва-
льного сезону не було ажіотажу».

  Департамент інформаційної ді-
яльності та комунікацій з громад-
ськістю Миколаївської облдерж-
адміністрації.

Оксана Янішевська доручила головам районів
відвідати всіх демобілізованих та переселенців
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  Продаємо фабричне вугілля. Працюємо
також з бюджетними організаціями за го-
тівку та безготівковий розрахунок.
  Телефони: 0966815596, 0968124725.

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

Відповідальний
секретар

І. БУШИНСЬКИЙ.

  Охоронці на сезонну роботу з виїздом по Миколаївській області,
харчування, проживання за рахунок фірми, з/п 3000 грн./мі-
сяць. Тел: (096) 236-32-00, (093) 284-72-20, (066) 298-64-74

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

  Продається трьохкімнатна квартира з усіма зручностями в центрі
Прибужжя, є господарські будівлі. Тел.: 0996049500, 0679545226.

Шановні мешканці м. Миколаєва та
Миколаївської області!

У зв’язку з ситуацією, що склалася в результаті бойових дій на Сході
України, нашим захисникам та постраждалим цивільним особам не вис-
тачає речей першої необхідності.
Якщо ви бажаєте допомогти людям, просимо приносити до відділень

поштового зв’язку Миколаївської дирекції УДППЗ «Укрпошта» (м. Мико-
лаїв та Миколаївська область) наступний перелік речей, які будуть
передані адресатам, як через місцеві благодійні організації, так і силами
підприємства:

1. Для військовослужбовців, які перебувають в районах прове-
дення АТО:

— бинт, вата стерильні, рукавички медичні гумові;
— тапки гумові (для душу), рукавички гумові нестерильні;
— шкарпетки, труси сімейні, футболки, майки (сірі, чорні, олива)

або бавовняну тканину для пошиття білизни;
— одноразові станки та засоби для гоління, зубні пасти та зубні

щітки, туалетний папір, вологі серветки, гель для душу;
— овочі, фрукти, консерви, каву і чай в заводських упаковках,

одноразовий посуд;
— поповнення МТС, Київстар, Life;
— цигарки з фільтром;
— ковдри, рюкзаки туристичні, спальні мішки, берці, каремати,

ліхтарики;
— листи та малюнки від дітей та жінок.
2. Для сімей військовослужбовців учасників АТО та переміщених з

АРК Крим, осіб вимушено переселених з зони АТО (яких в Миколаєві
проживає більше 2000 і більшу частину з них становлять одинокі матері з
маленькими дітьми) та осіб, що проживають в зоні АТО:

— засоби особистої гігієни (шампунь, підгузки дитячі та для до-
рослих, прокладки тощо). Крім твердого мила!;

— постільна білизна, рушники;
— побутова хімія (засоби для прання та миття посуду). Крім по-

рошкоподібних засобів!;
— посуд (тарілки, каструлі, сковороди, виделки тощо);
— овочі, фрукти, консерви;
— дитячі коляски, канцелярське приладдя для школи, дитячі книги,

іграшки;
— дрібна побутова техніка (електричні чайники, праски, мікро-

хвильовки, обігрівачі тощо);
— одяг та взуття, нитки вовняні для в’язання шкарпеток.
В кожному відділенні поштового зв’язку знаходиться журнал обліку

зібраної допомоги, в якому слід вказувати назву речей, кількість та для
якої категорії з вищеперерахованих осіб вони призначені.
ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!!!
Одяг (крім натільної білизни для дорослих) може бути не новий, але

обов’язково чистим та цілим, також прохання не нести дуже старі
речі та речі, які б ви не одягли самі. Це саме стосується і взуття.
Також можна приносити для плетіння захисних сіток на військову техні-

ку непотрібні речі з натуральної тканини кольорів навколишнього природ-
ного середовища (усі відтінки зеленого, коричневого кольорів, жовтий,
бежевий, чорний, сірий) та сірі і коричневі бавовняні чи лляні мішки.

Заздалегідь вдячні за проявлену вами небайдужість
у цей складний для людей час!

 Рішення виконавчого комітету
Доманівської селищної ради від 5
серпня 2015 року №34

Про затвердження тарифів з водопоста-
чання для населення з лічильником
Керуючись пп. 2 п. а) ст. 28 Закону України "Про місцеве само-

врядування в Україні", Законом України "Про питну воду та
питне водопостачання", Законом України "Про житлово-кому-
нальні послуги", наказом Міністерства з питань житлово-комуна-
льного господарства України від 27.05.2008 року № 190 "Про
затвердження Правил користування системами централізовано-
го водопостачання та водовідведення в населених пунктах
України". Законом України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення", виконком селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити тарифи на послуги водопостачання по комуна-

льному підприємству "Доманівське" за 1 куб.м для населення з
лічильником — 7 гривень 57 копійок.

2. Комунальному підприємству "Доманівське" оприлюднити
дане рішення в районній газеті "Трибуна хлібороба".

3. Це рішення набирає чинності з 1 вересня 2015 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на

директора комунального підприємства "Доманівське".
  Селищний голова О.О.ДОГА.

 Рішення виконавчого комітету
Доманівської селищної ради від 5
серпня 2015 року №35

Про затвердження тарифів з
водопостачання для підприємств,
організацій усіх форм власності
Керуючись пп. 2 п. а) ст. 28 Закону України "Про місцеве само-

врядування в Україні". Законом України "Про питну воду та
питне водопостачання", Законом України "Про житлово-комуна-
льні послуги", наказом Міністерства з питань житлово-комуналь-
ного господарства України від 27.05.2008 року № 190 "Про
затвердження Правил користування системами централізо-
ваного водопостачання та водовідведення в населених пунктах
України", Законом України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення", виконком селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити тарифи на послуги водопостачання по комуна-

льному підприємству "Доманівське" за 1 куб.м для підприємств,
організацій усіх форм власності — 8 гривень 30 копійок.

2. Комунальному підприємству "Доманівське" оприлюднити
дане рішення в районній газеті "Трибуна хлібороба".

3. Це рішення набирає чинності з 1 вересня 2015 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на ди-

ректора комунального підприємства "Доманівське".
  Селищний голова О.О.ДОГА.

 Рішення виконавчого комітету
Доманівської селищної ради від 5
серпня 2015 року №36

Про затвердження тарифів з водопоста-
чання для бюджетних установ та
закладів
Керуючись пп. 2 п. а) ст. 28 Закону України "Про місцеве само-

врядування в Україні", Законом України "Про питну воду та
питне водопостачання", Законом України "Про житлово-кому-
нальні послуги", наказом Міністерства з питань житлово-кому-
нального господарства України від 27.05.2008 року № 190 "Про
затвердження Правил користування системами централізовано-
го водопостачання та водовідведення в населених пунктах
України", Законом України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення", виконком селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити тарифи на послуги водопостачання по кому-

нальному підприємству "Доманівське" за 1 куб.м для бюджетних
установ та закладів — 8 гривень 00 копійок.

2. Комунальному підприємству "Доманівське" оприлюднити
дане рішення в районній газеті "Трибуна хлібороба".

3. Це рішення набирає чинності з 1 вересня 2015 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на

директора комунального підприємства "Доманівське".
  Селищний голова О.О.ДОГА.

 Рішення виконавчого комітету
Доманівської селищної ради від 5
серпня 2015 року №37

Про затвердження тарифів з
водовідведення для населення
Керуючись пп. 2 п. а) ст. 28 Закону України "Про місцеве само-

врядування в Україні", Законом України "Про житлово-комуна-
льні послуги", наказом Міністерства з питань житлово-комуналь-
ного господарства України від 27.05.2008 року № 190 "Про
затвердження Правил користування системами централізовано-
го водопостачання та водовідведення в населених пунктах
України", Законом України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення", виконком селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити тарифи на послуги водовідведення по кому-

нальному підприємству "Доманівське" за 1 куб.м для населення
— 5 гривень 95 копійок.

2. Комунальному підприємству "Доманівське" оприлюднити
дане рішення в районній газеті "Трибуна хлібороба".

3. Це рішення набирає чинності з 1 вересня 2015 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на

директора комунального підприємства "Доманівське".
  Селищний голова О.О.ДОГА.

Управління соціального захисту населення
Доманівської районної державної адміністрації

повторно оголошує конкурс на заміщення вакантної посади го-
ловного спеціаліста з контролю за правильністю призначення та
виплати пенсії відділу соціальних виплат і компенсацій.
  Вимоги до кандидатів на посаду: громадянство України; повна
вища освіта за рівнем спеціаліста (магістра) за спеціальністю
право, економіка; стаж роботи за фахом на державній службі
не менше двох років або стаж роботи за фахом в інших сферах
економіки не менше трьох років; доскональне знання державної
мови; володіння ПК на рівні впевненого користувача.
  Перелік документів: заява, особова картка П-2ДС, автобіог-
рафія, копія паспорта, копія документів про освіту, копія вій-
ськового квитка (для військовозобов’язаних), декларація про
доходи (форма №001ДС), дві фотокартки.
  Додаткова інформація щодо основних функціональних обо-
в'язків, розміру та умов оплати праці надається за тел. 9-28-20.
  Документи подаються за адресою: смт. Доманівка, вул. Лені-
на, 55, протягом 30 календарних днів з дня опублікування ого-
лошення.

  Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯК
№835596, виданий 13 лютого 2012 року на ім'я Тесляр Любові Васи-
лівни і зареєстрований за №482270001001404, вважати втраченим.

Вітаємо з ювілеєм
БОЛОД Тетяну Леонідівну!

Люба матусю, бабулічка мила,
Спасибі велике, що ти нас зростила,
Спасибі, рідненька, за ласку й тепло,
За те, що навчила робити добро,
За руки робочі, за хліб на столі,
Спасибі, рідненька, уклін до землі.
Ми дякуєм Богу, що ти у нас є,
Хай матір Божа тебе охороняє,
В душі панує мир і доброта
На многії і благії літа.
Дочка Наталя з чоловіком, син Олег з дружиною,

онуки Владислав та Максим.
***

Любой юбилей — это всегда грустно...
Ведь это бегут года...
Забудь года, не падай духом,
Оставайся молодой.
Еще ты вовсе не старуха и не
Смотри ты на морщинки,
Они лишь красят образ твой.
Пусть крепнет с годами здоровье
И бог тебя всюду хранит,

Пусть ангел-хранитель
Защитит тебя от всех неудач,
Болезней, горечи, ненастья,
Пусть тебя радуют успехами твои дети и внуки.
И пусть пошлет тебе Господь здоровья,
Долгих лет и много-много счастья.

  Твоя рідня, тато, мама, сестра Олена,
брат Сергій з сім'єю.
   с. Жовтневе.

  Терміново продам газифікований будинок з усіма зру-
чностями в Доманівці, по вул. Лихого, 14. Є гараж, госп-
будівлі. Ціна – договірна. А також трактор ЮМЗ-6 в
робочому стані. Телефон 0661019391.

  Продаю січкарку, ДКУ, циркулярку. Ремонтую всі види
електродвигунів (генератори, електростартери).
 Телефони: 0664048420, 0966076295.

  м. Миколаїв, продаж 1к/к, панорамний вид на річку,
індив. опалення, можливість розсрочки (8000 грн/м2).
  Телефони: 0630645050, 0676029090.

  Продається двокімнатна газифікована квартира з
усіма зручностями в Доманівці, по вул. 70 років
Жовтня, б.1, кв. 5 (49,5 кв.м). Ціна — договірна.
  Тел.: 0995058578, 0662435415, 0979201748.

До відома пільговиків
  У зв’язку зі вступом в дію Постанови КМУ від 04.06.2015 р. № 389
"Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям
громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу
сім’ї", просимо пільговиків, яким із 1.07.2015 р. припинено
надання пільг, звернутися до управління соціального захисту
населення у каб. № 13, №14 (другий поверх).

  Загублений державний акт на право власності на земельну
ділянку площею 6,67 га серія ЯА № 072750 для ведення с/г
виробництва, виданий 20.04.2005 р. на ім'я Мякушки Катерини
Валеріївни, вважати недійсним.

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ, сонцезахисні
жалюзі (горизонтальні та вертикальні). Великий
ассортимент Вхідних металевих та міжкімнатних
дверей. Модельний ряд твердотопливних та
електричних котлів. Миттєва розстрочка через
Приват Банк. Від "ОщадБанка" діє кредитна

программа "Ощадний Дім"

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

тел. (097)-780-24-40, тел. (066)-528-22-66

  Продається земельна ділянка пло-
щею 1,8 га на території Сухобалків-
ської сільської ради (державний акт
серії ЯА №548009). Тел. 0955719551.


