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22 січня — День
Соборності України
Шановні ми-

колаївці та жи-
телі області!
Щиро вітаємо

вас із Днем Со-
борності Украї-
ни.
Це — визначний день в історії нашого

народу. День єднання, консолідації,
боротьби за цілісність та незалежність
своєї держави.

96 років тому мрія мільйонів українців
здійснилася — Акт Злуки об'єднав Ук-
раїнську та Західноукраїнську Народні
Республіки.
Сьогодні зовнішня агресія та окупа-

ція ще більше згуртували наш народ в
міцну родину, в могутню націю. І в по-
думах, і в діях, і в мріях ми єдині: від-
стояти нашу незалежність, зберегти ці-
лісність, укріпити армію. Ми довели
всьому світові, що українці — незлам-
ний та волелюбний народ.
Переконані, що об’єднавши зусилля,

усвідомивши відповідальність за май-
бутнє та зберігши соборність — ми роз-
будуємо Україну зі сталими принципа-
ми демократії та права, яка займе гідне
місце в європейській спільноті.
Зичимо всім миру, добра, злагоди та

порозуміння, а найголовніше — непору-
шної віри у нашу перемогу!
Голова облдержадміністрації
Вадим МЕРІКОВ
Заступник голови Миколаївської

обласної ради
Олександр СМИРНОВ.

* * *
  Шановні жителі Доманівщини! Щиро
вітаємо вас із Днем Соборності України.
  22 січня 1919 року Акт Злуки об'єднав
Українську та Західноукраїнську Народ-
ні Республіки, і на рідних землях знову
постала єдина Українська держава.
Цей день належить кожному з нас як
історичний символ об'єднання України
і, водночас, як загальний для всіх орі-
єнтир майбутнього — саме суспільна,
духовна і територіальна єдність України
є найважливішою умовою для поступу
та успіху нашої держави.
  Значення цієї події виходить далеко
за межі політичного і навіть історичного
виміру. У ній сконцентровано могутній
національний, моральний і духовний
зміст. Попри століття неволі й розділе-
ності між ворогуючими імперіями, укра-
їнці проявили колосальну життєву силу
й довели світові, що ніхто й ніщо не
може упокорити єдиний народ, який
прагне свободи й доброго життя у вла-
сній державі.
  Акт Злуки — велике послання для нас,
нинішніх українців, і для наших нащад-
ків. Тільки коли ми єдині в своїх помис-
лах, цілях і зусиллях, можемо мати ус-
піх. Тільки коли нас об'єднує спільний
національний дух, Україна має майбут-
нє і сьогодні це є ключовим аспектом
боротьби з російською агресією на
сході нашої країни. Проведені по всій
Україні траурні марші за загиблими 13
грудня мирними українцями констатую-
ть факт соборності не тільки громадян
України, а і усього світу навколо неза-
лежної та вільної нашої країни.
  Бажаємо вам, шановні доманівці, ми-
ру, єдності та злагоди у ваших роди-
нах. Бережімо як найвищу цінність на-
шу українську соборність, і ми досягне-
мо мети!
  Слава Україні!
  Голова райдержадміністрації
  В.М. ІВАНЧЕНКО.
  Голова районної ради
  В.Ф. БАЗАРЕНКО.

* * *
  Шановні жителі Доманівщини! Прий-
міть слова вітань з Днем Соборності
України, яка вкотре за свою історію
змушена захищати свій суверенітет та
відстоювати територіальну цілісність.
Тому в цей день хочеться побажати на-
шій державі і всім нам єднання та муж-
ності в цій нелегкій справі. Щоб почут-
тя гордості за нашу Україну не поли-
шало вас в ці тяжкі часи, тому що ко-
жен з нас має можливість довести, що
він громадянин цієї Великої Держави і
справжній патріот!
  З повагою депутат Миколаївської
облради  від «ВО «Батьківщина»
  Е.Ю. ГРИГОРЯН.

З 5 січня для абітурієнтів
розпочалася реєстрація для
участі в зовнішньому неза-
лежному оцінюванні 2015
року. Реєстрація триватиме
впродовж 7 тижнів і завер-
шиться 20 лютого. Традицій-
но обов’язковим буде ЗНО
з української мови та літера-
тури, яке відбудеться 24 кві-
тня. Результати цього тесту
оголосять до 15 травня та
зарахують як результат дер-
жавної підсумкової атестації
з цієї дисципліни. Ті абітурі-
єнти, які не пройдуть поро-
говий бал з цього предмету
— не зможуть стати студен-
тами у 2015 році. Про це
розповіла заступник голови
облдержадміністрації Окса-
на Янішевська.
Майбутні абітурієнти мати-

муть можливість скласти не
більше 4 тестів з переліку
предметів ЗНО, до якого
включено 12 навчальних
предметів: українська мова і
література, історія України,
математика, біологія, гео-
графія, фізика, хімія, а та-
кож англійська, німецька,
французька, іспанська та ро-
сійська мови. Тести з україн-
ської мови і літератури та

математики матимуть два
рівні складності — базовий і
поглиблений, обрати який
слід буде під час реєстрації.
Реєстрація проходить на са-
йті Українського центру оці-
нювання якості освіти
http://testportal.gov.ua на
сторінці «Реєстрація-2015»,
де слід оформити реєстра-
ційну картку. Передбачено,
що до 1 квітня можна внес-
ти зміни до реєстраційних
даних, перереєструвавшись,
а у разі зміни рівня складно-
сті завдань сертифікаційної
роботи з української мови і
літератури та математики —
до 6 березня.
Реєстрація осіб, які брати-

муть участь у ЗНО, відбува-
тиметься в 3 етапи: форму-
вання та оформлення реєст-
раційної картки, надсилання
до регіонального центру
оцінювання якості освіти ре-
єстраційних документів, от-
римання від регіонального
центру Сертифіката зовніш-
нього незалежного оцінюва-
ння та інформаційних мате-
ріалів.
Також вона наголосила,

що участь у ЗНО можуть
взяти і абітурієнти з окупо-

ваних територій, які приїха-
ли до Миколаївської облас-
ті:

— Перш за все, абітурієн-
там з окупованих територій
необхідно мати документ
про загальну середню осві-
ту, отриманий в українських
школах. Після чого вони ре-
єструються на зовнішнє не-
залежне оцінювання. 24 кві-
тня відбудеться загальне те-
стування з української мови,
яке є обов’язковим для усіх
випускників загальних сере-
дніх навчальних закладів,
які бажають здобувати вищу
освіту, — зазначила Оксана
Янішевська.
В Миколаївській області

за проведення зовнішнього
незалежного оцінювання ві-
дповідає Одеський регіона-
льний центр оцінювання
якості освіти: 65114, м. Оде-
са, вул. Ак. Корольова, 26;
телефон: (048) 784-69-95;
e-mail:rc.odesa@testportal.com.ua;
сайт: www.test-center.od.ua.

  Департамент інформаці-
йної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю Ми-
колаївської облдержадмі-
ністрації.

Про рішення Ради національної
безпеки і оборони України від 20
грудня 2014 року "Про деякі
оборонно-мобілізаційні питання”
  Відповідно до статті 107 Конституції України поста-
новляю:
  1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 20 грудня 2014 року "Про деякі
оборонно-мобілізаційні питання" (додається).
  2. Контроль за виконанням цього Указу покласти на
Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
  3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
  Президент України Петро ПОРОШЕНКО.
  14 січня 2015 року.

Указ Президента України № 14/2015

  З метою підтримання бойової
і мобілізаційної готовності
Збройних Сил України та інших
військових формувань України
на рівні, що гарантує адекватне
реагування на загрози націона-
льній безпеці держави, Рада на-
ціональної безпеки і оборони
України вирішила:
  1. Запропонувати Президенто-
ві України прийняти в установле-
ному порядку рішення щодо
проведення в Україні протягом
2015 року часткової мобілізації
у три черги протягом 210 діб.
  2. Кабінету Міністрів України:
  1) у тижневий строк:
  а) розробити та подати Прези-
дентові України проект Закону
України "Про чисельність Збро-
йних Сил України на 2015 рік"
для внесення як невідкладного
на розгляд Верховної Ради Ук-
раїни;
  б) розробити та внести на роз-
гляд Верховної Ради України
проект Закону України "Про вій-
ськову поліцію";
  в) розробити за участю Гене-
ральної прокуратури України та
внести в установленому порядку
пропозиції щодо розширення в
особливий період повноважень
командирів (начальників) для
забезпечення військової дисцип-
ліни та запобігання вчиненню
військовослужбовцями правопо-
рушень;
  г) опрацювати питання щодо
проведення обстеження і лікува-
ння військовослужбовців (війсь-
ковозобов'язаних) у цивільних
закладах охорони здоров'я в
особливий період;
  2) у місячний строк:
  а) опрацювати питання щодо:
  дострокового випуску протя-
гом березня 2015 року у вищих
військових навчальних закладах
та військових навчальних підро-
зділах вищих навчальних закла-
дів випускників — військових
фахівців тактичного, оператив-
но-тактичного та оперативно-
стратегічного рівнів підготовки;
  збільшення в установленому
порядку державного замовлен-
ня на підготовку офіцерських
кадрів відповідно до потреб
Збройних Сил України, інших
військових формувань України;
  б) розробити та внести на роз-
гляд Верховної Ради України за-
конопроект про внесення змін
до Закону України "Про військо-
вий обов'язок і військову служ-
бу”, передбачивши, зокрема:
  унормування питань призову
громадян України на строкову
військову службу та звільнення
з військової служби під час мо-
білізації (в особливий період)
військовослужбовців строкової
служби, які вислужили встанов-
лені строки служби, а також
військовослужбовців, призваних
на військову службу під час
мобілізації, в особливий період,
з метою забезпечення ротації
особового складу;

  встановлення строків строко-
вої військової служби в кален-
дарному обчисленні для солда-
тів і матросів, сержантів і стар-
шин, які проходять строкову вій-
ськову службу в Збройних Си-
лах України та інших військових
формуваннях України, — до 18
місяців; для осіб, які мають ви-
щу освіту за освітньо-кваліфі-
каційним рівнем підготовки ба-
калавра або магістра (спеціаліс-
та), — до 12 місяців;
  призов на строкову військову
службу в мирний час придатних
для цього за станом здоров’я
громадян України чоловічої ста-
ті, яким до дня відправлення у
військові частини виповнилося
20 років, та старших громадян
України, які не досягли 27-річ-
ного віку і не мають права на
звільнення або відстрочку від
призову на строкову військову
службу.
  3. Міністерству оборони Украї-
ни:
  1) визначити та довести у тиж-
невий строк до військових комі-
саріатів оновлені критерії відбо-
ру військовозобов'язаних для
призову на військову службу під
час мобілізації, в особливий пе-
ріод;
  2) невідкладно організувати
розгортання логістичних центрів
накопичення та розподілу мате-
ріально-технічних засобів, що
надходять від волонтерів, воло-
нтерських рухів, благодійників
для військових формувань, їх
з'єднань, військових частин, під-
розділів, установ, організацій
для потреб забезпечення прове-
дення антитерористичної опера-
ції;
  3) визначити службових осіб,
на яких покладається персона-
льна відповідальність за якість
підготовки підрозділів, військо-
вих частин, укомплектованих
військовослужбовцями, призва-
ними під час мобілізації, та не
допускати направлення в зону
антитерористичної операції під-
розділів із недостатнім рівнем
підготовки і забезпеченості.
  4. Службі безпеки України
розробити та подати у тижневий
строк Президентові України
пропозиції щодо змін загальної
структури і чисельності Служби
безпеки України.
  5. Міністрові інформаційної
політики України за участю На-
ціональної ради України з пита-
нь телебачення і радіомовлення
розробити у тижневий строк та
подати Президентові України
план заходів щодо забезпечення
інформаційної підтримки про-
ведення заходів мобілізації.

  Голова Ради національної
безпеки і оборони України
Петро ПОРОШЕНКО.
  Секретар Ради національної
безпеки і оборони України
Олександр ТУРЧИНОВ.
  20 грудня 2014 року.

 Рішення Ради національної
безпеки і оборони України

Про деякі оборонно-мобіліза-
ційні питання

 З Миколаївської обласної ради

16 січня XXVIII позачергова сесія Миколаївсь-
кої обласної ради прийняла бюджет області на
2015 рік. Головні показники, за якими Миколаїв-
щині доведеться жити наступні 12 місяців, слі-
дуючі:
Доходна частина складатиме 3 005 637 тис.

грн. Вона буде сформована з податків та зборів
в загальному розмірі 421.4 млн. грн. та
міжбюджетних трансфертів на суму більш ніж
2,5 млрд. грн., які, у свою чергу, включатимуть
соціальні субвенції (1,5 млрд.) та нові транс-
ферти — базову дотацію і субвенції на медицину,
освіту, підготовку робітничих кадрів.
Видатки обласного бюджету у 2015 році ста-

новитимуть 3 002 838 тис. грн. З них 1,57 млрд.
грн. — субвенції бюджетам міст та районів Мико-
лаївської області. Ще 0,56 млрд. грн. планується
витратити на освіту, а 0,51 млрд. — на охорону
здоров’я.
Цей проект бюджету облдержадміністрація

надала обласній раді 8 січня, і в цей же день
його було відправлено всім депутатам для
ознайомлення. Впродовж тижня вони внесли всі
свої пропозиції, і тому обговорення головного
фінансового документу області безпосередньо у
сесійному залі пройшло конструктивно — без
зайвих емоцій.
Оцінюючи прийнятий бюджет, заступник голо-

ви Миколаївської обласної ради Олександр Сми-
рнов заявив, що в частині бюджету розвитку,
сталого фінансування підприємств обласного
підпорядкування, і особливо — охорони здоро-
в’я і освіти вважає його достатнім та конструк-
тивним.

— По ходу виконання бюджету і після прийня-
ття Верховною Радою змін до Державного бюд-
жету у нас буде можливість повернутися і скоре-
гувати ті моменти, які сьогодні викликають зане-
покоєння, — додав він.
Під час роботи сесії були також внесені зміни

до Комплексної програми соціального захисту
населення “Турбота” на період до 2015 року.
Тепер учасники Великої Вітчизняної війни змо-
жуть двічі отримати грошову допомогу з облас-
ного бюджету: на день визволення Миколаїв-
щини від фашистських загарбників і до Дня
Перемоги. При цьому розмір грошової допомоги
збільшиться з 500 до 1000 гривень, а загальний
обсяг додаткових витрат складе 675 тисяч гри-
вень.
Складна економічна ситуація з оглядом на хід

бюджетного процесу  змусила депутатів зверну-
тися до законодавчого органу та уряду із пропо-
зицією невідкладно внести зміни до постанови
Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012
року № 799 в частині повернення зазначених
платників на податковий облік до Миколаївської
області. Як відомо, на протязі 2013-2014 років
великих платників податків Миколаївської об-
ласті було переведено на обслуговування до
спеціалізованої державної податкової інспекції
по роботі з великими платниками податків у м.
Одесі та окружної податкової служби — центра-
льного офісу з обслуговування великих платни-
ків податків Державної податкової служби
України. Тобто, 31 визначальний платник з 1
березня 2013 року сплачує податок на прибуток
на території міст Києва та Одеси. «Під час фор-
мування обласного бюджету Миколаївської об-
ласті на 2015 рік, на базі внесених змін до Бюд-
жетного кодексу України, такий порядок повер-
нення податків приведе до втрат у сумі близько
40,0 млн. гривень, що суттєво впливатиме на
розрахунок базової дотації обласного бюджету
(стаття 98 проекту Бюджетного кодексу Украї-
ни)», — говориться у тексті Звернення, яке після
доопрацювання надійде до Кабінету Міністрів та
Верховної Ради України.

  Прес-служба Миколаївської обласної ради.

  16 січня відбулася ХХХ чергова сесія Дома-
нівської районної ради шостого скликання. Де-
путати обговорили та затвердили районний бюд-
жет Доманівського району на 2015 рік, а також
Програму економічного і соціального розвитку
Доманівського району на 2015-2017 роки. З ін-
формацією виступили відповідно начальник фі-
нансового управління райдержадміністрації І.М.
Зубачевська та начальник відділу економічного
розвитку і торгівлі райдержадміністрації О.І.
Харченко.
  На сесії районної ради затверджено Районну
цільову програму захисту населення і територій
Доманівського району від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру на 2015-
2019 роки та технічну документацію нормативної
грошової оцінки земельних ділянок, що переда-
ються у власність та надаються в оренду. Роз-
глянуто питання про умови оплати праці голови
районної ради та заступника голови районної
ради, про структуру виконавчого апарату ра-

йонної ради. Прийнято відповідні рішення.
  Депутати районної ради дали згоду на безо-
платну передачу індивідуально визначеного май-
на зі спільної власності територіальних громад
сіл, селища Доманівського району у спільну вла-
сність територіальної громади Доманівської се-
лищної ради та територіальної громади Щаслив-
ської сільської ради.
  На сесії також було прийнято звернення депу-
татів Доманівської районної ради до Комітету
Верховної Ради України з питань паливно-енер-
гетичного комплексу, ядерної політики та ядер-
ної безпеки і Національної комісії регулювання
електроенергетики.
  В обговоренні питань, що розглядалися на се-
сії районної ради, виступили депутати Т.Л. Куш-
нір, В.В. Богдан, М.В. Волошин, В.М. Іванченко,
В.Д. Власюк, А.Є. Цехоцький, Богданівський
сільський голова П.Б. Бесараб.

  Власна інформація.

 З Доманівської районної ради
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 Актуальне інтерв’ю

— Вадиме Івановичу, перш ніж перейти
до обговорення контурів бюджету на 2015
рік, хотілося б дізнатися, з якими основ-
ними показниками область завершила рік
минулий, адже багато політиків заявляли,
що бюджет 2014 року виконати практично
неможливо?

— Цьому питанню можна присвятити не одне
інтерв'ю, так як рік і для нашої країни, і для
Миколаївської області, був насичений багать-
ма непростими, а часом трагічними, подіями.
Але, незважаючи на це, нам вдалося закінчити
його з досить хорошими результатами. Так,
всі міста області виконали і навіть перевико-
нали свій бюджет: місто Миколаїв — 103,8%,
Вознесенськ, за який ми всі переживали, —
100%, Очаків — 105,8%, Первомайськ —
101%, Южноукраїнськ — 104,8%. Що стосує-
ться 19-ти районів, то всі вони також успішно
виконали свої бюджети. І як приклад наведу:
Очаківський — 117%, Арбузинський — 113%,
Миколаївський — 113%, Жовтневий — 110%.
Тому в цілому по області відсоток виконання
бюджету склав 104,7%.

— А як відчули на собі ці цифри місцеві
громади?

— У першу чергу були профінансовані всі
соціально захищені статті бюджету. Тому сьо-
годні в звичайному режимі функціонують ди-
тячі садки, школи, лікарні. Школярі початко-
вих класів забезпечені безкоштовним харчува-
нням. Зривів у постачанні не було.
Всі пільги по захищених статтях, зокрема,

пільги пенсіонерам, компенсації для проїзду в
громадському транспорті, також були виплаче-
ні в повному обсязі. Я вважаю це важливим, і
в нинішньому році ми також ставимо перед
собою завдання виконання і перевиконання
бюджету з тим, щоб зберегти людям пільги, а
для бюджетних організацій — безперебійне
функціонування.

— А чи були при цьому закриті окремі
сільські школи?

— На жаль, деякі малокомплектні школи за-
крилися. Але вони були закриті не через від-
сутність фінансування з бюджету, а через не-
достатню комплектацію класів. Нам були пре-
дставлені звернення місцевих громад про зго-
ду закрити ці навчальні заклади. Для місцевої
влади це вимушений захід, але перш ніж зро-
бити цей відповідальний крок, питання рете-
льно розглядали на сесіях місцевих рад. Від-
повідно від них і виходили пропозиції про зак-
риття цих навчальних закладів.

— Як формувався обласний бюджет-
2015? Які його основні параметри?

— Якраз у ці січневі дні депутати обласної
ради розглядають у постійних комісіях проект
бюджетного документа, вносять свої пропози-
ції, зміни, доповнення і, відповідно, його ос-
таточний варіант 16 січня буде винесено на
сесію обласної ради.
Я, як керівник виконавчої гілки влади ре-

гіону, хотів би бачити бюджет 2015 набагато
кращим. Але запевняю, що він не гірший торі-
шнього бюджету, а за деякими напрямками
навіть кращий — нинішній бюджет збільшиться
на 5,2% і складе більше 3 мільярдів гривень.
Субвенції складуть 2 мільярди 551 мільйон
гривень, податки і збори — 337 мільйонів гри-
вень, дотації — 33 мільйони гривень, бюджет
розвитку — 65 мільйонів гривень, що значно
більше показника минулого року. Це дозво-
лить придбати комп'ютерний томограф в об-
ласну лікарню вартістю 6,5 мільйона гривень,
також здійснити ремонт шкіл, дитячих садків,
лікарень та ФАПів.
Не залишаться без уваги і хворі, які потре-

бують постійного медикаментозного лікування
та підтримки. Інсулінозалежні і ті, що потре-
бують процедури гемодіалізу, будуть забезпе-
чені ліками на 100 відсотків.
Що стосується міст, то у них йде збільшення

місцевих зборів за рахунок акцизів, тому пе-
редбачається перерозподіл асигнувань за стат-
тями. Наприклад, прогнозований бюджет міста
Миколаєва складе 2 мільярди 63 мільйони
гривень, що на 210 млн. грн. більше минуло-
річного показника. Це дозволить збільшити
статті витрат на освіту, охорону здоров'я,
соціальний захист населення та ЖКГ.

— Багато політиків і громадських діячів
лякають людей тим, що новий бюджет не
забезпечить їх найнеобхідніші потреби.
Навіть кажуть, що нібито буде скасовано
безкоштовне дитяче харчування в школах,
а комунальні тарифи стануть непідйом-
ними і так далі.

— Це, м'яко кажучи, неправда. Щодо тари-
фів слід сказати, що вони повинні бути приве-
дені до економічно обґрунтованого рівня.
Але, щоб пом'якшити ціновий удар для спожи-

вачів, будуть збережені всі пільги та субсидії
для населення.
Це по-перше. По-друге. Всі страшилки, яки-

ми лякають людей політикани, мовляв, влада
скасує пільги на дитяче харчування, — чистої
води брехня.
І сьогодні в проекті обласного бюджету на

2015 рік передбачено пільгове харчування для
дітей 1-4 класів загальноосвітніх шкіл. Анало-
гічна норма буде збережена для пацієнтів лі-
карень. Тому не варто вірити чуткам, а потріб-
но дивитися на реальні факти і робити відпо-
відні висновки.
Я ще раз повторюся, що бюджет не ідеаль-

ний, і його можна і потрібно критикувати.
Проте в тій ситуації, в якій сьогодні перебуває
країна, — а це фактично війна, нам про це
забувати не можна і потрібно продовжувати
працювати.

— Розкажіть про особливості наповнення
бюджетної скарбниці. Наскільки важчим
буде податковий прес?

— Наведу ряд прикладів щодо податкової
політики держави. До обласного бюджету від
податку на доходи фізичних осіб надходило
25 відсотків, тепер ці надходження будуть
зменшені до 15. Але, в той же час, збільшує-
ться зарахування до обласного бюджету від
екологічного податку. Також до місцевих бюд-
жетів передається акцизний податок зі став-
кою 5% від обсягу реалізації тютюнових ви-
робів, алкоголю, бензину, зрідженого газу,
податок на нерухоме майно, а значить грома-
ди на місцях зможуть скористатися перероз-
поділом їх на необхідні для життєдіяльності
статті витрат.
Все це є підготовкою до процесу децентра-

лізації влади, який розпочнеться вже в по-
точному році. Слідом за економічною децент-
ралізацією послідує політична децентралізація
влади і вибори до місцевих рад. Перерозподіл
бюджету на місцевому рівні — основна скла-
дова цієї реформи. Адже, нагадаю, саме в
2015 році має відбутися передача фінансових
повноважень місцевим органам самоврядуван-
ня. В рамках цього процесу планується до-
опрацювати і Бюджетний кодекс. У цьому нап-
рямку у Верховній Раді вже працюють депу-
тати від Миколаївської області, які внесли свої
пропозиції.
Відповідно, у депутатів місцевих рад — сіль-

ських, районних, міських та обласних — буде
більше повноважень з розподілу бюджетних
коштів.

— Якими Ви бачите резерви наповнення
обласного бюджету?

— Звичайно ж, головне джерело поповнення
бюджету — це стабільно працюючі підприємст-
ва регіону, такі як «Зоря»-«Машпроект», «НІ-
БУЛОН», Южно-Українська АЕС, «Сандора»,
«Лакталіс-Миколаїв», «Бунге Україна» та інші.
В числі головних платників податків — і мико-
лаївські порти. У 2014 році збільшився порто-
вий вантажопотік за рахунок стивідорних ком-
паній, які наростили обсяги завдяки інвесто-
рам, що побудували спеціалізовані комплекси
з переробки вантажів.
Іноземні інвестори зацікавлені в Миколаївсь-

кому регіоні і готові надалі розвивати спів-
працю. Вони планують проекти інвестицій в
нашу економіку — це і будівництво елеваторів,
і введення в експлуатацію маслоекстракцій-
ного заводу на території морського порту з
обсягом переробки насіння соняшнику 2400
тонн на добу, мала і альтернативна енергетика.
Ми повинні і далі створювати сприятливі

умови для інвесторів. Я, як голова обласної
державної адміністрації, відкритий для спілку-
вання з усіма, хто готовий вкласти гроші в
розвиток Миколаївського регіону.
Говорячи про розвиток підприємств, нам не-

обхідно думати і про розвиток транспортної
інфраструктури, і морського комплексу, який
потужно представлений в південному регіоні.
Для цього потрібні державні інвестиції в рам-
ках реалізації проектів по Миколаївській обла-
сті. Вони вже готові в Адміністрації морських
портів України і покликані працювати на еко-
номіку регіону. Інвестиційні програми включа-
ють в себе три наших великих підприємства —
морський торговельний порт, спецпорт «Ок-
тябрьск» і «Дельта-лоцман». Запуск цих про-
ектів дасть можливість створити додаткові ро-
бочі місця і збільшити надходження до бюд-
жету.
Слід зазначити, що ми постійно тримаємо на

контролі і проблемні питання, що заважають
розвитку суднобудування в Миколаївському
регіоні. У 2014 році мною було направлено
ряд звернень до центральних органів влади з
метою невідкладного вирішення найгостріших
проблем. Зокрема, держава планує профінан-
сувати завершення будівництва корвета, що не

тільки зміцнить обороноздатність країни, але
й дасть можливість зберегти робочі місця і
саму галузь суднобудування.
Вагомим фактором наповнення бюджету є

аграрний сектор. Так, минулого року сільгосп-
виробники регіону зібрали рекордний урожай
— близько 3 мільйонів тонн зернових. Це —
серйозне досягнення наших аграріїв, які змог-
ли у важких умовах виростити і зібрати такий
урожай.
Одним з істотних потенційних джерел напов-

нення обласної скарбниці я бачу роботу з під-
приємствами-платниками податків. Як відомо,
свого часу перереєструвалися в інших регіо-
нах ряд підприємств. Вони здійснюють свою
діяльність на території Миколаївської області,
але, в той же час, податки платять в Одесі та
Києві. Таких податкових агентів налічується 31
підприємство. З них 22 поповнюють одеську
скарбницю і дев'ять — столичну. З цього при-
воду я звернувся до голови Державної фіска-
льної служби України з проханням посприяти
повернути цих платників податків в Миколаїв-
ський регіон. Скажу, що ціна питання — від 40
мільйонів гривень. Ці гроші повинні працювати
на наш бюджет, вирішуючи через нього проб-
лемні питання галузі.
Також ми тримаємо на контролі питання по-

гашення заборгованості із заробітної плати,
адже з неї в тому числі йдуть надходження
податків до місцевих бюджетів. При облдерж-
адміністрації була створена постійно діюча
комісія, яка щотижня відстежує цей процес.
Протягом року боржники вже погасили понад
40 мільйонів гривень заборгованості по заро-
бітній платі. Це, зокрема, і завод ім. 61 кому-
нара, де не виплачувалася заробітна плата з
2008 року. На сьогодні погашено понад 18
мільйонів боргу.
Завдяки вжитим заходам нам вдалося не

тільки повністю погасити багаторічну заборго-
ваність по зарплаті працівникам Миколаївсько-
го бронетанкового заводу, але й істотно, в 4,4
рази, збільшити середній рівень заробітної
плати на підприємстві.

— Чи передбачені в проекті обласного
бюджету одноразові виплати ветеранам
війни?

— Це навіть не обговорюється. Більше того,
з моєї ініціативи мають бути внесені зміни до
Комплексної програми соціального захисту
населення «Турбота». Вони стосуються збіль-
шення одноразової матеріальної допомоги
учасникам бойових дій у роки Великої Віт-
чизняної війни та у роки війни з Японією. Упе-
внений, що наші заслужені ветерани гідні ще
більшої підтримки і турботи влади. Тому ми
надалі будемо також підтримувати громадські
ветеранські організації.

— Вадиме Івановичу, в яких розмірах
буде надана допомога сім'ям загиблих уча-
сників антитерористичної операції?

— Депутати підтримали виділення однора-
зової допомоги у розмірі десяти мінімальних
заробітних плат дітям, батьки яких загинули в
АТО. Всього в Миколаївській області на даний
момент 68 загиблих воїнів. На сьогодні ця до-
помога вже виплачена 41-й дитині, на яких бу-
ли зібрані документи. З обласного благодій-
ного фонду також надаємо допомогу по 50
тисяч гривень сім'ям загиблих Героїв. Таку
підтримку вже відчули 26 сімей Миколаївщини,
решта виплат будуть здійснені після оформ-
лення необхідного пакету документів. Крім
того, Міністерство оборони України виплатило
по 609 тисяч гривень 33-м таким сім'ям. У той
же час 23-м сім'ям військовослужбовців офор-
млено пенсію за втратою годувальника, а 10
сімей вже отримали земельні ділянки.
Слід зазначити, що ці питання облдержадмі-

ністрація тримає на особливому контролі — ми
допомагаємо родичам загиблих збирати до-
кументи. Важливу роль тут відіграють і волон-
тери. Зокрема, миколаївця Юрія Бірюкова за
активну життєву позицію Президент України
Петро Порошенко призначив своїм радником
з волонтерської роботи. Миколаївські волон-
тери нагороджені високими державними наго-
родами — це, зокрема, Давид Арахамія, Вале-
рій Шагіахметов, Олег Мудрак, яких відзначе-
но орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. А Діана
Петреня і Ольга Малярчук удостоєні ордена
княгині Ольги III ступеня. Відзначу й активну
волонтерську діяльність членів Ради волонте-
рів і багатьох інших активістів, які кожен день
допомагають українській армії та військово-
службовцям.

Тетяна ФАБРИКОВА.

  Газета "Рідне Прибужжя", №3 від 15 січня
2015 року. (Перекладено з російської).

16 січня на сесії обласної ради депутати розглянули і прийняли бюд-
жет області на 2015 рік. Від того, яким є головний фінансовий документ
Миколаївщини, залежить не тільки функціонування бюджетних уста-
нов, а й значною мірою життя кожного жителя нашого регіону.
  Враховуючи те, що проект бюджету готували фахівці облдержадміні-
страції, за коментарем з приводу його особливостей ми звернулися до
голови ОДА Вадима Мерікова.

 Звернення до однопартійців

Депутат Миколаївської обл-
ради від «Батьківщини» Ерік
Григорян закликає всіх, хто
звик говорити правду, приєд-
натися до безстрокової акції
  Звертаюся до всіх, хто є істинними членами партії
«Батьківщина» і готові боротися за її ідеї до кінця.
До всіх, хто не кинув свою партію та її лідера в
важкі хвилини і готові відстоювати їх інтереси не
тільки перед ворогами, а й всіма, хто хоче її знищення.
  Сьогодні ситуація склалася так, що вже не Партія
регіонів намагається знищити «Батьківщину» та її
активістів, а свої ж однопартійці. Керівники Мико-
лаївської обласної партійної організації, надіслані
нам з Дніпропетровська, забороняють миколаївсь-
ким батьківщинівцам говорити правду про їх діяння.
А таких діянь з вересня минулого року зібралося
чимало — і сумнівне обрання Соколова і його засту-
пника на конференції, де були присутні кілька осіб,
і обрання бюро та КРК з «команди» Соколова, і
витрачання фінансування на вибори невідомо куди,
фальсифікації при обранні та затвердженні голів
місцевих партійних осередків. І зараз вони бояться
чути правду про себе, і не хочуть, щоб її чули інші,
в тому числі республіканське керівництво. Вони хо-
чуть, щоб люди мовчали, погрожуючи порушенням
Статуту і виключенням з лав партії.
  Але справжні бютівці завжди говорили і будуть
говорити правду. Вони завжди боролися за неї. Їх
не змусили мовчати регіонали, не змусять мовчати і
соколови з альохіними.
  Навпаки, ми повинні змусити останніх говорити і
відповісти перед народом, як проходила конферен-
ція по обранню обласного керівництва, як воно роз-
тратило гроші на виборах, коли агітатори не отри-
мали гроші за свою роботу, а виділені на виборчу
кампанію гроші десь «лежать на зберіганні».
  Є й багато інших питань, на які нам не хочуть дава-
ти відповіді. Тому я закликаю всіх батьківщинівців
зібратися на безстрокову акцію, мета якої — добити-
ся правди від обласного керівництва «Батьківщини».
Час початку і конкретні вимоги до керівництва «Ба-
тьківщини» будуть повідомлені найближчим часом.
  Це вимушена міра, тому що не можна тримати
народ в невіданні кілька місяців, годувати обіцянка-
ми, що хтось буде щось обговорювати, в той час, як
долю партії в області вирішує група людей, ке-
руючись своїми особистими інтересами.

  Е. ГРИГОРЯН.
  Депутат Миколаївської обласної ради від «ВО
«Батьківщина».

 З відділу Держземагент-
ства у Доманівському районі

Про індексацію нормативної
грошової оцінки земель
Державне агентство земельних ресурсів України на

виконання пункту 289.3 статті 289 Податкового кодексу
України повідомляє про те, що нормативну грошову оці-
нку земель станом на 01.01.2015 р. за 2014 рік необхід-
но індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює
1,249, який відповідно до пункту 289.2 статті 289 По-
даткового кодексу України розраховано, виходячи з ін-
дексу споживчих цін за 2014 рік — 124,9%.
У 2014 році нормативна грошова оцінка земель насе-

лених пунктів, земель сільськогосподарського призначе-
ння та земель несільськогосподарського призначення
(крім земель у межах населених пунктів), яка проведена
за вихідними даними попередніх років, підлягає індекса-
ції станом на 01.01.2015 р. на коефіцієнт 3,997, який
визначається, виходячи з добутку коефіцієнтів індексації
за 1996 рік — 1,703, 1997 рік — 1,059, 1998 рік — 1,006,
1999 рік — 1,127, 2000 рік — 1,182, 2001 рік — 1,02,
2005 рік — 1,035, 2007 рік — 1,028, 2008 рік — 1,152,
2009 рік — 1,059, 2010 рік — 1,0, 2012 рік — 1,0, 2013
рік — 1,0, 2014 рік — 1,249.
Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003,

2004 та 2006 роки не індексувалась.
Л.НОВАК-ПАВЛОВА.

  Начальник відділу Держземагентства у Доманівському районі.

Управління соціального захисту
населення Доманівської
райдержадміністрації

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади на-
чальника фінансово-господарського відділу, головно-
го бухгалтера управління.
  Вимоги до кандидатів на посаду: громадянство Ук-
раїни; повна вища освіта за рівнем спеціаліста (магі-
стра) за спеціальністю бухгалтерський облік, фінан-
си; 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 впев-
неного користувача.
  та повторний конкурс на заміщення вакантної поса-
ди провідного спеціаліста фінансово-господарського
відділу.
  Вимоги до кандидатів на посаду: громадянство Ук-
раїни; повна вища освіта за рівнем спеціаліста (магі-
стра) за спеціальністю бухгалтерський облік, еконо-
міка, фінанси; стаж роботи за фахом на державній
службі не менше одного року або стаж роботи за фа-
хом в інших сферах економіки не менше двох років;
доскональне знання державної мови; володіння ПК
на рівні впевненого користувача.
  Перелік документів: заява, особова картка П-2ДС,
автобіографія, копія паспорта, копія документів про
освіту, копія військового квитка (для військовозобо-
в’язаних), декларація про доходи (форма №001ДС),
дві фотокартки .
  Додаткова інформація щодо основних функціональ-
них обов'язків, розміру та умов оплати праці надає-
ться за тел. 9-15-47.
  Документи подаються за адресою: смт. Доманівка,
вул. Леніна, 55 протягом 30 календарних днів з дня
опублікування оголошення.
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НАСІННЯ ВІД ТЕРРА-ЮГ
  Соняшник: Мир, Люкс, Дозор, Кардинал, Ясон,
Жалон, та інші.
  Кукурудза: Дніпровська СВ181,Оржиця МВ 237, Кри-
ничанська СВ257. Гірчиця, льон, суданка, та інші.
  УВАГА! Ми знаходимося за адресою: м. Миколаїв,
вул. Кірова, 238.

тел.          (050) 988-41-08       (067) 440-10-26
тел/факс   (0512) 48-97-08       (098) 573-08-73

   Ліц. АВ №332599 від 16.11.07 р.

  Куплю електродвигуни будь-якої потужності по ціні 70 грн.
за кВт. Тел.: 0503372058, 0976795836, 0635339193. Богдан.

  ТОВ "Агрозахист" продає мінеральні добрива: нітроамо-
фоску, селітру, азофоску, карбомід. Насіння соняшнику та ку-
курудзи української та зарубіжної селекції. Можлива доставка у
господарства. Телефони: 0505918782, 0503947768.

  Куплю соняшник. Тел. 0665115443.

  Продам камінь-ракушняк кримський та цеглу червону,
доставка. Телефони: 0973141399, 0662922541, 0506913434.

  Продаю насіння соняшника, кукурудзи.
  Телефони: 0982974638, 0675151107.

Продаю кукурудзяний силос. Тел. 0660134881.

Сердечна вдячність
  Мій син Тицький Олександр Тимофійович важко захворів. На ліку-
вання потрібні великі кошти. На допомогу прийшли добрі і чуйні
люди, які усім своїм серцем сприйняли чужу біду як свою власну.
  Хочу висловити сердечну вдячність усім, хто підтримує нас мо-
рально і матеріально у цей важкий для нашої родини час: праці-
вникам районної державної адміністрації, начальнику відділу ор-
ганізації виробництва та переробки сільськогосподарської про-
дукції управління агропромислового розвитку райдержадмініст-
рації Т.О. Матлаєвій, голові районної організації профспілки
працівників агропромислового комплексу Г.З. Барановій, керів-
никам сільгосппідприємств та фермерських господарств М.О.
Молдованенку, С.Б. Бесарабу, С.В. Устинову, В.П. Вадовському,
О.С. Тюхтію, В.Г. Антіпову, О.В. Сіроштану, Р.Г. Постолу, В.І.
Чепіжку, М.П. Соловйову, колишнім колегам Е.Д. Наточію, О.П.
Дуді, В.Г. Цуркан, Л.П. Ткаченку, Ю.М. Халаімову. Низький уклін
вам, люди з добрим серцем!
  Н. ТИЦЬКА.
  смт. Доманівка.

Вітаємо!
  19 січня свій день народження відзначив депутат
Доманівської районної ради КАРАБЕЙНІКОВ Сер-
гій Миколайович. Від щирого серця вітаємо його з
цією знаменною подією, бажаємо вагомих здобутків у
житті, в депутатській роботі, богатирського здоров'я,
миру і злагоди, здійснення усіх мрій і сподівань.
  Зичимо благ і здоров'я міцного,
  Миру, злагоди, сонця й добра,
  Нехай світла життєва дорога
  Буде повна турботи й тепла.

Доманівська районна рада.

  Колектив відділу освіти райдержадміністрації висловлює гли-
боке співчуття методисту райметодкабінету Н.П. Могилевській з при-
воду тяжкої втрати — смерті брата МЕГЕТЯ Анатолія Петровича.

  Продається земельна ділянка площею 1,4 га на території Володими-
рівської сільради (державний акт серія ЯА №069457). Тел. 0664494036.

З ювілеєм!
  20 січня своє 75-річчя відсвяткував коханий чоловік,
люблячий батько, турботливий дідусь МІХЕНЬКО
Степан Андрійович з Доманівки. Від щирого серця
вітаю його з цією знаменною подією, бажаю богатир-
ського здоров'я, миру і злагоди.
  Хай доля шле добро і щастя,
  Міцне здоров'я, море благ земних,
  А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
  Нехай ще довго стеляться до ніг.

З повагою сваха Лідія Волощук.

  Атестат МК №11438592, виданий 22 червня 1999 року Маринівською
загальноосвітньою школою Піть Ірині Іванівні, вважати втраченим.

Щиро вдячні
  Колектив Доманівської ДЮСШ висловлює слова щирої вдяч-
ності депутату обласної ради Каленичу Олександру Архиповичу
за надання матеріальної допомоги в розмірі 5000 гривень  для
придбання спортивного інвентаря.

  Державний акт на право приватної власності на земельну ді-
лянку МК №11104, виданий 22 жовтня 2002 р. Бучок Надії Олек-
сіївні і зареєстрований за №406, вважати втраченим.

Вдячна за підтримку
  В нашій сім'ї трапилася біда: з дитинства хворіє донька, а те-
пер стан здоров'я вимагає хірургічного втручання, на яке по-
трібно багато коштів, а ще захворів чоловік, якого нещодавно
прооперували в обласній лікарні. За допомогою я звернулась до
помічників народного депутата України О.П. Лівіка  і буквально
на другий день він надав нашій сім'ї матеріальну допомогу. Я
щиро вдячна О.П. Лівіку за його людяність і доброту, побільше
б було таких обранців у Верховній Раді України. Хай Бог віддя-
чить Вам за Вашу доброту!
  М. КАШПЕРУК.
  смт. Доманівка.

40 днів світлої пам'яті
23 січня 2015 року минає 40 днів, як пішла у

Вічність найдорожча для нас людина — дбайлива,
любляча матуся, бабуся та прабабуся ПОНОМА-
РЕНКО Антоніна Тимофіївна з села Мар'ївки.
Не стало доброї та порядної людини, яка 40 ро-

ків свого життя присвятила справі навчання та ви-
ховання підростаючого покоління, віддаючи учням
всі свої знання та частинку свого серця.
Важке й непоправне горе спіткало нашу родину, і ми хочемо

висловити щиру вдячність всім, хто розділив нашу біду, наш
біль, всім, хто підтримав нас морально та матеріально у ці важкі
для нас дні.
Велика вдячність та низький уклін всім друзям, сусідам, коле-

гам, колишнім учням, особисто керівнику ПП "Веселий Роздол"
Молдованенку Михайлу Олександровичу та його дружині Наталії
Миколаївні за доброту, чуйність, розуміння.
Всі, хто пам'ятає нашу дорогу матусю, згадайте і пом'яніть в цей день.

  Вічно сумуючі діти, онуки, правнуки, вся родина Пономаренків.

 З Маринівської
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів

Маринівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – осередок
затишку, любові, привітності.
Учні й працівники школи щодня
з радістю поспішають до стін до-
рогої альма-матер. Це те місце,
де кожен знайде для себе під-
тримку, допомогу, люб’язність,
щирість, знання, веселощі. В до-
рогому серцю місці ніколи не бу-
ває сумно. Життя вирує тут з заз-
дрісною потужністю: спортивні
змагання, олімпіади, конкурси,
відкриті уроки, загальні заходи.
Свята, які відбуваються в шко-

лі, мало не єдина розвага для міс-
цевих мешканців. Сюди приходя-
ть і зовсім маленькі, і старенькі, і
взагалі всі бажаючі. Тому й було
дуже багато гостей на новорічно-
му святі, яке нещодавно відбу-
лося у школі.
Новий рік – це пора, коли здій-

снюються мрії, навіть найнеймо-
вірніші. Аякже, адже на момент
новорічного святкування школа
перетворюється в яскраву, захоп-
люючу казку. Зустріти там можна
і Діда Мороза, і Снігуроньку, і
Попелюшку, і Бешкетників, і
Сніжинок і багато-багато інших
героїв. Обличчя сяють посмішка-
ми, ялинка – вогнями, костюми –
коштовностями. Гарне оздоблен-
ня, гарні подарунки, гарне звуко-
ве оформлення, чудовий настрій
і, як наслідок, – неперевершене
свято. В першу чергу, це все вда-
лося завдяки неймовірно талано-
витим діткам, які навчаються в
школі, педагогам, які щиро нама-
гаються завжди зробити справж-
нє свято для вихованців, і зав-
дяки просто небайдужим до долі
школи людям.
Створили атмосферу справж-

нього свята подарунки для учнів
1-4 класів від народного депутата
України Олександра Петровича
Лівіка. Музична апаратура, пода-
рована дещо раніше депутатом
Миколаївської обласної ради
Миколою Васильовичем Косін-
чуком, стала в нагоді при аком-
понуванні виступів учнів. Завдя-
ки фермерам та успішній роботі
батьківського комітету по збору
коштів для проведення новоріч-
ної ялинки подарунки отримали
всі діти, які були активно задіяні
на святі.
Дорогі наші спонсори! Приймі-

ть слова щирої вдячності від іме-
ні дітей, батьків та педколективу
Маринівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів. Ця підтрим-
ка – свідчення вашого небайду-
жого ставлення до проблем осві-
ти в Україні і розуміння важливо-
сті шкільного виховання. Ще раз
дякуємо і від усього серця ба-
жаємо вам здоров'я, злагоди,
душевного спокою та достатку.
Низький уклін вам за вашу непо-
хитну віру у майбутнє нашого
краю. Хай Господь Бог сторицею
віддячить за ваше розуміння,
підтримку і за частку душі, по-
даровану дітям.

  Г. ТОРГОВСЬКА.
  Педагог-організатор Маринів-
ської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ст.

З Новоолександрівського навчально-виховного комплексу

19 грудня 2014 року в Новоолександрівсь-
кому навчально-виховному комплексі пройш-
ло свято до Дня Святого Миколая, на яке
зібралися учні та вихованці дошкільної групи
«Сонечко» разом з вчителями та виховате-
лями.
Під час свята діти дізналися про те, ким був

Святий Миколай, про історію свята, традиції,
прикмети та молитви святому Миколі Чудо-
творцю. Легенда розповідає, що Святий Ми-
колай допомагав тим, хто цього потребував.
Розповідають, що колись давно жила сім'я, в
якій було три дочки. У батька не було гро-
шей на їх утримання, і він навіть мав намір
продати дівчат. Святий Миколай дізнався про
це і кинув у вікно три кошеля з грішми на
придане. З того часу і з'явилася традиція ро-
бити подарунки дітям у день Святого Мико-

лая. Якщо дитина була слухняною і гарно
себе поводила, то знаходила під подушкою
солодощі, якщо ж ні — різки.
В Україні до цього свята пекли особливе

печиво або пряники з цукатами і горіхами —
"миколайчики" — у вигляді звірят, квітів, ан-
гелів, або "миколаїв" — дідів з білою боро-
дою. Цього свята чекали не тільки діти, але
й незаміжні дівчата. Подружки збиралися в
ніч з 18 на 19 грудня та ворожили на судже-
них. У День Святого Миколая під час молеб-
ну ставиться одна велика свічка — з молит-
вою про захист усіх людей від бід.
  Під час свята діти розповідали вірші, зага-
дували загадки. Учні 4 класу (класовод Тіора
І.О.) заспівали пісню "Миколай, Миколай…"
Приємним сюрпризом став виступ учнів 2 кла-
су, які заспівали пісню про Миколая німець-

кою мовою (вчителька
німецької мови Бурла-
ченко Н.І.). А на заве-
ршення свята наші ви-
хованці отримали со-
лодкі подарунки, що
вже стало доброю
традицією, від керів-
ників місцевого підп-
риємства ПП «Веселий
Роздол» Михайла Олек-
сандровича Молдова-
ненка та Наталії Мико-
лаївни Парческу, за
що були їм щиро вдячні.

Цікаво пройшли в Новоолександрівському
навчально-виховному комплексі і новорічні
святкові заходи для дітей, їх батьків та гос-
тей закладу.

29 грудня був проведений новорічний ра-
нок для учнів початкових і старших класів,
програма якого складалася з хороводів,
танців, віршів та інсценізованих новорічних
казок, підготовлених учнями кожного класу.
Неповторні новорічні костюми, артистизм
учасників та дитяча зацікавленість зробили
дійство справжньою новорічною казкою. Не
обійшлося й без традиційних новорічних
подарунків від Діда Мороза та Снігуроньки,
а також від Володимирівського сільського
голови Василя Миколайовича Літвіна та кері-
вників місцевого господарства Михайла Оле-
ксандровича Молдованенка та Наталії Мико-
лаївни Парческу.

30 грудня відбувся новорічний ранок у
найменших діточок — вихованців групи
«Сонечко» з привітаннями Діда Мороза з
Снігурочкою, а також новорічною програ-
мою: віршами та піснями.
Сердечно привітала школярів та дошкіль-

нят з Новим роком та Різдвом Христовим
директор навчально-виховного комплексу
А.В. Кульчицька, побажала учням приємних
канікул, вчителям та батькам — щасливих
свят, а також добра, благополуччя і ми-
ру.
Ми дякуємо батькам, вчителям та дітям за

підготовку та активну участь у проведенні
новорічного свята.

О. СЕРБУЛ.
  Педагог-організатор Новоолександрівсько-
го навчально-виховного комплексу.

 З Доманівського дитячого садка №2

Новорічне свято — це чудова і дуже відпові-
дальна подія в житті кожної дитини. Діти
особливо їх люблять.
Новорічні пригоди та приємні сюрпризи для

вихованців Доманівського дитячого садка №2
розпочались ще напередодні. Який малюк не
чекає 19 грудня — Дня Святого Миколая? За-
синаючи з передчуттям майбутніх сюрпризів,
діти з нетерпінням чекають ранку, щоб отри-
мати від рідних довгоочікуваний подарунок.
Подбали і ми, щоб зробити цей день для на-
ших малят незабутнім і казковим. До садочка

завітав щедрий Миколай, який привітав мале-
чу з святом та вручив чудові подарунки, за
що вони йому щиро дякували.
Весело та радісно пройшло в нашому "Со-

нечку" і новорічне свято. В яскраво оформ-
леній музичній залі казкова ялинка радо
зустрічала малюків. Завідуюча дошкільним
навчальним закладом Ніколюк Людмила Ге-
оргіївна привітала всіх з наступаючим Новим
2015 роком та найвеличнішим святом Різдва
Христового. Дід Мороз, Снігуронька, Метели-
ця-хурделиця, Баба-Яга та багато інших каз-
кових героїв розважали малюків: грали у
ігри, водили хороводи, співали, танцювали,
інсценували казки. Батьки, які були присутні
на святі, теж стали учасниками святкового
дійства. Вони брали активну участь в різних
конкурсах. Всі отримали заряд позитиву і ра-
дісних емоцій.
По завершенню свята дітлахи ласували со-

лодощами та фотографувалися з улюблени-
ми казковими героями.

О. ЦАРЕНКО.
  Вихователь-методист Доманівського дитя-
чого садка №2.


