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Державні нагороди
знайшли своїх героїв
На початку засідання ХXVIII позачергової

сесії обласної ради шостого скликання голо-
ва облдержадміністрації Вадим Меріков та
заступник голови облради Володимир Смир-
нов вручили почесні нагороди миколаївцям.
Указом Президента України за значний

особистий внесок у державне будівництво,
соціально-економічний, науково-технічний,
культурно-освітній розвиток України, вагомі
трудові здобутки та високий професіоналізм
орденом «За заслуги» ІІІ ступеня нагород-
жено депутата Миколаївської міської ради
Олега Мудрака.
Також почесну нагороду отримав голова

громадського формування народної само-
оборони Миколаївщини Микола Тросіненко.
За його словами, сьогодні на сході країни за
мир і незалежність нашої країни проливають
кров кращі сини. І обов’язок патріотів —
ставати на захист рідної землі.
Нагадаємо, що раніше державними наго-

родами відзначили миколаївських волонте-
рів, зокрема, орденом «За заслуги» ІІІ сту-
пеня були нагороджені Давид Арахамія,
Валерій Шагіахметов. А Діана Петреня і Оль-
га Малярчук удостоєні ордена княгині Ольги
III ступеня.

Вадим Меріков: в
Миколаївській області
створена «гаряча
лінія» з питань
мобілізації
Про це голова облдержадміністрації Вадим

Меріков розповів в ефірі передачі «Діалог»
на телеканалі «Март». За його словами, в
області військкоматами разом з головами
РДА перевіряються списки людей. «Вони
працюють і з великими підприємствами, з
центрами зайнятості для того, щоб визна-
чити список людей, які зможуть пройти мед-
комісію, щоб не виходило так, що у нас з
200 осіб, які пройшли медкомісію, всього ли-
ше 10 боєздатних, готових служити в нашій
армії», — зазначив він.
Вадим Меріков впевнений, що такі ситуації

виникають через факти корупції. «Тому сьо-
годні мною прийнято рішення і створена ко-
місія при обладміністрації під моїм керів-
ництвом, до якої увійдуть чиновники, пред-
ставники громадських організацій, депутати
Верховної Ради, які будуть контролювати
проходження комісій при військкоматах. То-
му, що медичні комісії складаються з цивіль-
них медиків, які покликані на роботу у вій-
ськкомати. Відповідно, ми також повинні
контролювати, щоб не були порушені права
наших громадян, і не порушувався Закон Ук-
раїни «Про часткову мобілізацію», — розпо-
вів він.
За словами Вадима Мерікова, в роботі ко-

місії братимуть участь представники СБУ,
МВС, управління охорони здоров'я та інших
структурних підрозділів ОДА.

«Також створена цілодобова «гаряча лі-
нія» (0512) 37-40-51, яка працюватиме без-
посередньо з комісією. Це дуже важливо, я
не знаю, чи створюються такі комісії в інших
областях, але ми будемо реагувати на всі
заяви громадян про мобілізацію, особливо
проблемні».
За словами керівника області, з 20 січня

вже почали розсилатися повістки, і він зазна-
чив, що 50% миколаївських воєнкомів «про-
йшли через зону бойових дій, самі перебу-
вали на території, де зараз йде війна, і бу-
дуть підходити до мобілізації відповідально».
Вадим Меріков акцентував увагу, що Пре-

зидент України взяв на особистий контроль
дотримання під час мобілізації принципу
соціальної справедливості. Зі свого боку Ва-
дим Меріков контролюватиме, «щоб у нас в
армію призивалися жителі не тільки районів
та сіл, а й бізнесмени і депутати місцевих
рад, які також повинні захищати нашу Бать-
ківщину».
Вже є заяви від деяких чиновників, які го-

тові стати добровольцями. «Насправді Мико-
лаївська область по перших 2-3 етапах
виконала план мобілізації на 100%. Значна
кількість була добровольців, серед яких є
журналісти. Я особисто знаю, ціную і
поважаю їх за героїзм».

  Департамент інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю Миколаїв-
ської облдержадміністрації.

 З Миколаївської
облдержадміністрації

 Свічі пам’яті

  Сотні жителів селища Дома-
нівки, які минулої неділі зіб-
ралися на площі перед район-
ною державною адміністраці-
єю, запалили свічі та хви-
линою мовчання вшанували
пам'ять невинних жертв ракет-
ного обстрілу російсько-теро-
ристичними військами міста
Маріуполя.

  20 січня голова райдерж-
адміністрації В.М. Іванченко
відвідав Козубівську ЗОШ І-ІІІ
ст., де представив колекти-
ву школи новопризначеного
начальника відділу освіти
райдержадміністрації І.К.
Святченко та зустрівся з
педколективом. Були обго-
ворені питання організації
гарячого харчування школя-
рів, підвозу учнів та мате-
ріально-технічне забезпечен-
ня школи.

  З 19 по 23 січня відбулися
сесії в селищній та 12 сіль-
ських радах. В роботі сесій
брали участь голова райдер-
жадміністрації В.М. Іванчен-
ко, перший заступник голови
райдержадміністрації Г.В.
Делі та керівник апарату
райдержадміністрації О.М.
Максютенко. Основним пи-
танням порядку денного се-
сій було затвердження бюд-
жетів рад на 2015 рік.

  21 січня голова райдерж-
адміністрації В.М. Іванченко
провів нараду з питань мо-
білізації. Учасники наради оз-
найомилися з Указом Прези-
дента України від 14 січня
2015 року №15/2015 «Про
часткову мобілізацію», ета-
пами проведення мобілізації
та заходами, які будуть зді-
йснюватися органами влади.

  22 січня заступник голови
райдержадміністрації Н.І.
Фалько і начальник відділу
освіти райдержадміністра-
ції І.К. Святченко відвідали
Доманівський РНВК «Дома-
нівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 –
Центр дитячої та юнацької
творчості» та взяли участь
у відкритому уроці «Ми —
українці!», присвяченому Дню
Соборності України. Під час
уроку учні 11 класу де-
монстрували відеофільми
про участь школярів у волон-
терському русі та про випу-
скників школи — учасників
АТО, висловили свої думки
щодо історичного значення
проголошення Акту Злуки
УНР та ЗУНР.

  Більш детальна інформація
на сайті Доманівської рай-
д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї
http://domanivka.mk.gov.ua/

  Сектор з питань внутріш-
ньої політики, зв’язків з
громадськими організація-
ми та засобами масової ін-
формації апарату райдерж-
адміністрації.

Експрес-інформа-
ція з райдержадмі-
ністрації

 АТО: мобілізація сили і волі

 День Соборності України

22 січня, у День Собор-
ності України, в районному
будинку культури, відбуло-
ся урочисте зібрання гро-

мадськості райцентру, при-
свячене цій пам'ятній даті.
Виступаючи перед його

учасниками, голова район-
ної державної адміністрації
В.М. Іванченко та голова
районної ради В.Ф. База-
ренко сердечно привітали
присутніх та усіх жителів
району зі святом, побажа-
ли міцного здоров'я, до-
вголіття, щастя, благополу-
ччя, а найголовніше — ми-
рного неба на головою.
Згуртувавшись, ставши єди-
ною українською нацією,

ми неодмінно подолаємо
існуючі перешкоди, побу-
дуємо справді демократич-
ну, вільну, соборну Україну
— підкреслили виступаючі.
Після урочистої частини

відбувся великий патріоти-
чний концерт, підготовле-
ний учасниками художньої
самодіяльності району.
Родзинкою нинішнього

святкування Дня Собор-
ності України стала акція
"Україна — єдина!", у якій
мав змогу взяти кожен уча-
сник, написавши свої поба-
жання на синіх та жовтих
листах паперу, вирізаних у
формі долонь, і почепивив-

ши їх на карту нашої дер-
жави.
  Звісно, серед побажань
переважали ті, що близькі
серцю кожного з нас, —
миру, щастя і процвітання
нам та всім співвітчизни-
кам.

У рамках заходів з відзначення
Дня Соборності України, які відбули-
ся у нашому районі 22 січня, на мос-
ту Олександрівської ГЕС проведено
акцію "Ланцюг єднання".
У ній взяли участь голова райдерж-

адміністрації В.М. Іванченко, голова
районної ради В.Ф. Базаренко, зас-
тупник голови райдержадміністрації
Н.І. Фалько, представники інститутів
громадянського суспільства.
Ініціаторами акції виступили учні

Прибузької загальноосвітньої школи.
До них долучилися їх ровесники з Дома-
нівського РНВК та Олександрівської
загальноосвітньої школи Вознесенсь-
кого району. Ідею проведення акції
палко підтримали керівники Доманів-

ського та Вознесенського районів,
працівники Олександрівської ГЕС та
представники адміністрації Южно-Ук-
раїнського енергетичного комплексу,
Прибузький сільський та Олександ-
рівський селищний голови, широка
громадськість.
Делегації Доманівського та Возне-

сенського районів із синьо-жовтими
прапорами, синіми та жовтими повіт-
ряними кульками, рушили назустріч
одна одній на мосту через річку Пів-
денний Буг, який з'єднує два сусідні
райони.

— Утворивши наш живий "Ланцюг
єднання" за прикладом того, який
було проведено 25 років тому між
Києвом та Львовом, — сказала, вис-

тупаючи перед учасниками акції зас-
тупник голови Доманівської рай-
держадміністрації Н.І. Фалько, — ми
хочемо продемонструвати у цей
складний для нашої держави час, що
Україна є і завжди буде соборною, а
український народ — єдиним. Ми
віримо, що подолаємо усі випробу-
вання, які випали на нашу долю, і на
нашій благодатній землі, з її славною
і багатою історією, знову запанують
мир і спокій.
Хвилиною мовчання вшанували

учасники акції пам'ять про полеглих
борців за свободу і незалежність
України, від козацьких часів до сьо-
годення.
Символічно, що в "Ланцюгу єднан-

ня" були і наші земляки-воїни україн-
ської армії, які мужньо боронять не-
залежність нашої держави на Сході
України. Один із них — Микола Чуді-
йович, — вперше зустрівся під час
акції з прибузькою школяркою Оль-
гою Бандерович, чий дитячий малю-
нок, переданий воїну в зону АТО, і
досі служить для нього оберегом
там, де гримлять гармати.
Представники своїх районів обмі-

нялися подарунками, сувенірами, а
також пов'язали на парапеті мосту
синьо-жовті кульки, з'єднавши таким
чином символічним українським пра-
пором обидва береги Південного Бугу.
На завершення акції всі її учасники

виконали Державний Гімн України.

В. ДМИТРЕНКО.
  На фото: під час урочистого
зібрання в Доманівці з нагоди
Дня Соборності України та акції
"Ланцюг єднання".

22 січня, у День Соборності України,
в Доманівці, на площі перед районним
будинком культури, відбулася церемо-
нія освячення та урочистої передачі во-
їнам 79-ї Миколаївської окремої аеро-
мобільної бригади Збройних Сил Ук-
раїни другого народного автомобіля
УАЗ, переданого безкоштовно приват-
ним підприємцем І.Т. Філоненко та від-
ремонтованого волонтерами на кошти
в сумі понад 30 тис. грн., які зібрали
жителі району: Панчук П., Славінський
А., Павленко В., Лаба Ю., Резніченко
М., Гаврильчак М., Рипянчин В., Соло-
вей В., Полторан В., Депутат С., Курін-
ський О., Цехоцький А., Булацескул С.,
Бесараб П., Радько С.,Тумко А., Томич
М., Чабанюк І., Рибалко В., Московко
Є., Хитрук З., Бензар О., Березанська

О., Герич О., Кішінська Л., Лацановсь-
кий А., Курчак Р., Могилевський Д.,
Тирпак П., Гриценко В., Мазур В.,
Жульов М., Нестер Б., Станіславчук С.,
Товстоп’ятенко Н., Дочич О.

  Також волонтери висловлюють по-
дяку за допомогу у придбанні палива
для цього автомобіля та продуктів хар-
чування, яку надали жителі села При-
бужжя Кушнір О., Щедров М., Палій
В., Онищенко В., Петрик К., Хрищан-
ський В., Слюсаренко Н., Івушкіна Г.,
Дячишин С., Коваленко С.
Автомобіль освятив благочинний До-

манівського округу, настоятель храму
Святого Олександра Невського о. Вік-
тор. Голова районної державної адміні-
страції В.М. Іванченко передав докуме-
нти на машину нашому воїну-земляку

А.Б. Поповичу, а Доманівський селищ-
ний голова О.О. Дога та волонтер В.О.
Білоус – ключі від автомобіля, учні До-
манівського районного навчально-ви-
ховного комплексу – обереги захисни-
кам Вітчизни.
Подякувавши за безкорисливу допо-

могу та підтримку українських воїнів,
які беруть участь в антитерористичній
операції на Сході України, А.Б. Попович
передав доманівській громаді прапор де-
сантників і запевнив, що українські воїни
з честю виконають свій обов'язок перед
Батьківщиною, захищаючи від ворога со-
борність, територіальну цілісність України.
Тут же, на площі, було зібрано понад

900 гривень благодійних внесків на
пальне для автомобіля.
  Власна інформація.
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Графік особистого прийому громадян
начальником управління, першим заступником

та заступником начальника управління
соціального захисту населення Доманівської

районної державної адміністрації
Посада,

прізвище, ім’я та
по батькові

Дні та
години
прийому

Місце
проведення
та телефони

Виїзні
прийоми

МАЗАЛОВА
Надія
Анатоліївна,
начальник управ-
ління соціального
захисту населення

1-й та 3-й
четвер
щомісяця,
з 9.00 до
12.00

смт. Доманівка,
вул. Леніна, 55,
ІІ поверх, каб.18,
тел. 9-28-20

2-й та 4-й
четвер
щомісяця,
з 9.00 до 12.00
(за окремим
графіком)

ЩИРБА
Тамара
Павлівна,
перший заступник
начальника, нача-
льник відділу праці

1-й та 3-й
вівторок
щомісяця, з
9.00 до
12.00

смт. Доманівка,
вул. Леніна, 55,
ІІ поверх,каб.10,
тел. 9-15-47

2-й та 4-й
вівторок
щомісяця,
з 9.00 до 12.00
(за окремим
графіком)

ВОВК
Наталія
Валеріївна,
заступник начальни-
ка, начальник відді-
лу соціальних вип-
лат та компенсацій

1-а та 3-я
середа
щомісяця,
з 9.00 до
12.00

смт. Доманівка,
вул. Леніна, 55,
І поверх, каб.2,
тел. 9-29-15

2- а та 4-а
середа
щомісяця,
з 9.00 до 12.00
(за окремим
графіком)

Графік особистого та виїзного прийому громадян
директором територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)

Доманівської райдержадміністрації на 2015 рік
Посада,

прізвище, ім’я та
по-батькові

Дні та
години
прийому

Місце
проведення,
телефон

Виїзні
прийоми

ТЕСЛЯР Володимир
Валерійович, дирек-
тор територіального
центру соціального об-
слуговування (надання
соціальних послуг)

1-й та 3-й
четвер що-
місяця,
з 9.00 до
12.00

смт. Доманівка,
вул. Леніна, 55,
ІІ поверх, каб. 8,
тел. 9-23-79

2-й та 4-й чет-
вер — прове-
дення виїзних
прийомів в ра-
йоні

План-графік проведення телефонних «гарячих
ліній» територіальним центром соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)

Доманівської райдержадміністрації
в лютому 2015 року

Дата та час
проведення,
телефон

Тема Відповідальний

02.02.2015 р.,
з 10.00 до 12.00,
тел. 9-23-79

«Соціальний захист без-
домних»

ТЕСЛЯР В.В. — дирек-
тор тер. центру соц.
обслуговування

10 .02.2015 р.,
з 10.00 до 12.00,
тел. 9-23-79

«Надання соціальних
послуг згідно з держав-
ними стандартами»

ВОЛОЦЬКА Н.П. —
зав. відділенням соц.
допомоги вдома

18 .02.2015 р.,
з 10.00 до 12.00,
тел. 9-23-79

«Порядок надання мате-
ріальної та натуральної
допомоги речами, які
були у вжитку, малоза-
безпеченим верствам
населення»

БУБУНАУРІ О.В. —
соц. працівник відділе-
ння надання адресної
натуральної та грошо-
вої допомоги

26 .02.2015 р.,
з 10.00 до 12.00,
тел. 9-27-29

«Порядок прийняття до
стаціонарного відділен-
ня»

ШУРАБУРА С.О. —
зав. стаціонарним від-
діленням для постійно-
го або тимчасового
проживання

Графік особистого прийому громадян
адміністрацією КЗ “Доманівський районний

центр ПМСД” в 2015 році
  ПОДОЛЯН Петро Іванович, головний лікар — щочетверга, з
9.00 до 12.00; з 14.00 до 16.00.
  СОРОКІНА Інна Андріївна, заступник головного лікаря —
щосереди, з 9.00 до 12.00; щоп’ятниці, з 9.00 до 12.00.
  Затверджено наказом головного лікаря від 05.01.15 № 02-Адм.

"Телефонна гаряча лінія" КЗ “Доманівський
районний центр ПМСД” в 2015 році

  Головний лікар ПОДОЛЯН Петро Іванович, тел.9-29-95, з 11.00
до 13.00 щочетверга.
  Заступник головного лікаря СОРОКІНА Інна Андріївна, телефон
9-15-30, з 11.00 до 13.00 щовівторка.
  Затверджено наказом головного лікаря від 05.01.15 № 02-Адм.

Графік особистого прийому громадян
адміністрацією Маринівського професійного

аграрного ліцею на 2015 рік
Косінчук Микола Васильович, директор
Маринівського професійного аграрного ліцею

ІІ, ІV четвер місяця,
з 14.00 до 17.00.

Богдан Віталій Анатолійович, заступник
директора з навчально — виробничої роботи

І, ІІІ понеділок місяця,
з 9.00 до 12.00.

Богданова Алла Миколаївна, заступник
директора з навчально — виховної роботи

І, ІІІ середа місяця,
з 14.00 до 17.00.

Графік особистого прийому громадян
директором, заступником директора,
начальниками відділів Доманівського

районного центру зайнятості у 2015 році
Прізвище, ім'я,
по-батькові

Посада Дні та години
прийому

ОСАДЧУК
Євгеній
Леонідович

Директор Щочетверга,
з 9.00 до 12.00,
з 13.00 до 17.00.

ЧОРНА
Інна
Володимирівна

Заступник директора-на-
чальник відділу надання
соціальних послуг

Щовівторка,
з 9.00 до 12.00,
з 13.00 до 17.00.

БАНКОВСЬКА
Світлана
Володимирівна

Начальник відділу з взає-
модії з роботодавцями

Понеділок-п'ятниця,
з 9.00 до 12.00.

ДЕНИЩИК
Олена
Володимирівна

Начальник відділу бухгал-
терського обліку — голов-
ний бухгалтер

Понеділок-п'ятниця,
з 13.00 до 16.00.

  Затверджено наказом директора РЦЗ 30.12.2014 р. №128.

 З перших вуст

Говорячи про процес формування бюд-
жету, Олександр Лівік підкреслив: у наро-
дних депутатів не було вибору між доб-
рим чи поганим його варіантами, в умовах
складної економічної ситуації вибирати
доводилося між поганим і дуже поганим
бюджетами. Більше того, обговорювався
і варіант з оголошенням дефолту, свого
роду можливості "почати все з чистого
аркуша», проте від такого кроку депутат-
ський корпус відмовився. Основні дискусії
при прийомі «бюджету виживання» стосу-
валися соціальних питань, пільг, дотацій-
них механізмів, перспектив підвищення та-
рифів на енергоносії для населення, роз-
ширення бази оподаткування, зокрема,
введення податку на пенсію, що переви-
щує 3500 грн., та ін. При цьому, як зазна-
чає депутат, по ряду питань і програма дій
уряду, і бюджет входять у суперечність з
окремими пунктами коаліційної угоди.
У січні-лютому прийнятий бюджет буде

доопрацьовуватися, крім того, для реалі-
зації бюджету належить прийняти 42 за-
конопроекти, серед яких чимало резонан-
сних. Серед таких і питання проведення
адміністративної реформи. Як пояснив
Олександр Лівік, підсумкового документа
ще немає, але є кілька варіантів прове-
дення адмінреформи, в тому числі й доси-
ть спірних. Так, по одному з них кількість
районів в нашій області пропонується
скоротити до ... чотирьох.

— Закриття сільрад — це знищення ук-
раїнського села, за такий законопроект я
однозначно голосувати не буду. Об'єдну-
вати адміністративні одиниці треба тільки
там, де це виправдано, де дублюються
функції управління, — переконаний депутат.
У Верховній Раді Олександр Лівік увій-

шов до комітету з питань паливно-енерге-

тичного комплексу, ядерної політики та
ядерної безпеки, очоливши підкомітет з
альтернативних, відновлюваних джерел
енергії. Одна з перших внесених ним про-
позицій стосується необхідності суворого
дотримання цільового використання кош-
тів спецфонду, в який перераховується
1% від виручки НАЕК «Енергоатом» за
відпущену електроенергію, — кошти цього
фонду призначені для вирішення питань
соціального розвитку районів, населених
пунктів, що знаходяться в 30-кілометро-
вих зонах АЕС. На контролі — дотриман-
ня принципів прозорості, рівності регіонів
і соціальної справедливості при вимуше-
них віялових відключеннях електроенер-
гії. За інформацією депутата, хоча на
початку січня вдалося відійти від практики
обмежень у подачі електроенергії, є ймо-
вірність віялових відключень в лютому.
Говорячи про роботу в комітеті, депутат

докладніше зупинився на тому, що найбі-
льше турбує сьогодні і чому він має намір
приділяти пильну увагу. Так, не може не
викликати додаткових питань озвучений
намір уряду достроково запустити в експ-
луатацію споруджувані енергоблоки на
Рівненській і Хмельницькій АЕС — чи не
спричинить таке рішення порушень техно-
логії будівництва? Те ж стосується збіль-
шення потужності генерації електроенер-
гії на вже працюючих блоках, оскільки в
цьому випадку насамперед необхідне бу-
дівництво додаткових систем охолодження.
Окремим блоком — питання безпеки

атомної енергетики при переході на пали-
во американської компанії Westinghouse,
зазначає Олександр Лівік (використання
американських паливних збірок в експе-
риментальному режимі проводиться на
Южно-Українській АЕС).

Визначився народний депутат і з тим, на
що витратить свої депутатські кошти: пе-
реконавшись у перевагах біогазових уста-
новок (така установка побудована і успіш-
но працює під час його керівництва ВАТ
«Зелений гай»), сприяє будівництву в на-
шій області відразу двох подібних уста-
новок — у Жовтневому і Вознесенському
районах, що дозволить забезпечити обся-
ги газу, необхідні для обігріву об'єктів со-
ціальної сфери (шкіл, дитячих садків, біб-
ліотек та ін.). Вартість одного такого ком-
плексу порядку 1-1,2 млн. доларів, і сьо-
годні вже є проекти, виділена земля під
будівництво і ведуться переговори про фі-
нансування з Європейським банком реко-
нструкції та розвитку. Будівництво планує-
ться почати в нинішньому році, і вже до
опалювального сезону майбутнього року
біогазові установки запрацюють на повну
силу.

— Я зацікавлений в тому, щоб ці проек-
ти запрацювали і щоб жодна копійка ніку-
ди не пішла, — відповів Олександр Лівік
на висловлені журналістами побоювання
в тому, чи не перешкодять озвученим пла-
нам існуючі бюрократичні та корупційні
схеми.
Крім того, в роботі у народного депута-

та перший законопроект, що стосується
вироблення біогазу та покликаний об'єд-
нати існуючі, але розрізнені законопроек-
ти, подолати опір природних монополістів
(а для цього вирішити питання доступу
суб'єктам господарювання до існуючих
мереж) і тим самим стимулювати розвиток
альтернативної енергетики.

Валентина СЄВЕРНОВСЬКА.
"Южная правда" № 5 (23331).

  (Перекладено з російської).

  Про перші два місяці роботи нового скликання Верховної Ради, особливості форму-
вання і прийняття Державного бюджету, роботи у складі комітету з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки та перспективи розвитку
альтернативної енергетики в Миколаївській області йшлося в ході зустрічі народного
депутата Олександра Лівіка з журналістами регіональних ЗМІ.

Розглянувши поданий район-
ною державною адміністрацією
проект районного бюджету Дома-
нівського району на 2015 рік, від-
повідно до статей 143, 144 Кон-
ституції України, Бюджетного ко-
дексу України, Закону України
“Про Державний бюджет України
на 2015 рік”, на підставі пункту 17
частини першої статті 43, частин
другої, третьої статті 61 Закону
України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік загаль-

ний обсяг доходів районного бюд-
жету у сумі 97102179 гривень, у
тому числі обсяг базової дотації з
державного бюджету в сумі
6686400 гривень, обсяг субвенцій
з державного бюджету у сумі
79199000 гривень, субвенції з об-
ласного бюджету – 82293 гривні,
субвенції з бюджетів сіл та селища
– 109187 гривень.
Обсяг доходів загального фонду

бюджету визначити в сумі 96100880
гривень, спеціального фонду бюд-
жету в сумі 1001299 гривень (до-
даток 1).

2. Визначити загальний обсяг
видатків районного бюджету на
2015 рік у сумі 97102179 гривень,
із них обсяг видатків загального
фонду бюджету в сумі 96100880
гривень та видатків спеціального
фонду бюджету в сумі 1001299
гривень. Затвердити бюджетні
призначення головним розпоряд-
никам коштів районного бюджету
на 2015 рік у розрізі тимчасової
класифікації видатків та кредиту-
вання (додатки 3, 3-1).

3. Визначити розмір оборотного
залишку бюджетних коштів райо-
нного бюджету Доманівського ра-
йону в сумі 300000 гривень.

4. Затвердити на 2015 рік у скла-
ді видатків районного бюджету
обсяги міжбюджетних трансфер-
тів, розподіл яких визначено від-
повідно до Порядку розрахунку
обсягу міжбюджетних трансфер-
тів - субвенцій на фінансування
сільських будинків культури, клу-
бів та дошкільних закладів освіти
(додаток 4).
Надати право районній держав-

ній адміністрації за погодженням
з постійною комісією районної ра-
ди з питань планування, бюджету
та фінансів, за умови внесення
змін до обсягів міжбюджетних
трансфертів з інших бюджетів, що
вплине на збільшення або зменше-

ння дохідної та видаткової части-
ни районного бюджету, проводити
їх розподіл та перерозподіл між
місцевими бюджетами району го-
ловними розпорядниками коштів
районного бюджету із внесенням
відповідних змін до розпису райо-
нного бюджету на 2015 рік шля-
хом видання відповідного розпо-
рядження голови райдержадміні-
страції з наступним затверджен-
ням на сесії районної ради.

5. Затвердити обсяг резервного
фонду районного бюджету на 2015
рік у сумі 100000 гривень.

6. Затвердити у складі видатків
районного бюджету кошти на реа-
лізацію районних програм на зага-
льну суму 881885 гривень, у тому
числі обсяг видатків загального
фонду бюджету – 881885 гривень
(додаток 5).

7. Затвердити перелік захище-
них статей видатків загального
фонду районного бюджету на 2015
рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюд-
жетних установ;

– нарахування на заробітну пла-
ту;

– придбання медикаментів та
перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами хар-
чування;

– оплата комунальних послуг та
енергоносіїв;

– поточні трансферти населен-
ню;

– поточні трансферти місцевим
бюджетам.

8. Розпорядникам коштів район-
ного бюджету забезпечити у пер-
шочерговому порядку потребу в
коштах на оплату праці працівни-
ків бюджетних установ відповідно
до встановлених законодавством
України умов оплати праці та роз-
міру мінімальної заробітної плати;
на проведення розрахунків за еле-
ктричну енергію, водопостачання
та водовідведення, природний газ
та послуги зв’язку, які споживаю-
ться бюджетними установами. За-
твердити ліміти споживання енер-
гоносіїв у натуральних показниках
для кожної бюджетної установи,
виходячи з обсягів відповідних
бюджетних призначень.
У разі наявності у головних роз-

порядників бюджетних коштів
простроченої кредиторської забо-
ргованості з оплати комунальних
послуг та енергоносіїв, управління
Державної казначейської служби
України у Доманівському районі

Миколаївської області здійснює
платежі загального фонду за вида-
тками (крім тих, що передбачено
пунктом 8 цього рішення) лише
після погашення такої заборгова-
ності.

9. Установити, що уточнені пас-
порти бюджетних програм за про-
грамами, які затверджені в додат-
ку 3.1. до цього рішення, складаю-
ть усі головні розпорядники кош-
тів районного бюджету за кожною
бюджетною програмою (крім бю-
джетних програм з повернення
кредитів до бюджету; бюджетних
програм, що створюються протя-
гом року за рахунок коштів резер-
вного фонду бюджету; та субвен-
цій, що передаються іншим бюд-
жетам).

10. Установити, що після прий-
няття рішення «Про районний бю-
джет Доманівського району на
2015 рік» внесення змін до бюд-
жетних призначень головних роз-
порядників коштів та перерозпо-
діл між ними здійснювати відпо-
відно до статті 23 Бюджетного ко-
дексу України та постанови Кабі-
нету Міністрів України від 12 січ-
ня 2011 року №18 "Про затвердже-
ння Порядку передачі бюджетних
призначень, перерозподілу видат-
ків бюджету і надання кредитів з
бюджету".

11. Відповідно до статей 43 та
73 Бюджетного кодексу України,
надати право районній державній
адміністрації отримувати у поряд-
ку, визначеному Кабінетом Мініс-
трів України, позики на покриття
тимчасових касових розривів міс-
цевого бюджету, пов’язаних із за-
безпеченням захищених видатків
загального фонду, у межах поточ-
ного бюджетного періоду за раху-
нок коштів єдиного казначейсько-
го рахунку, на договірних умовах,
без нарахування відсотків за ко-
ристування цими коштами, з обо-
в'язковим їх поверненням до кінця
поточного бюджетного періоду

12. У випадку невиконання по-
казників надходжень до районно-
го бюджету на 2015 рік, визначе-
них розписом районного бюджету,
головні розпорядники бюджетних
коштів забезпечують взяття бюд-
жетних зобов’язань та проведення
витрат відповідно до встановле-
них бюджетних асигнувань лише
після попереднього погодження з
фінансовим управлінням райдерж-
адміністрації.

13. Установити, що відповідно

до статей 24, 59, 80 Бюджетного
кодексу України у 2015 році вста-
новлюється звітність про викона-
ння районного бюджету:

– квартальний та річний звіти
про виконання районного бюдже-
ту у двомісячний строк після заве-
ршення відповідного бюджетного
періоду подаються райдержадмі-
ністрацією постійній комісії райо-
нної ради з питань планування,
бюджету та фінансів в обсягах і за
єдиними формами, встановленими
Державною казначейською слу-
жбою України;

– органи стягнення подають фі-
нансовому управлінню райдерж-
адміністрації відповідні звіти, пе-
редбачені частиною третьою стат-
ті 59 Бюджетного кодексу України.

14. Делегувати бюджетам сели-
щної та сільських рад виконання
повноважень на здійснення видат-
ків районного бюджету у 2015 ро-
ці на утримання сільських будин-
ків культури, клубів та дошкіль-
них закладів освіти.

15. Установити, що у загально-
му фонді районного бюджету на
2015 рік:
до доходів належать надходжен-

ня, визначені статтями 64, 102,
103-2, 103-4 Бюджетного кодексу
України.

16. Установити, що джерелами
формування спеціального фонду
районного бюджету на 2015 рік у
частині доходів є надходження,
визначені статтею 69-1.

17. Внести зміни до пункту 11
рішення районної ради від 26 ве-
ресня 2014 року №2 "Про внесен-
ня змін до районного бюджету До-
манівського району на 2014 рік",
виключивши з нього слова «вип-
лату допомоги на догляд за інвалі-
дом I та II групи внаслідок психіч-
ного розладу» у зв’язку з внесен-
ням змін до бюджетного законо-
давства та встановленням фінан-
сування цих видатків за рахунок
коштів субвенції з державного
бюджету.

18. Додатки 1-7 до цього рішен-
ня є його невід’ємною частиною.

19. Це рішення набирає чиннос-
ті з дня його прийняття та засто-
совується з 1 січня 2015 року.

20. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на постій-
ну комісію районної ради з питань
планування, бюджету та фінансів.

Голова районної ради
   В.Ф. БАЗАРЕНКО.

 Рішення Доманівської районної ради від 16 січня 2015 року №2
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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.

  Агрофірма «Терра-Юг» у м. Вознесенську реалізує
посівний матеріал. Тел. 0662841371, 0984281016.

Вдячні за підтримку
  Важке й непоправне горе спіткало нашу родину — пішов з
життя люблячий, турботливий чоловік, батько Гавриленко Юрій
Олександрович з села Новоолександрівки.
  Хочемо висловити щиру вдячність директору ПСП імені Шевче-
нка Молдованенку Михайлу Олександровичу та його дружині
Парческу Наталії Миколаївні, які у важкий для нас час надали
необхідну матеріальну допомогу при похованні дорогої для нас
людини, працівникам терапевтичного відділення Доманівської
центральної районної лікарні, а також щиро вдячні Тіні Мико-
лаївні Молдованенко та усім рідним, кумам, друзям, односель-
чанам, які не залишили нас на одинці у нашому горі. Хай Бог
віддячить вам сторицею за вашу доброту та чуйність!

  Із щирою вдячністю родина Гавриленків.

  Вітаємо любу донечку, онучку, прав-
нучку Поліну Дмитрівну КУЗНІЧЕНКО
з днем народження, яке вона відсвят-
кувала 27 січня.

  Хай сипле сонечко яснень-
ке тобі промінчики у жмень-
ки, рости щаслива і здорова,
маленька дівчинка чудова!

  Вся велика родина прадіда Василя
Йосиповича ШМАРГОВСЬКОГО.

Вітаємо!
  Сьогодні свій день народження відзначає депутат
Доманівської районної ради ЖУРАВЛЬОВ Євгеній
Георгійович. Від щирого серця вітаємо його з цією
знаменною подією, бажаємо вагомих здобутків у жит-
ті, в депутатській роботі, богатирського здоров'я, ми-
ру 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.

2 роки світлої пам'яті
Забыть нельзя, вернуть невозможно.

ЛЕБЕДЄВ Ігор Васильович
(17.08.1974 — 28.01.2013 р.).

  Никто не знает, когда придет беда,
  Одна судьба лишь в этом виновата.
  Но ты ушел от нас навеки, навсегда,
  Ушел туда, откуда нет возврата.
  Ушел из жизни ты мгновенно,
  Мы не смогли тебя спасти.
  Остались в сердце боль и рана,
  Пока мы живы — с нами ты.
  Царство небесное тебе и вечный покой на небесах.
  Згадайте Ігоря, хто його знав, дружив, працював з ним.
  Сумуючі мама, тато, брат, племінник, бабуся і вся рідня.

  Директор ПСП імені Щорса С.А. Зборовський висловлює
глибоке співчуття І.П. Лучку з приводу тяжкої втрати — смерті
дружини Тетяни Йосипівни.

  Дирекція, колектив ПП "Веселий Роздол" глибоко сумують з
приводу передчасної смерті водія господарства М.І. СМОЛЯНІ-
НОВА і висловлюють співчуття рідним та близьким покійного.

  Державний акт на право власності на земельну ділянку МК
№991, виданий 24.02.2003 року на ім'я Шумеля Володимира
Володимировича, вважати втраченим.

  Доманівська районна рада, її виконавчий апарат висловлюють
глибоке співчуття депутату Миколаївської обласної ради двадця-
того скликання О.П. Базаренко, голові районної ради В.Ф. База-
ренку та лікарю районного центру первинної медико-санітарної
допомоги С.П. Ступіну з приводу тяжкої втрати — смерті батька,
учасника бойових дій в роки Великої Вітчизняної війни СТУПІ-
НА Павла Григоровича.

  Адміністрації і трудові колективи центральної районної лікарні
та районного центру первинної медико-санітарної допомоги,
профспілковий комітет працівників охорони здоров'я вислов-
люють глибоке співчуття сімейному лікарю С.П. Ступіну у зв'язку
з тяжкою втратою — смертю БАТЬКА.

Доманівська селищна рада
інформує жителів селищної ради — фізичних та юридичних осіб
про те, що відповідно до законодавства України у сфері податкової
реформи та в межах встановлених ставок податку ХХХІ сесією
селищної ради 6 скликання 20 січня 2015 року прийнято
рішення:  «Про встановлення ставок податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, на території Доманівської се-
лищної ради на 2015 рік», «Про встановлення ставок акцизного
податку з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів на території Доманівської селищної
ради на 2015 рік»; «Про встановлення транспортного податку на
території Доманівської селищної ради на 2015 рік»; «Про вста-
новлення ставок єдиного податку для суб'єктів підприємницької
діяльності-фізичних осіб на території Доманівської селищної
ради на 2015 рік»; «Про встановлення земельного податку для
юридичних та фізичних осіб в межах населених пунктів Доманів-
ської селищної ради на 2016 рік».
  З рішеннями ви можете ознайомитися в приміщенні адміні-
стративної будівлі Доманівської селищної ради, на стенді "Дома-
нівська селищна рада", за адресою: 56401. Миколаївська облас-
ть, Доманівський район, смт. Доманівка, вул. Леніна,48, та може-
те отримати інформацію за телефоном 9-14-94.

Державна прикордонна служба України
проводить набір на військову службу за контрактом осіб віком
від 18 до 40 років в підрозділи охорони кордону на території
Миколаївської та Херсонської областей. Безкоштовне навчання,
стабільна заробітна плата, повний соціальний пакет та пільги.
  Запрошуємо абітурієнтів для вступу до ВУЗу — Національної
академії Державної прикордонної служби на бюджетну форму
навчання за напрямками: філологія, правознавство, правоохоро-
нна діяльність, автомобільний транспорт, охорона та захист
державного кордону.
  За детальною інформацією звертайтесь за тел. 0962398005.

10 років світлої пам'яті
КРАЧКОВСЬКА Софія Григорівна з с. Мостове.

(2.10.1940-28.01.2005)
Нам очень нелегко живется без тебя,
Летят года, но каждый день ты с нами,
С небес глядишь на нас, любя,
Своими нежными, лучистыми глазами.

Всі, хто пам'ятає нашу дорогу матусю й бабусю, згадайте і пом'яніть в цей день.
Вічно сумуючі діти, онуки.

  Родина Журавльових з с. Володимирівка висловлює глибоке спів-
чуття Олені Павлівні та Володимиру Федоровичу Базаренкам з при-
воду тяжкої втрати — смерті батька СТУПІНА Павла Григоровича.

  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.

  Продаю насіння соняшника "форвард". Доманівка.
  Телефони: 0673481135, 0992749588.

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

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

Березівська "Інкубаторна станція"
починає реалізувати з 11 лютого 2015 року добові курчата м'я-
со-яєчного напрямку "Адлер Сріблястий", "Барвиста" і яєчно-
го напрямку "Браун-Нік" за ціною 8 гривень за одну голову, а
також будуть реалізовуватися бройлери КОП-500 за ціною 15
гривень за одну голову, можлива доставка.
  За довідками звертатися за адресою: м. Березівка, вул. Перемоги, 3.
  Тел. (04856)2-01-57, (068)3252638, (093)2441393.

  Продається газифікований будинок в Доманівці, по вул.
Калініна, 23. Є гараж, літня кухня. Тел. 0677760075, 0994384748.

Вічна пам'ять Герою!
  Зі скорботою та болем у серці
повідомляємо, що 25 січня 2015
року при виконанні свого війсь-
кового обов’язку в зоні прове-
дення АТО загинув наш земляк-
військовослужбовець із с. Заба-
ри ЛИВАДАР Олександр Іва-
нович.
  Йому йшов лише 22 рік, він
ще багато корисного міг би
зробити для своєї країни, але,
захищаючи її цілісність, віддав
найцінніше — своє життя.
  Висловлюємо щире співчуття
матері Ірині Павлівні, сестрі На-
талії, рідним та близьким.
  Олександр назавжди залиши-
ться у серцях вдячних земляків.
Вічна пам'ять Герою!

Громада Доманівщини.

  З вересня 2011 року вступив у
дію Закон України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих
актів України щодо дорожньо-
транспортних пригод та виплати
страхового відшкодування». Цим
нормативним актом було запро-
ваджено механізм спрощеного
оформлення ДТП з незначними
наслідками шляхом складання
повідомлення про ДТП (Євро-
протоколу) та інші новації, спря-
мовані на приведення обов’яз-
кового страхування цивільної
відповідальності автовласників
до міжнародних стандартів
страхування та врегулювання
збитків. На жаль, використання
даної практики не набуло по-
пулярності серед громадян Ук-
раїни. Станом на 2014 рік лише
7% випадків ДТП без потерпі-
лих було оформлено за допомо-
гою Європротоколу.
  Європротокол — спеціальний
бланк уніфікованого по всій
Європі зразка, що заповнюється
водіями-учасниками ДТП на міс-
ці аварії. В українському законо-
давстві він визначений як «Пові-
домлення про ДТП». У подаль-
шому воно стає підставою для
виплати страхового відшкоду-
вання потерпілій у ДТП стороні.
  Слід зазначити, якщо внаслі-
док ДТП отримані лише механіч-
ні пошкодження транспортних
засобів, — це питання виключно
сфери страхування, без участі
державних органів. Керманичі ж
транспортних засобів, потрапив-
ши в ДТП, можуть скористатися
Європротоколом лише за наяв-
ності наступних обставин:
  — учасниками ДТП є лише за-
безпечені полісом ОСЦВА тран-
спортні засоби;
  — відсутні травмовані (загиблі)
люди;
  — водії цих транспортних засо-
бів дійшли згоди щодо обставин
скоєння ДТП;
  — у водіїв відсутні ознаки ал-
когольного, наркотичного чи ін-
шого сп'яніння або перебування
під впливом лікарських препара-
тів.
  Якщо водії скористалися Євро-

протоколом шляхом обопільно-
го його оформлення та підписа-
ння, то вони мають право зали-
шити місце ДТП, звільняються
від обов'язку інформувати Дер-
жавтоінспекцію МВС України
про настання ДТП та від адміні-
стративної відповідальності, пе-
редбаченої за спричинення ДТП.
Але, у випадку невиконання хо-
ча б однієї з обов`язкових для
Європротоколу умов, виклик
працівників ДАІ для оформлен-
ня ДТП обов’язковий!
  Законом чітко визначено, що
страховик зобов’язаний забез-
печити страхувальника бланком
Європротоколу. Передбачаєть-
ся, що бланки Європротоколу
повинні видаватися автовласни-
кам безкоштовно під час укла-
дення договору обов’язкового
страхування цивільно-правової
відповідальності власників назе-
мних транспортних засобів. Як-
що страхувальник використає
свій бланк, то він може зверну-
тися до свого страховика за но-
вим.
  Якщо сталась ДТП, за наслід-
ками якої був заповнений Євро-
протокол, то учасники аварії по-
винні не пізніше трьох робочих
днів від дати ДТП звернутись зі
своїм примірником заповненого
Європротоколу до страховика, з
яким укладали договір обов’яз-
кового страхування цивільно-
правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних за-
собів.
  Ознайомитись з «Інструкцією
щодо заповнення Повідомлення
про дорожньо-транспортну при-
году» та «Інформаційно-роз’яс-
нювальними матеріалами щодо
Повідомлення про дорожньо-
транспортну пригоду» можна та-
кож на сайті Моторного (транс-
портного) страхового бюро Ук-
раїни або ж на сайті Управління
ДАІ в Миколаївській області.

  С. ЛИСЕНКО.
  В.о. начальника ВДАІ з обслу-
говування Доманівського району
УДАІ УМВС України в Миколаїв-
ській області, лейтенант міліції.

 З відділення ДАІ

Народні традиції та обряди

14 січня українці
святкують кілька свят.
Перше — свято на
честь Василія Велико-
го. Церковні джерела
характеризують його
як аскета, богослова і
вченого, автора кодек-
су чернечого життя.
Також Василія Вели-
кого вважали покрови-
телем землеробства, і
саме тому цього дня
основною обрядовою
дією було засівання
осель збіжжям.
Саме в цей день до Доманівської районної бібліотеки для дітей із

віншуваннями, колядками, щедрівками завітав фольклорний ансам-
бль із Доманівського РНВК «Доманівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ст. №1 — Центр дитячої та юнацької творчості» під керівництвом
Наталії Володимирівни Чепіжко. Учасники колективу подарували
святковий настрій всім присутнім, показали свої таланти.
Фольклорний колектив завжди займає призові місця на різнома-

нітних конкурсах. Бажаємо цьому талановитому колективу нових
творчих перемог.

О. ГРОЗОВСЬКА.
  Заступник директора Доманівської ЦБС по роботі з дітьми.

Вихованці Доманівської дитячо-юнацької спортивної школи з пер-
ших днів нового року беруть активну участь у різноманітних спор-
тивно-масових заходах, що проводяться в Миколаївській області.
Так, на різдвяні свята наша команда футболістів (тренер Дерев’янко
І.Л.) взяла участь у традиційному міжобласному футбольному турні-
рі, присвяченому пам’яті воїна-афганця, тренера-викладача Возне-
сенської ДЮСШ Мустяці В.М. У результаті зіграних ігор команда
повернулася додому срібним призером змагань.
Доманівські футболісти 18 січня в місті Южноукраїнську взяли

участь у черговому турі відкритої першості Миколаївської області з
футзалу групи «Північ». В змаганнях заявлені та беруть участь 23
команди з різних районів нашої та Одеської областей, міст Юж-
ноукраїнська та Вознесенська. Наші вихованці під керівництвом тре-
нерів-викладачів Дерев’янка І.Л. та Туровського Г.С. у цьому турнірі
після 10 турів посідають 10-12 місця, показуючи злагоджену гру,
високий рівень технічної та тактичної підготовки, не поступаючись в
боротьбі і старшим за віком, більш досвідченим суперникам.
Команди гандболістів нашої школи продовжують виступати у Чор-

номорській гандбольній лізі сезону 2014-15 років. Другий тур відбу-
вся 17 січня в місті Миколаєві. Доманівка була представлена двома
командами (випускники спортивної школи та нинішні вихованці),
тренер Цехоцький В.О. В змаганнях також брали участь гандболісти ГК
«Таврія», ГК «Миколаїв», ГК с. Іванівка Одеської області. Наші старші
спортсмени впевнено обіграли гандбольний клуб «Миколаїв» з перева-
гою понад десять м’ячів, а молодші отримали перемогу над ГК «Таврія».
Попереду ще два тури. Бажаємо доманівським спортсменам пе-

ремоги в цьому турнірі.
О. ЦЕХОЦЬКА.

  Методист Доманівської дитячо-юнацької спортивної школи.

З Доманівської ДЮСШ

  Продається газифікований будинок в Доманівці, всі зру-
чності, гараж, підвал, госпбудівлі. Тел. 0955585311.

  Адміністрації і трудові колективи центральної районної лікарні
та районного центру первинної медико-санітарної допомоги,
профспілковий комітет працівників охорони здоров'я вислов-
люють глибоке співчуття молодшій медичній сестрі фельдшерсь-
ко-акушерського пункту с. Забари І.П. Ливадар з приводу тяжкої
втрати — трагічної загибелі в зоні АТО сина ОЛЕКСАНДРА.

  Доманівська районна рада ветеранів війни та праці глибоко сумує
з приводу смерті учасника бойових дій в роки Великої Вітчизняної
війни СТУПІНА Павла Григоровича з с. Володимирівка Щаслив-
ської сільської ради і висловлює співчуття його рідним та близьким.


