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6 вересня — День підприємця
Шановні підприємці нашого району! Прий-

міть найщиріші вітання зі святом — Днем підп-
риємця! Запровадження цього свята на дер-
жавному рівні — це визнання тієї ролі, яку віді-
грають у розвитку вітчизняної економіки підп-
риємництво і приватна ініціатива. Розвиток
підприємництва і збільшення на цій основі
надходжень до державної скарбниці дає мож-
ливість вирішувати ряд найактуальніших соці-
ально-економічних проблем Доманівщини,
створювати нові робочі місця. Бажаємо вам
зростання обсягів виробництва та реалізації
товарів і послуг, а також постійного збільшен-
ня надходжень та прибутків!
Дозвольте також висловити вам подяку від іме-

ні наших земляків-військовослужбовців за надану
вами посильну допомогу нашим захисникам.
Бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів та

нескінченної ділової енергії для втілення нових
проектів! Нехай доля завжди посміхається
вам, а партнери ніколи не підводять. Щастя,
здоров’я і благополуччя вам і вашим родинам!
Голова райдержадміністрації
В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради
  Т.Л. КУШНІР.

Новий навчальний рік для
школярів України розпочався 1
вересня уроком на тему «Чим
може пишатися українець?». А
для освітян району вже тради-
ційно його початок знаменує
серпнева педагогічна конфе-
ренція.
Вона відбулася 27 серпня у

районному будинку культури, її
провідна ідея — «Ціннісні орі-
єнтири підвищення якості
освіти в умовах формування та
розвитку освітнього простору
Доманівщини».
У роботі конференції взяли

участь голова районної дер-
жавної адміністрації Іванченко
В.М., голова районної ради Ку-
шнір Т.Л., перший заступник
голови районної державної ад-
міністрації Фалько Н.І., Дома-
нівський селищний голова Дога
О.О., керівники закладів осві-
ти, сільські голови, ветерани

педагогічної ниви, педагогічні пра-
цівники, керівники методичних
об'єднань та голови профкомів.
Урочистості відкрились вша-

нуванням пам’яті героїв АТО та
привітанням вчителів району
від маленьких українців — уч-
нів-першокласників. Традицій-
но до освітянського загалу бу-
ли прийняті молоді вчителі, які
розпочнуть свій педагогічний
шлях у школах району. Серед
присутніх учасників конферен-
ції були вчителі-ветерани пе-
дагогічної праці, які все своє
життя присвятили вихованню
молодого покоління. Кожний з
цих педагогів вніс особистий
вклад в розвиток освітньої га-
лузі району.
Серпнева конференція — це

визначення перспективних пла-
нів роботи педагогів на новий
навчальний рік та підведення
підсумків за минулий, обмін

думками, враженнями.
З доповіддю про аналіз ді-

яльності дошкільних, загально-
освітніх і позашкільних навча-
льних закладів району за 2014-
2015 н.р. та пріоритетні напря-
мки і завдання щодо розвитку
системи освіти у 2015-2016 н.р.
виступила начальник відділу
освіти райдержадміністрації
І.К. Святченко.
Особлива увага у доповіді

начальника відділу освіти при-
ділялась особливостям розвит-
ку дошкільної освіти в районі,
рівню навчальних досягнень
учнів, інформатизації освіти,
роботі з обдарованою молод-
дю, стану позашкільної, інклю-
зивної освіти та інше.
Крім того, в доповіді було

проаналізовано стан фінансу-
вання галузі, визначені заходи
щодо покращення матеріаль-
но-технічної бази шкіл та прі-

оритетні завдання, над якими
будуть працювати педагоги райо-
ну у 2015-2016 навчальному році.
Голова районної державної

адміністрації Іванченко В.М. та
голова районної ради Кушнір
Т.Л привітали освітян району та
відзначили кращих педагогів за
наполегливу працю, самовідда-
ність і любов до обраної про-
фесії, успіхи у вихованні учнів-
ської молоді, підкресливши у
виступах роль громадянської
позиції педагогів у цій непрос-
тій ситуації в державі, особ-
ливе значення військово-патрі-
отичного, національного вихо-
вання учнів, побажали освітя-
нам вдалого початку нового
навчального року та творчих
успіхів.
Під час конференції відбу-

лася церемонія нагородження
освітян та педагогічних колек-
тивів закладів освіти за підсум-

ками минулого навчального ро-
ку та вручення їм грошових
премій та подарунків від рай-
ради профспілки.
По завершенню пленарної

частини серпневої конференції-
2015, вчителі шкіл району взя-
ли участь у роботі секційних
засідань методичних об’єдна-
нь, де обговорювалися практи-
чні рекомендації щодо вимог
до викладання предметів дер-
жавного компоненту.
Г. ДУНАЄВСЬКА.

  Голова райкому профспілки
працівників освіти.
  На фото: під час конферен-
ції.

 Серпнева конференція працівників освіти району

 З райдержадміністрації

Уже традиційно у першу неділю вересня,
згідно з Указом Президента України від 1998
року, у нашій державі відзначається День під-
приємця.
У цьому році, шановні підприємці, хочеться

вас привітати із професійним святом і подя-
кувати вам за вашу діяльність дещо в іншому
ракурсі. Безумовно, ви робите важливу справу
— даєте роботу собі і своїм сім’ям, створюєте
робочі місця, вносите значний вклад в еконо-
мічний розвиток держави, та, як виявилося, в
цей складний для держави час вам притаманні
й такі якості як доброчинність та волонтерство.
Сьогодні достатньо широкий розвиток в Ук-

раїні отримав волонтерський рух. Волонтери
допомагають збирати кошти, одяг, їжу, меди-
каменти на потреби Збройних Cил України,
добровольчих загонів, переселенців із зони
проведення АТО і т.д.
Напередодні вашого професійного свята

хочеться особливо відзначити підприємців ра-
йону за активну громадянську позицію та вне-
сок у справу матеріальної підтримки наших
воїнів. Це Бензар О.П., Бондаренко А.В., Бро-
нтвейн О.С., Гаврушова Н.С., Дочич О.С., Кулі-
ковський Д.В., Курчак Р.М., Майорова В.С.,
Павленко В.В., Панченко С.П., Радочин В.В.,
Рачинська В.Й., Резніченко М.М., Рибалко
В.Б., Рубцова В.М., Славінський А.В., Хитрук
З.М., Цехоцький А.О. та інші.
З професійним святом вас, шановні підпри-

ємці, прийміть у цей день поздоровлення та
теплі побажання міцного здоров’я, успіхів у
всіх починаннях, оптимізму, процвітання й ді-
лової активності, щастя та сімейного затишку
й усім нам мирного неба над головою,
О.ХАРЧЕНКО.

  Начальник відділу економічного розвитку і
торгівлі райдержадміністрації.

28 серпня голова райдержадміні-
страції Василь Іванченко провів засі-
дання робочої групи по виявленню
резервів з наповнення місцевих бю-
джетів за участю селищного та сіль-
ських голів.
Розпочинаючи засідання робочої

групи Василь Іванченко наголосив
на необхідності проведення спільної
роботи з сільськими головами по на-
повненню місцевих бюджетів та оз-
найомив присутніх сільських голів з
ситуацією в районі по виконанню
місцевих бюджетів.
Також на засіданні виступила Га-

лина Кузмінчук — заступник голови
групи, яка наголосила на проведенні
роботи по перерахуванню акцизного
збору до місцевих бюджетів підпри-
ємцями, які торгують підакцизними
товарами.

На засіданні робочої групи було
вирішено 31 серпня розпочати від-
працювання по Сухобалківській сіль-
ській раді щодо виявлення резервів
з наповнення місцевого бюджету.
У ході засідання розглянули пи-

тання:
— про виконання дохідної частини

місцевих бюджетів району за сер-
пень поточного року;

— про календарний план основних
організаційних заходів з підготовки
та проведення чергових виборів де-
путатів місцевих рад та селищного,
сільських голів 25 жовтня 2015 року;

— про передбачені чинним законо-
давством пільги учасникам бойових
дій;

— про хід оформлення житлових
субсидій на оплату житлово-комуна-
льних послуг;

— про науково-технічне опрацюва-
ння документів постійного зберіган-
ня та з особового складу виконав-
чих комітетів селищної та сільських
рад;

— про рішення протиепізоотичної
комісії від 28 серпня 2015 року;
— про виконання «Про засудження
комуністичного та націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону про-
паганди їхньої символіки».

25 серпня відбулася зустріч пер-
шого заступника голови райдержад-
міністрації Наталії Фалько, селищ-
ного голови Олександра Доги з уча-
сницею АТО Валентиною Фроловою
та її мамою.
Валентина Іванівна родом з с. Во-

лодимирівка. Після закінчення Пер-
вомайського медичного коледжу з
квітня 2014 року працювала завіду-
вачем ФАПу у с. Широкі Криниці.
Мобілізована у серпні 2014 року.

20-річна Валентина проходила вій-
ськову службу у шпиталі поблизу м.
Володарська Донецької області та
поділилася враженнями: «Нелегкою

є служба у госпіталі, часто по кілька
діб без сну й відпочинку, коли по-
ранені надходили безперервними
потоками. Але їх незламний дух на-
давали нам сили і витримки. Зуст-
річала і наших земляків. Це було
дуже приємно! Не знаючи один од-
ного у мирний час, коли дізнава-
лися, що ми з Доманівського райо-
ну, то ставали рідними і близькими».
Приємно відзначити, що здійсни-

лася мрія медичної сестри Фролової
— нині вона зарахована на ІІ курс
Одеського державного медичного
університету.
Наталія Фалько привітала зі всту-

пом до вищого медичного закладу
Валентину, побажала здоров’я, ми-
ру, отримати міцні знання та стати
професіоналом своєї справи: «Ми з
радістю чекаємо Вас у нашій лікар-
ні! Дякуємо за сумлінне служіння
Батьківщині, за допомогу пораненим
бійцям та любов до України!».
  Також Наталія Іванівна надала ко-
нсультацію щодо соціальних гаран-
тій демобілізованим військовослуж-
бовцям — учасникам АТО.

Для покращення забезпечення вій-
ськових підрозділів Збройних Сил
України продуктами тривалого збе-
рігання протягом тижня в районі
проводились заходи щодо збору та
надання посильної допомоги.
Було зібрано більше 2-х тон про-

дуктів харчування (борошно, мака-
ронні вироби, олія та овочі), даний
вантаж було доставлено до м. Мико-
лаїв для подальшого транспортуван-
ня в зону Антитерористичної операції.
Продуктові набори для захисників

Батьківщини підготували господар-

ства: ТОВ «Зоря-Агро» (Тюхтій
О.С.), ТОВ ім. Б.Хмельницького (Ан-
тіпов В.Г.), ТОВ «Струмок» (Родчен-
ко Л.М.), ПП «Урожай» (Філоненко
І.Т.), ТОВ «Агро-2009» (Слобожан-
ський С.І.), ПП «Веселий Роздол»
(Молдованенко М.О.), СФГ «Еліпс-
Н» (Наврузалієв А.А.), СФГ «ЗОВ»
(Зименко О.В.), СФГ «Яна» (Мазур
В.І.), СФГ «Лідія» (Цибак П.П.), СФГ
«Шевченко» (Гошта О.В.), СФГ
«Алекс» (Шкурченко О.О.), СФГ
«Адоніс» (Якимів С.Р.), СФГ «Мару-
ся» (Поплавський В.Л.), СФГ «Кате-

рина» (Радько С.А.) та приватні підп-
риємці Котрус А.М., Морозенко Ю.В.
Підтримка армії народом була ва-

жлива в усі часи. Висловлюємо щи-
ру вдячність всім, хто в цей нелегкий
час не забуває про захисників Ук-
раїни, які жертвують життям заради
миру на нашій землі.

  Сектор з питань внутрішньої
політики, зв’язків з громадськими
організаціями та засобами масо-
вої інформації апарату райдерж-
адміністрації.

В. Іванченко провів засідання робочої групи по
виявленню резервів з наповнення місцевих бюджетів

Доманівщина передала чергову продовольчу
допомогу для військовослужбовців

Наталія Фалько зустрілася з учас-
ником АТО Валентиною Фроловою

Президент зазначив, що, за
останніми даними, у результаті
нападу учасників акції під Вер-
ховної Радою на правоохорон-
ців більше 140 людей поране-
но, в тому числі — учасники
АТО, один загиблий, відомо
про двох поранених іноземних
журналістів. «Це — не зведення
з фронту, де у нас три дні
немає загиблих, артилерійсь-
ких обстрілів, не гатять міно-
мети», — наголосив Глава дер-
жави, додавши, що ця тиша на
Донбасі стала результатом до-
мовленостей про припинення
вогню напередодні початку на-
вчального року 1 вересня. У
цей же час, зазначив Петро По-
рошенко, у центрі Києва прямо
в серце був вбитий український
воїн, боєць Нацгвардії.

«Подібне політичне ставлен-
ня до українських правоохо-
ронців, більшість з яких прой-
шли АТО, просто не може зали-
шитися безкарним. Ключова
відмінність, що за все це несуть
відповідальність політичні сили.
Задля того, щоб отримати декі-
лька мандатів в районній владі,
вони йдуть на вбивство. Задля
того, щоб ослабити, атакувати
українську владу, мене, як Пре-
зидента та Верховного голов-
нокомандувача, Уряд, Верховну
Раду, придумуються нісенітни-
ці, закликають прийти під Вер-
ховну Раду озброєних людей, а
потім ще намагаються уникнути
відповідальності, переклавши
відповідальність на якихось там
хуліганів», — сказав Глава дер-
жави.
Президент закликав негайно

створити об’єднану оператив-
но-слідчу групу. «Ключова по-
зиція — винними не мають за-
лишитися лише виконавці, ті,
хто висмикнув чеку і кинув РГО,
ручну гранату оборонну з раді-
усом 25 метрів, не лише ті, хто
доставав автоматичну зброю і
натискав на курки, не лише ті,
хто витягав бейсбольні бити і
бив бійців Нацгвардії, але й їх
організатори, в тому числі полі-
тичні, і замовники», — наголо-
сив Глава держави.
  Президент закликав вести
розслідування ефективно, шви-
дко і максимально прозоро,
щоб вся Україна і весь світ ба-
чили, що сталося і хто органі-
зував ці події.  Із сайту Миколаївської обл-
держадміністрації.

Президент провів
нараду з силови-
ками: "Винні у
сутичках під сті-
нами Парламен-
ту мають понести
відповідальність"

 АТО: мобілізація сили і волі



3 âåðåñíÿ 2015 ðîêó

 Рішення Доманівської районної
ради від 7 серпня 2015 року № 1
Про затвердження Комплексної програми
соціального захисту населення Доманівсь-
кого району на 2015-2020 роки
  На підставі пункту 16 частини першої статті 43 Закону Ук-
раїни „Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-
ВР, Закону України «Про соціальні послуги», постанов
Кабінету Міністрів України № 1895 від 10.12.2003 «Про зат-
вердження положення про волонтерську діяльність у сфері
надання соціальних послуг», № 12 від 14.01.2004 року «Про
порядок надання платних соціальних послуг та затверд-
ження їх переліку», № 147 від 11.02.2004 «Про порядок
надання грошової допомоги непрацюючим малозабезпече-
ним особам», № 558 від 29.04.2004 року «Про затверджен-
ня порядку призначення і виплати фізичним особам, які на-
дають соціальні послуги», з метою вирішення невідкладних
питань соціально-побутових, медичного, організаційно-пра-
вового, культурного обслуговування людей похилого віку та
осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах,
районна рада
  ВИРІШИЛА:
  1. Затвердити Комплексну програму соціального захисту
населення Доманівського району на 2015-2020 роки (додає-
ться).
  2. Районній державній адміністрації забезпечити виконан-
ня, передбачених Програмою заходів щодо соціального
захисту населення Доманівського району на 2015-2020 роки
(Турбота).
  3. Зняти з контролю рішення районної ради № 3 від
14.05.2010 року «Про затвердження Комплексної програми
соціального захисту людей похилого віку, осіб, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2010-2015
роки (“Турбота”), а також рішення № 6 від 05.08.2011 року,
№ 7 від 16.03.2012 року, № 9 від 17.08.2012 року, № 3 від
26.09.2014 року, № 2 від 05.2015 року «Про внесення змін
та доповнень до Комплексної програми соціального захисту
людей похилого віку, осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на 2010-2015 роки (“Турбота”).
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію районної ради з питань духовності, освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та
спорту.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

 Рішення Доманівської районної
ради від 7 серпня 2015 року № 5

Про створення комунальної установи
“ДОМАНІВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ЦЕНТР”
Доманівської районної ради Миколаївсь-
кої області та затвердження її Статуту
  Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні“, статей 87, 88, 89, 109
Цивільного кодексу України, статей 56, 59 Господарського
кодексу України, статті 32 Закону України „Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців“,
статті 14 Закону України „Про освіту“, розглянувши подання
голови Доманівської районної державної адміністрації, ра-
йонна рада
  ВИРІШИЛА:
  1. Створити комунальну установу „ДОМАНІВСЬКИЙ ОСВІТ-
НІЙ ЦЕНТР“ Доманівської районної ради Миколаївської
області та затвердити її Статут (додається).
  2. Райдержадміністрації провести державну реєстрацію ко-
мунальної установи „ДОМАНІВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ЦЕНТР“
Доманівської районної ради Миколаївської області.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
постійну комісію районної ради з питань духовності, освіти,
охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури і
спорту.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

 Рішення Доманівської районної
ради від 7 серпня 2015 року № 12
Про затвердження списку народних
засідателів Доманівського районного суду
  Відповідно до частини другої статті 43 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 58 Закону
України «Про судоустрій і статус суддів» та поданням
Доманівського районного суду Миколаївської області,
районна рада
  ВИРІШИЛА:
  Затвердити список народних засідателів Доманівського ра-
йонного суду в кількості восьми громадян, які дали на це
згоду, а саме:
  Гордієнко Любов Сергіївна — 15.03.1952 року народження,
проживає: смт. Доманівка, вул. Піонерська, буд.66. кв.8,
пенсіонер.
  Груба Світлана Миколаївна — 17.03.1970 року народження,
проживає: смт. Доманівка, вул. Петровського, буд. 50, при-
ватний підприємець.
  Березанська Олена Володимирівна — 22.04.1979 року на-
родження, проживає: смт. Доманівка, вул. Гуляницького,
буд. 25, кв.5, приватний підприємець.
  Дорофеєва Світлана Миколаївна — 30.01.1952 року народ-
ження, проживає: смт. Доманівка, вул. Петровського буд. 4,
пенсіонер.
  Миронюк Світлана Володимирівна — 25.02.1967 року на-
родження, проживає: смт. Доманівка, вул. Космонавтів буд.
3, кв. 1, методист райметодкабінету відділу освіти Доманів-
ської райдержадміністрації.
  Настасюк Марія Михайлівна — 2.12.1969 року народження,
проживає: смт. Доманівка, вул. Петровського, буд. 36, при-
ватний підприємець.
  Спринський Мирослав Костянтинович — 15.04.1954 року
народження, проживає: смт. Доманівка, вул. Моріса Тореза,
буд. 11, пенсіонер.
  Чорна Оксана Михайлівна — 26.02.1970 року народження,
проживає: смт. Доманівка, вул. Леніна, буд. 62, завідувач
райметодкабінету відділу освіти Доманівської райдержадмі-
ністрації.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

 Рішення Доманівської районної ради від 7 серпня 2015 року № 4

Відповідно до пункту 17 частини першої
статті 43 Закону України „Про місцеве са-
моврядування в Україні”, статті 78 Бюджет-
ного кодексу України, заслухавши та обго-
воривши інформацію начальника фінансо-
вого управління райдержадміністрації Зуба-
чевської І.М. щодо внесення змін до район-
ного бюджету Доманівського району на
2015 рік, районна рада ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома інформацію начальни-
ка фінансового управління райдержадміні-
страції Зубачевської І.М. щодо необхідності
внесення змін до районного бюджету До-
манівського району на 2015 рік.

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

2.1 Затвердити обсяг субвенції з:
2.1.1 Державного бюджету місцевим бю-

джетам на фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику населення,
яке проживає на території зони спостере-
ження (КБКД 41035100) в сумі 2161800
грн.;

2.1.2 обласного бюджету на виконання
депутатами обласної ради доручень вибор-
ців, відповідно до програм, затверджених
обласною радою на 2015 рік (КБКД
41035000) в сумі 80000 гривень;

2.1.3 обласного бюджету місцевим бюд-
жетам за рахунок коштів Державного бюд-
жету на фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику населення,
яке проживає на території зони спостере-
ження, для придбання препаратів стабіль-
ного йоду КБКД 41035000) в сумі 49277
грн.

2.2 Збільшити:
2.2.1 обсяг субвенції із селищного та сі-

льських бюджетів на виконання власних
повноважень територіальних громад сіл, се-
лища (КБКД 41035000) на суму 124913 гри-
вень;

2.2.2 надходження по податку на доходи
фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку ін-
ших ніж заробітна плата (КБКД 110104) на
360463 грн.

3. Затвердити уточнений обсяг доходів
районного бюджету на 2015 рік у сумі
102612353 гривень, у тому числі обсяг до-

ходів загального фонду бюджету —
101611054 гривень, спеціального фонду
бюджету — 1001299 гривень (додаток 1).

4. Внести зміни у видаткову частину зага-
льного фонду районного бюджету (додатки
3, 3.1).

5. Затвердитити уточнений обсяг видатків
районного бюджету на 2015 рік у сумі
103478133 гривень, із них обсяг видатків
загального фонду бюджету в сумі 99964943
гривень та видатків спеціального фонду
бюджету — 3513190 гривень. Затвердити
уточнені бюджетні призначення головним
розпорядникам коштів районного бюджету
на 2015 рік у розрізі тимчасової класифі-
кації видатків та кредитування (додатки 3,
3-1).

6. Затвердити уточнені показники між-
бюджетних трансфертів з районного бюд-
жету місцевим бюджетам на 2015 рік (До-
даток 4):

— субвенція з районного бюджету на ут-
римання сільських будинків культури, клу-
бів та дошкільних закладів освіти —
7246200 грн.;

— субвенція з обласного бюджету на ви-
конання депутатами обласної ради дору-
чень виборців, відповідно до програм, зат-
верджених обласною радою на 2015 рік —
29000 грн.;

7. Затвердити уточнений перелік район-
них програм на 2015 рік (додаток 5).

8. Затвердити на 2015 рік уточнений пе-
релік об’єктів, фінансування яких буде здій-
снюватися за рахунок коштів бюджету роз-
витку (додаток 6).

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

— залучення вільного залишку бюджет-
них коштів на початок року (БКФБ 208100)
у сумі 865780 грн.;

— кошти, що передаються із загального
фонду до бюджету розвитку (спеціального
фонду) за БКФБ 208400 у сумі 2511891 грн.

10. Затвердити спеціальний фонд район-
ного бюджету з дефіцитом у сумі 2511891
гривень, джерелом покриття якого визначи-
ти кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку (спе-

ціального фонду), БКФБ 208400 (додаток 2).
11. Дозволити фінансовому управлінню

райдержадміністрації за погодженням із
комісією районної ради з питань плануван-
ня, бюджету та фінансів після затверджен-
ня Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального гос-
подарства України Переліка об’єктів та за-
ходів, що фінансуються у 2015 році за ра-
хунок субвенції з державного бюджету міс-
цевим бюджетам на фінансування заходів
соціально-економічної компенсації ризику
населення, яке проживає на території зони
спостереження, внести зміни до розпису
районного бюджету на 2015 рік та здійсню-
вати фінансування головних розпорядників
бюджетних коштів.

12. Прийняти делеговані обласною радою
повноваження на здійснення видатків об-
ласного бюджету у 2016 році на:

— відшкодування витрат на поховання
учасників бойових дій та інвалідів війни;

— медичне обслуговування громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи;

— окремі заходи щодо соціального захис-
ту інвалідів (компенсаційні виплати інвалі-
дам на бензин, ремонт, техобслуговування
автотранспорту та транспортне обслугову-
вання, встановлення телефонів інвалідам I
та II груп);

— відшкодування витрат на поховання
учасників бойових дій та інвалідів війни,
медичне обслуговування громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, та окремі заходи щодо соціально-
го захисту інвалідів (компенсаційні виплати
інвалідам на бензин, ремонт, техобслугову-
вання автотранспорту та транспортне об-
слуговування, встановлення телефонів інва-
лідам I та II груп).

13. Додатки №1-6 та пояснювальна запи-
ска до цього рішення є його невід’ємною
частиною.

14. Це рішення набирає чинності з дня
його прийняття.

15. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на комісію районної ради
з питань планування, бюджету та фінансів.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

Про внесення змін до районного бюджету Доманівського району на 2015 рік

 Рішення Доманівської районної ради
від 7 серпня 2015 року № 6
Про припинення державної реєстрації юридичної
особи «Володимирівська загальноосвітня школа
І ступеня» у зв’язку з ліквідацією
  Відповідно до ст. 43, ст. 60 та пункту 10 Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
п.6 ст. 11 Закону України «Про загальну середню освіту», за погод-
женням з постійними комісіями районної ради, районна рада
  ВИРІШИЛА:
  1. Припинити державну реєстрацію юридичної особи «Володимирів-
ська загальноосвітня школа І ступеня Доманівської районної ради Ми-
колаївської області» у зв’язку з ліквідацією.
  2. Райдержадміністрації здійснити всі необхідні організаційно-право-
ві заходи, передбачені чинним законодавством України, щодо вико-
нання пункту 1 цього рішення.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань духовності, освіти, охорони здоров’я, соціаль-
ного захисту, фізичної культури та спорту.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

 Рішення Доманівської районної ради
від 7 серпня 2015 року № 7
Про припинення державної реєстрації юридичної
особи «Першотравнева загальноосвітня школа
І ступеня» у зв’язку з ліквідацією
  Відповідно до ст. 43, ст. 60 та пункту 10 Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
п.6 ст. 11 Закону України «Про загальну середню освіту», за погод-
женням з постійними комісіями районної ради, районна рада
  ВИРІШИЛА:
  1. Припинити державну реєстрацію юридичної особи «Першо-
травнева загальноосвітня школа І ступеня Доманівської районної ради
Миколаївської області» у зв’язку з ліквідацією.
  2. Райдержадміністрації здійснити всі необхідні організаційно-пра-
вові заходи, передбачені чинним законодавством України, щодо вико-
нання пункту 1 цього рішення.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань духовності, освіти, охорони здоров’я, со-
ціального захисту, фізичної культури та спорту.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

 Рішення Доманівської районної ради
від 7 серпня 2015 року № 8
Про припинення державної реєстрації юридичної
особи «Щасливська загальноосвітня школа І
ступеня» у зв’язку з ліквідацією
  Відповідно до ст. 43, ст. 60 та пункту 10 Прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
п.6 ст. 11 Закону України «Про загальну середню освіту», за по-
годженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
  ВИРІШИЛА:
  1. Припинити державну реєстрацію юридичної особи «Щасливська
загальноосвітня школа І ступеня Доманівської районної ради Мико-
лаївської області» у зв’язку з ліквідацією.
  2. Райдержадміністрації здійснити всі необхідні організаційно-пра-
вові заходи, передбачені чинним законодавством України, щодо
виконання пункту 1 цього рішення.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань духовності, освіти, охорони здоров’я, соці-
ального захисту, фізичної культури та спорту.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

 Рішення Доманівської районної
ради від 7 серпня 2015 року № 9
Про зміну ступеня Фрунзенської загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
  Відповідно до пункту 20 статті 43 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», статей 2, 9 Закону України
«Про загальну середню освіту», у зв’язку з відсутністю
необхідної кількості учнів, згідно встановлених нормативів
наповнюваності класів школи ІІІ ступеня, районна рада
ВИРІШИЛА:
  1. Змінити ступінь Фрунзенської загальноосвітньої школі І-ІІІ
ступенів Доманівської районної ради Миколаївської області в
зв’язку з відсутністю необхідної кількості учнів, згідно вста-
новлених нормативів наповнюваності класів школи ІІІ ступеня
з 15 серпня 2015 року та перейменувати Фрунзенську загаль-
ноосвітню школу І-ІІІ ступенів на Фрунзенську загальноосвіт-
ню школу І-ІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаїв-
ської області.
  2. Затвердити Статут Фрунзенської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Доманівської районної ради Миколаївської облас-
ті.
  3. Начальнику відділу освіти райдержадміністрації упоряд-
кувати штатний розпис навчального закладу відповідно до
чинного законодавства.
  4. Керівнику навчального закладу зареєструвати установчі
документи Фрунзенської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Доманівської районної ради Миколаївської області відповідно
до чинного законодавства.
  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на по-
стійну комісію районної ради з питань духовності, освіти, охо-
рони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури і
спорту.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.

 Рішення Доманівської районної
ради від 7 серпня 2015 року № 13
Про затвердження плану залучення сил та
засобів для ліквідації надзвичайних ситу-
ацій, подій та пожеж на території Доманів-
ського району
  Відповідно до пунктів 1, 2, 7 статті 119 Конституції України,
пунктів 1, 2, 6 статті 2, пункту 1, 2 статті 6 Закону України
„Про місцеві державні адміністрації”, статті 19 „Кодексу циві-
льного захисту України”, постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 21 серпня 2013 року № 616 «Про затвердження Поло-
ження про добровільні формування цивільного захисту», на-
казу Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2015 ро-
ку № 113 «Про затвердження Примірного положення про фо-
рмування цивільного захисту», з метою організації робіт з
ліквідації надзвичайних ситуацій, подій та пожеж на території
Доманівського району, визначення сил та засобів, необхідних
для ліквідації надзвичайних ситуацій, подій та пожеж на те-
риторії Доманівського району, районна рада
  ВИРІШИЛА:
  1. Затвердити план залучення сил та засобів для ліквідації
надзвичайних ситуацій, подій та пожеж на території Дома-
нівського району (додаток 1).
  2. Начальнику Доманівського районного сектору Головного
управління ДСНС України у Миколаївській області (Братанчу-
ку), МПО № 1 с. Мостове, керівникам підприємств, установ та
організацій Доманівського району забезпечити безумовне
виконання затвердженого плану.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на пос-
тійну комісію районної ради мандатну, з питань депутатської
діяльності та етики, засобів масової інформації, законності,
правопорядку.
  Голова районної ради Т.Л. КУШНІР.



Засновники: Доманівська
районна рада, районна
державна адміністрація
Миколаївської області та
трудовий колектив редакції
газети "Трибуна хлібороба".
Видавець – редакція газети

“Трибуна хлібороба”.

НАША АДРЕСА: 56401. смт. Доманівка,
вул. Леніна, 39.

 редактора – 9-13-87, загальний – 9-16-67.
 За достовірність фактів несуть

відповідальність автори, за доставку газети
читачам – пошта.За достовірність реклами

відповідальність несе рекламодавець.
Газета не завжди поділяє позицію авторів

публікацій.
E-mail: thdmn@yandex.ua

Газета виходить
у четвер. Передплатний

індекс 67426.
Обсяг 1 др. арк.

Реєстраційне свідоцтво
МК №290, видане

 05.05.2000 р.
Тираж  1366.

  Газета набрана і зверстана на
комп’ютерному комплексі в
редакції газети “Трибуна
хлібороба” і віддрукована

офсетним способом
ФОП Волянюк Л.А.,

 м. Вознесенськ, вул. Жовтневої
революції, 170.

Газета виходить українською
мовою.

Відповідальний
секретар

І. БУШИНСЬКИЙ.

  Продається будинок в Доманівці, по вул. Степова, 27, з
усіма зручностями. Тел.: 0961438593, 0508689692.

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

Вітаємо!
У серпні відзначили свій день народження члени

нашого трудового колективу: головний інженер СІ-
МОНОВ Олександр Павлович (2), сторож ПЕТРЕН-
КО Михайло Михайлович (9), механізатор ВЕРЕМІ-
ЙЧУК Юрій Кіндратович (16), головний бухгалтер
КОЛЧАК Любов Олегівна (25), механізатор МИСЕН-
КО Віктор Григорович (26), різноробочий ЧЕРЧУ-
КАН Іван Володимирович (26), механізатор ШУМЕ-
КОВ Сергій Володимирович (31), а бухгалтер ВДО-
ВИЧЕНКО Анна В'ячеславівна (12) відсвяткувала
своє 20-річчя.
Щиро вітаємо іменинників, бажаємо

міцного здоров’я, довголіття, успіхів у
праці й особистому житті.
Дирекція та профспілковий комітет
ТОВ імені Богдана Хмельницького.

Вітаємо!
У серпні свій день народження відзначили члени

нашого трудового колективу: головний зоотехнік
ПІДБЕРЕЖНИК Володимир Володимирович (7),
свинарка БУРЛАКА Людмила Станіславівна (12),
завідуючий свинотоварною фермою БОЙЧЕНКО Се-
ргій Анатолійович (14), ветеринарний лікар ЯРУСЕ-
ВИЧ Наталя Олександрівна (22), тваринник БАХО-
ВСЬКИЙ Микола Миколайович (29).
Від щирого серця вітаємо шановних іменинників,

бажаємо міцного здоров’я, довголіття, щастя, благо-
получчя. 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".

  Колектив городньої бригади ДП «Лідієвське» щиро
вітає свого бригадира КИЦЕНКО Тетяну Анатоліїв-
ну з днем народження.
Нехай Вам легко сходить час робочий
Й спокійні будуть вихідні!
Хай щастям сяють Ваші добрі очі
І сонцем радують всі Ваші дні.
Усіх земних Вам благ бажаєм,
За душу людяну, просту
Всі квіти світу Вам даруєм,
За серце добре й теплоту!

  Загублене посвідчення учасника бойових дій серія АА №420919,
видане Доманівським райвійськкоматом Миколаївської області
5.04.1996 р. на ім’я Штембера Юхима Семеновича, вважати недійсним.  Терміново продається 2-поверховий будинок з усіма зручнос-

тями в Доманівці, по вул. Степовій, 13. Є сад, город, виноград-
ник, господарчі будівлі. Ціна договірна. Тел. 0665031975.

На виконання наказу Міністерства юсти-
ції України від 19 серпня 2015 року № 224/7
«Про проведення конкурсу з відбору адво-
катів, які залучаються для надання безоп-
латної вторинної правової допомоги», Го-
ловне територіальне управління юстиції у
Миколаївській області повідомляє про про-
ведення конкурсу з відбору адвокатів, які за-
лучаються для надання безоплатної вторинної
правової допомоги, у Миколаївській області.
Претенденти, які пройшли конкурсний

відбір, залучатимуться до надання безо-
платної вторинної правової допомоги на
постійній основі за контрактом або на тим-
часовій основі на підставі договору відпові-
дно до Порядку і умов укладення контрак-
тів з адвокатами, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу на постійній
основі, та договорів з адвокатами, які на-
дають безоплатну вторинну правову допо-
могу на тимчасовій основі, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від
11.01.2012 № 8.
Відповідно до Порядку і умов прове-

дення конкурсу з відбору адвокатів, які
залучаються до надання безоплатної
вторинної правової допомоги, затверд-
жених постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.2011 № 1362, претен-

денти, які виявили намір взяти участь у
конкурсі, повинні:
знати нормативно-правові акти у сфері

захисту прав людини;
знати норми процесуального та матері-

ального права;
знати та дотримуватися Правил адвокат-

ської етики;
знати законодавство у сфері безоплатної

правової допомоги;
вміти складати процесуальні заяви, скар-

ги та інші документи правового характеру;
вміти користуватися комп'ютером;
знати стандарти якості надання безо-

платної правової допомоги;
володіти державною мовою (володіння

англійською мовою та/або мовами націо-
нальних меншин, які на території відповід-
ної адміністративно-територіальної одиниці
становлять значну частину населення, є пе-
ревагою);
мати право на зайняття адвокатською ді-

яльністю.
Для участі у конкурсі необхідно осо-

бисто подати за встановленою Міністер-
ством юстиції формою заяву разом з
такими документами:
копії паспорта, реєстраційного номера

облікової картки платника податків, сві-

доцтва про право на зайняття адвокатсь-
кою діяльністю, трудової книжки, докумен-
тів про освіту, витяг з Єдиного реєстру
адвокатів України, виданий не пізніше 10
днів до подання документів;
біографічну довідку та анкету за встанов-

леною Мін'юстом формою, мотиваційний
лист (до 500 слів) у довільній формі за під-
писом претендента.
Увага! Зразки заяви, біографічної довід-

ки та анкети розміщено на офіційному веб-
сайті Координаційного центру з надання пра-
вової допомоги http://www.legalaid.gov.ua/
ua/konkurs-advokativ/vosmyi-konkurs.
Заяви та документи, необхідні для участі

у конкурсі, приймаються до 30 вересня
2015 року Головним територіальним управ-
лінням юстиції у Миколаївській області та
управліннями юстиції.
Конкурс проводиться у три етапи:
— перший етап — розгляд документів, по-

даних претендентами: 6-8 жовтня 2015 року
за адресою: м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 107;

— другий етап — письмове тестування
претендентів: 10 жовтня 2015 року, за ад-
ресою: м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 107;
  — третій етап — співбесіди з претендента-
ми: 15-16 жовтня 2015 року за адресою: м.
Миколаїв, вул. 8 Березня, 107.

Оголошення
про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які
залучаються до надання безоплатної вторинної
правової допомоги, у Миколаївській області

До відома сільгосптоваровиробників
  На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від
29.04.2015 року №300 «Про затвердження Порядку використан-
ня коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової
підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом зде-
шевлення кредитів» та розпорядженням голови ОДА №167-р від
05.05.2015 р. створена комісія з визначенням переліку суб'єктів
господарювання агропромислового комплексу — юридичних
осіб для надання фінансової підтримки шляхом здешевлення
банківських кредитів. Для отримання фінансової підтримки
документи необхідно подавати за адресою: м. Миколаїв, вулиця
Спаська, 1, фінансовий відділ, тел. (0512) 37-74-02.
  За довідками звертатися: смт. Доманівка, вулиця Леніна, 39,
управління агропромислового розвитку, тел. (05152) 9-10-97.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації.

З ювілеєм!
  Сьогодні своє 80-ліття відзначає добре знана і ша-
нована в нашому районі людина — МАТАШНЮК Ва-
дим Йосипович, який десятки років свого життя від-
дав роботі в органах внутрішніх справ, зокрема в
державтоінспекції. Хочу сердечно привітати шанов-
ного ювіляра із знаменною датою в його житті та
побажати йому міцного-міцного здоров'я, довголіття,
щастя й благополуччя.
Нехай Вас у цей день святковий
Всі Ваші рідні, друзі привітають,
Онуки дідуся обіймуть із любов'ю,
Здоров'я, довгих літ Вам побажають.
За Вашу людяність і серце щире
Низький уклін Вам і палкий привіт.
Живіть Ви довго в щасті й мирі,
Хай Бог Вам дасть ще много-много літ!
  З повагою С. ЗБОРОВСЬКИЙ.
  Депутат Доманівської районної ради,
директор ПСП імені Щорса.

21 травня 2015 року Верховною Радою
України прийнято Закон України № 475-
VІІІ «Про внесення змін до деяких законів
України щодо відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи», яким передбачено де-
які нововведення. Зокрема продовжено на
чотири місяці (до 25.09.2015 року) строк
подачі юридичними особами, зареєстрова-
ними до набрання чинності Закону України
від 14.10.2014 року № 1701-VІІ «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів
України щодо визначення кінцевих вигодо-
одержувачів юридичних осіб та публічних
діячів, відомостей про свого кінцевого бе-
нефіціарного власника (контролера), у то-
му числі кінцевого бенефіціарного власни-
ка (контролера) їх учасника (засновника),

якщо учасник (засновник) — юридична
особа». Зазначені відомості не подаються:

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

— юридичними особами, учасники яких є
виключно фізичні особи, якщо кінцеві бе-
нефіціарні власники (контролери) таких
юридичних осіб збігаються з їх учасника-
ми. У цьому випадку учасники — фізичні
особи є бенефіціарними власниками (конт-
ролерами) такої юридичної особи;

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

Неподання юридичною особою держав-
ному реєстратору передбаченої Законом
України «Про державну реєстрацію юри-
дичних осіб та фізичних осіб-підприємців»
інформації про бенефіціарного власника
(контролера) юридичної особи тягне за
собою накладення на керівника юридичної
особи або особу, уповноважену діяти від
імені юридичної особи (виконавчого орга-
ну), штрафу від трьохсот до п’ятисот не-
оподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян. Державному реєстратору подається
заповнена реєстраційна картка форми
№ 4.

Н. МУЖЕЛЯК.
  Державний реєстратор Доманівського
районного управління юстиції.

 З районного управління юстиції

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ, сонцезахисні
жалюзі (горизонтальні та вертикальні). Великий
асортимент вхідних металевих та міжкімнатних
дверей. Модельний ряд твердопаливних та

електричних котлів. Миттєва розстрочка через
ПриватБанк. Від "Ощадбанка" діє кредитна

програма "Ощадний Дім".

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

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

  Колектив ТОВ «Південна енергетична компанія» глибоко сумує
з приводу передчасної смерті свого співробітника, доброго товари-
ша та сумлінного працівника ВАТРАЛЯ Миколи Володимировича.
  Ми висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним покійного
у зв’язку з тим непоправним горем, що їх спіткало.
  З повагою, колектив ТОВ «Південна енергетична компанія».

  Буріння свердловин в землі та камені.
  Телефони: 0976800702, 0991236867.

  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.

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

  Терміново продається будинок в Доманівці, по вул.
Пастера, 34. Телефон 0660206822.

  Терміново продається газифікований будинок в Дома-
нівці. Є літня кухня, великий город. Тел. 0639959317.

 Футбольний турнір

  До Дня Незалежності України, 23 серпня,
на базі Сухобалківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів проведено традиційний
футбольний турнір, присвячений пам’яті
вчителя фізичної культури Карамана В.І.
Найкраща пам’ять про вчителя — це про-

довження його справи, втілення в життя
того, що він сам не встиг зробити, збере-
ження напрацьованого ним.
Не одне покоління учнів Сухобалківської

школи виховано на спортивних принципах
та ідеалах Віктора Івановича, прекрасного
фахівця та майстра своєї справи.
В цьому році на честь кубку Карамана

В.І. започатковано традицію футбольного
турніру зустрічі поколінь. Зустріч між вете-
ранською та молодіжною збірними органі-
зовано за підтримки Сухобалківського сі-
льського голови Бабанської Н.В., директо-
ра школи Паламар Т.К., колишніх випуск-
ників і спонсорів Гордієнка С.І., Синюка
О.В., Каплі О.І., Партема І.М. та активною
футбольною громадою нашого села.
З особливою ностальгією глядачі спосте-

рігали за грою ветеранської збірної, яку

представляли Зварич М., Зварич В., Они-
щак В., Гордієнко С., Синюк О., Слободе-
нюк М., Горяний Б., Лось Є., Бабанський
С., Стухляк О., Партем І., Курик С., Кор-
нукій Д., Славік О. З не меншим задоволе-
нням вболівальники насолоджувались грою
достойної зміни — молодіжної команди у
складі Зварича В., Кириченка О., Зварича
С., Фетька Ю., Медлярського Д., Зварича
В., Зварича Д., Онищака В., Басамикіна Є.,
Мухтарова Р., Тумка В., Мухтарова Р., Гу-
мініченка Є., Тодосійчука Д., Будакі С.,
Гошівського В. Матч пройшов у дружній
обстановці завдяки судді Медлярському
Анатолію, який з честю справився з пос-
тавленим перед ним завданням.
Перший гол турніру забив гравець моло-

діжної збірної Фетько Юрій, естафету у
другому таймі продовжив капітан молодіж-
ки Зварич Владислав. Забиті голи активі-
зували запал старших футболістів. Відпові-
ддю були голи від Курика Сергія та Звари-
ча Василя, гравців ветеранської збірної.
Основний час закінчився внічию, але за
результатами забитих голів під час серії

пенальті, перемогла збірна старшого поко-
ління.
Велике задоволення від футбольного

турніру отримали не тільки представники
команд, а й всі односельчани, гості, спон-
сори та організатори заходу. Грамоту най-
активнішого вболівальника отримала Си-
нюк Лілія. Під час матчу, за рахунок спон-
сора Каплі О.І., всі глядачі пригощалися
солодощами та морозивом. Приємним
сюрпризом для молодіжної збірної була
подарована ветеранами футбольна форма.
Після закінчення турніру футболістів чекав
святковий стіл та подальші задушевні бе-
сіди.
М. СІРОМАШЕНКО, Н. ОНИЩАК.

  с. Суха Балка.


