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Звернення Управління СБУ в
Миколаївській області до громадськості

Доманівського району
  Шановні жителі Доманівського району! Управління Служби
Безпеки України в Миколаївській області закликає вас повідом-
ляти про відомі вам факти прибуття та перебування у районі
підозрілих осіб, про факти чи наміри здійснення ними сепарати-
стської, терористичної, диверсійної або розвідувально-підривної
діяльності проти України цілодобово за телефоном "довіри"
Управління СБУ: (0512) 49-03-22 та чергового ОУ СБУ: (0512)
37-00-70, чергового Вознесенського МРВ УСБУ: (05134) 4-21-54,
(099) 787-77-46. Крім того, ви можете надати наявну у вас ін-
формацію про факти підготовки та втілення протиправних дій
терористичного чи диверсійного характеру на електронну скри-
ньку Управління: usbu_myk@ssu.gov.ua, а також передати її осо-
бисто за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 40; м. Вознесенськ,
вул. Кібріка, 16.
  Прес-група Управління СБУ в Миколаївській області.

 З Миколаївсь-
кої облдержадмі-
ністрації
Вадим МЕРІКОВ: "У
2015 році на ремонт
та будівництво доріг
в області потрібно
майже 1,2 мільярди
гривень"
В обласному бюджеті не перед-

бачено коштів на будівництво до-
ріг. Про це голова облдержадміні-
страції Вадим Меріков заявив під
час своєї прес-конференції 3 люто-
го. За його словами, якщо за під-
сумками 6 місяців буде перевико-
нання бюджету, тоді розглядати-
муть питання про перерозподіл ко-
штів на обласні автомагістралі. У
міському бюджеті Миколаєва зак-
ладено близько 30-35 мільйонів
гривень, тому вже навесні розпоч-
нуться ремонтні роботи.

«По області у 2015 році необхід-
но відремонтувати і частково побу-
дувати дороги на загальну суму 1
мільярд 185 мільйонів 600 тисяч
гривень, що складе 387 кілометрів,
а це 10% від усіх доріг Миколаїв-
ської області», — розповів він.
Вадим Меріков впевнений, що

погані дороги — це проблема деся-
тків років, яка склалася в Україні.
Зі свого боку, для вирішення цієї
проблеми в нашому регіоні голова
облдержадміністрації направив ряд
звернень на ім'я Прем'єр-міністра і
до профільного міністерства, а на
минулій сесії депутати облради під-
готували звернення на Кабмін, вик-
лавши ситуацію про стан доріг в
області.

«Ситуація — критична, але ми
над цим працюємо, і я зроблю все
для того, щоб Укравтодор разом
зі Службою автомобільних доріг
України, переглянувши річний бю-
джет, виділив кошти на ремонт до-
ріг у Миколаївській області», —
сказав він.
За його словами, народні депута-

ти від Миколаївської області, які
входять до профільного комітету,
Борис Козир та Давид Макар'ян
взяли під свій особистий контроль
питання про стан та ремонт доріг
у нашій області. Питання вже вине-
сено на розгляд профільного комі-
тету, ними підготовлено ряд мате-
ріалів для бюджетного комітету
Верховної Ради України.

Вимушені пересе-
ленці потребують
нашої допомоги
Шановні миколаївці! Нашої допо-

моги та підтримки потребують ви-
мушені переселенці з Донецької та
Луганської областей, які щодня
прибувають до нашого краю. Регі-
ональний штаб з питань, пов’яза-
них із соціальним забезпеченням
громадян України, які переміщую-
ться з тимчасово окупованої тери-
торії та районів проведення АТО,
просить повідомляти про можливі-
сть прийняти на проживання пере-
селенців, або інформувати про ва-
ріанти надання житла в оренду за
телефоном (0512) 24-02-96.
Не будьте байдужими — допомо-

жіть тим, хто опинився в скрутному
становищі.

  Департамент інформаційної ді-
яльності та комунікацій з грома-
дськістю Миколаївської облдер-
жадміністрації.

  15 лютого 1989 року, із завершенням виводу
обмеженого контингенту радянських військ з
Республіки Афганістан, закінчилася страшна
за своїми втратами і довга війна, в ході якої
тисячі наших співвітчизників, виконуючи вій-
ськовий обов’язок, загинули, зазнали тяжких
поранень та психологічних травм. Літопис аф-
ганської війни містить безліч прикладів геро-
їзму, нетлінні зразки честі та гідності воїнів,
які самовіддано виконували свій обов’язок в
горах та пустелях, в повітрі, в наступі та обо-
роні, при порятунку бойових товаришів та
мирних жителів країни.
  Окрім Афганістану, українці несли службу в
Лівані, Єгипті, Іраку, Анголі, С’єрра-Леоне,
Ефіопії, Югославії. Вони з честю виконали
свій військовий обов’язок, стоячи на захисті

мирного населення, слугуючи гідним прикла-
дом людяності, героїзму та мужності. Ми ни-
зько схиляємо голову перед пам’яттю полег-
лих, вшановуємо тих, кому довелося воювати
в чужих країнах.
  Від усього серця бажаємо вам, шановні вої-
ни-інтернаціоналісти, і вашим родинам здо-
ров’я, родинного затишку та благополуччя,
впевненості в завтрашньому дні, щастя, миру
і добра!
  Голова райдержадміністрації
  В.М. ІВАНЧЕНКО.
  Голова районної ради
  В.Ф. БАЗАРЕНКО.

* * *
  Наступної неділі в Україні відзначатиметься
День вшанування учасників бойових дій на те-

риторії інших держав та 26-а річниця виведення
радянських військ з Афганістану. За хоробрість,
високий професіоналізм, надійність і благо-
родство наші воїни-інтернаціоналісти заслу-
жили щиру подяку багатьох народів та прим-
ножили авторитет України як країни-миро-
творця. Їх звитяжний шлях — яскраве втілення
вічних ідеалів мужності, благородства, висо-
кої внутрішньої краси воїна.
  В шанобі схиляю голову перед пам'яттю тих,
хто загинув, з вдячністю звертаюсь до тих,
хто живе поряд. Від усього серця бажаю вам
і вашим родинам здоров'я, родинного бла-
гополуччя, упевненості, щастя, миру і доб-
ра.
  Олександр ЛІВІК.
  Народний депутат України.

 15 лютого — День вшанування учасників бойових дій на території інших держав

До відома депутатів Доманівської
районної ради та жителів району!
ХХХІ чергова сесія Доманівської районної ради шостого скли-

кання відбудеться 27 лютого 2015 року, о 10 годині, у залі засі-
дань районної ради, з проектом порядку денного:

1. Про затвердження звіту виконання районного бюджету До-
манівського району за 2014 рік.

2. Про затвердження Програми розвитку малого підприєм-
ництва у Доманівському районі на 2015-2016 роки.

3. Про інформацію прокурора Доманівського району щодо ста-
ну законності, заходів з її зміцнення та результатів діяльності на
території району.

4. Про затвердження технічної документації нормативної гро-
шової оцінки земельних ділянок, що передаються у власність та
надаються в оренду.

5. Різне.
  Голова районної ради                    В.Ф. БАЗАРЕНКО.

 З райдержадміністрації

В Україні здійснюється ко-
мплекс заходів по відновлен-
ню і модернізації Збройних
Сил України. З метою підви-
щення рівня боєздатності
підрозділів, підготовки ефек-
тивного, боєздатного резер-
ву, в Україні, у тому числі і в
Доманівському районі, здійс-
нюються заходи часткової
мобілізації. Перший етап час-
ткової мобілізації почався 20
січня 2015 року і буде трива-
ти 90 днів. На даному етапі у
цілому по Україні планується
призвати 50 тисяч чоловік.
Відмобілізовані військово-
службовці будуть повністю
забезпечені всім необхідним
і займатимуться військовою
підготовкою — від початкової
військової до бойових злаго-
джених дій підрозділів.
Для мобілізованих грома-

дян, згідно законодавства
України, передбачається на-
дання соціальних гарантій на
період проходження ними
військової служби:
виплачується грошове утри-

мання в повному об’ємі, з
урахуванням всіх надбавок і
премій, на рівні військовослу-
жбовців контрактної служби;
поширюється весь комп-

лекс гарантій соціального та
правового захисту, встанов-

лених законодавством для
військовослужбовців;
зберігається місце роботи,

посада, середній заробіток
на підприємстві, в установі,
організації, незалежно від пі-
дпорядкованості і форми влас-
ності (при одночасному отри-
мані грошового утримання в
якості військовослужбовців);
нараховується одноразова

грошова допомога, яка буде
виплачуватися у день демобі-
лізації;
зберігається право на підп-

риємницьку діяльність для
приватних підприємців;
продовжується виплата пе-

нсій пенсіонерам у випадку
призову їх на військову служ-
бу по мобілізації, на особли-
вий період під час такої служби.
Доманівський районний ві-

йськовий комісаріат закликає
громадян Доманівського ра-
йону не залишатися байду-
жими до проблем Збройних
Сил України, проявити висо-
кий рівень свідомості та гідно
виконати свій громадянський
обов’язок у цей складний для
країни період.
Крім того, інформуємо вас,

що Доманівським районним
військовим комісаріатом про-
водиться набір всіх бажаю-
чих для проходження війсь-
кової служби за контрактом
у Збройних Силах України та
інших військових формуваннях.

  Сектор взаємодії з пра-
воохоронними органами,
оборонної та мобілізацій-
ної роботи апарату райдер-
жадміністрації.

  3 лютого волонтери О.О. Дога, В.О. Білоус
разом з головою районної державної адміні-
страції В.М. Іванченком відвідали тренуваль-
ний полігон Збройних Сил України «Широкий
Лан», де проходять військову підготовку 37
нещодавно мобілізованих військовослужбов-
ців з нашого району. Під час зустрічі бійцям
передали продукти харчування та засоби осо-
бистої гігієни, 25 дощовиків, 20 пар взуття,
господарський інвентар.
  Допомогу надали Доманівська селищна
(одяг та взуття), Зеленоярська (продукти

харчування, перукарську машинку) та Сухобалківська (продукти харчування, господарський
інвентар) сільські ради, а працівники КП «Доманівське» придбали та передали волонтерам 6
пар зимового взуття.
  Пальним та автотранспортом для поїздки забезпечили райдержадміністрація та районна
рада, а В.М. Єрьоменко передав українським бійцям телевізор.
  Волонтери надали правову допомогу військовослужбовцю Ю. Величку у вирішенні соці-
альних та майнових питань.
  Також волонтерами та автомобільними майстрами наразі проводиться робота з ремонту
третього «народного автомобіля» для наших земляків-військовослужбовців, що несуть службу
в зоні АТО.

  В зв'язку із зниженням температури волонтерами проводи-
ться робота по придбанню для наших воїнів теплих речей
(термобілизни, бушлатів та резинових чобіт, берців), продуктів
харчування, а також  автозапчастин для техніки. Всіх бажаючих
надати посильну допомогу просимо звертатися до волонтерів,
які знаходяться в приміщенні Доманівської селищної ради.
  Інформація надана Доманівським волонтерським цент-
ром.

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

 АТО: мобілізація сили і волі

Відділ Держземагентства у
Доманівському районі дово-
дить до відома орендарів зе-
мель державної власності сіль-
ськогосподарського призначе-
ння, які уклали договори орен-
ди землі з Доманівською рай-
держадміністрацією, про необ-
хідність переукладання діючих
договорів згідно вимог законо-
давчих актів України. Так,п.5.2
ст. 288 Податкового кодексу
України встановлено, що роз-
мір орендної плати не може
бути менший 3% від норматив-
ної грошової оцінки землі. В
той же час у Доманівському
районі налічуються 62 оренда-
рі, у яких в договорах розмір
орендної плати складає нижче
3%.
Також більшості орендарям

необхідно переглянути розмір
орендної плати в зв’язку з ви-
могами Закону України «Про
оцінку землі». Однією з істот-
них умов договору передбаче-
но перегляд розміру орендної
плати у разі збільшення щоріч-
ної індексації грошової оцінки
земель, зміни розміру земель-
ного податку.
Зміна договору оренди землі

вчиняється в письмовій формі
та підлягає державній реєстра-
ції відповідно до Закону Украї-
ни «Про державну реєстрацію

речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяження». Для про-
ведення державної реєстрації
права оренди обов’язковою
умовою є витяг з Державного
земельного кадастру про земе-
льну ділянку. Відомості про
державну реєстрацію земель-
ної ділянки надаються кадаст-
ровими реєстраторами відділу
Держземагентства у Доманів-
ському районі при наявності
інформації в електронній базі
Національної кадастрової сис-
теми України. В разі відсутнос-
ті таких відомостей, землеко-
ристувачу необхідно замовити
в землевпорядній організації
технічну документацію про вста-
новлення (відновлення) меж в
натурі та зареєструвати ділян-
ку в НКС, що передбачено при-
кінцевими та перехідними по-
ложеннями Закону України «Про
Державний земельний кадастр».
Враховуючи вищевикладене,

для запобігання розірвання до-
говорів оренди за невиконання
істотних умов договору, проха-
ння до користувачів земель де-
ржавної власності упорядкува-
ти відповідно до вимог чинно-
го законодавства договори
оренди землі.
Л.НОВАК-ПАВЛОВА.

 Начальник відділу Держземагент-
ства у Доманівському районі.

 З відділу Держземагентства
у Доманівському районі
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Структура та чисельність виконавчого апарату
Доманівської районної ради та робітників,
зайнятих обслуговуванням виконавчого апарату
№
п\п

Найменування посад Кіль-
кість

1. Голова районної ради 1
2. Заступник голови районної ради 1
3. Начальник відділу, головний бухгалтер 1
4. Начальник організаційного відділу 1
5. Радник голови районної ради з питань організа-

ційного забезпечення ради, її депутатів та функ-
цій координатора ресурсного центру

1

6. Секретар — друкарка І категорії 1
Всього працівників виконавчого апарату 6

7. Водій 1
8. Прибиральниця 0,5

Всього працівників 7,5

 Рішення Доманівської районної
ради від 16 січня 2015 року №1

Згідно з пунктом 16 частини
першої статті 43 Закону Украї-
ни “Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, заслухавши
доповідь начальника відділу
економічного розвитку і тор-
гівлі райдержадміністрації Ха-
рченко О.І. про Програму еко-
номічного і соціального роз-
витку Доманівського району на
2015-2017 роки, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму еко-

номічного і соціального роз-
витку Доманівського району на
2015-2017 роки (додається).

2. Рекомендувати селищно-
му, сільським головам розгля-
нути питання економічного і
соціального розвитку відповід-
них територіальних громад,
подати пропозиції для включе-
ння до районної Програму
економічного і соціального ро-
звитку Доманівського району
на 2015-2017 роки.

3. Керівникам структурних
підрозділів райдержадмініст-
рації на протязі п’ятнадцяти
днів розробити плани реалі-
зації Програми економічного і
соціального розвитку Доманів-
ського району на 2015 рік за
відповідними напрямами та по-
дати на узгодження постійним

комісіям районної ради.
4. Голові, заступникам голо-

ви, керівникам структурних
підрозділів райдержадмініст-
рації забезпечити реалізацію
відповідно розроблених, узго-
джених з постійними комісіями
районної ради та затвердже-
них головою райдержадмініст-
рації планів реалізації Про-
грами економічного і соціаль-
ного розвитку Доманівського
району на 2015 рік.

5. Звіт про хід виконання
Програми економічного і соці-
ального розвитку Доманівсько-
го району на 2015-2017 роки
заслухати на пленарному засі-
данні районної ради у І квар-
талі 2016 року.

6. Рішення районної ради від
04.03.2011 року № 2 «Про за-
твердження Програми еконо-
мічного і соціального розвитку
Доманівського району на 2011-
2014 роки «Доманівщина-2014»
зняти з контролю як таке, що
втратило чинність.

7. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на
постійні комісії районної ра-
ди.

  Голова районної ради
  В.Ф. БАЗАРЕНКО.

Про затвердження Програми еконо-
мічного і соціального розвитку Дома-
нівського району на 2015-2017 роки

 Рішення Доманівської районної
ради від 16 січня 2015 року №4

Згідно з пунктом 4 частини
першої статті 43, статті 58 За-
кону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», стат-
ті 21 Закону України «Про слу-
жбу в органах місцевого само-
врядування», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити структуру ви-

конавчого апарату Доманівсь-
кої районної ради шостого

скликання (додається).
2. Контроль за виконанням

рішення покласти на постійну
комісію районної ради мандат-
ну, з питань депутатської дія-
льності та етики, засобів ма-
сової інформації, законно-
сті, правопорядку.

  Голова районної ради
  В.Ф. БАЗАРЕНКО.

Про структуру виконавчого апарату
Доманівської районної ради шостого
скликання

  Сільське господарство. За попередніми даними, усіма катего-
ріями господарств району у 2014 році одержано 1736,7 тис.ц зерно-
вих та зернобобових культур (включаючи кукурудзу) у вазі після
доробки, що на 12,9% менше, ніж у 2013 р. У середньому з 1 га
обмолоченої площі одержано по 30,8 ц зерна, (менше на 3,9 ц у
порівнянні з 2013 р.).
  Загальне виробництво соняшника на зерно (у вазі після доробки)
склало 392,2 тис. ц зерна, і зменшилося порівняно з 2013 р. на
29,1%. Наразі, на 98% збільшилось виробництво ріпаку озимого та
ярого, якого зібрано 23,1 тис.ц з середньою урожайністю з 1 га 21,6 ц.
  Накопано картоплі 65,3 тис. ц, що на 7,2% менше, ніж у 2013 р.,
урожайність склала 113 ц з 1 га, що на 5 ц більше проти 2013 р.
  Зібрано овочевої продукції 43,1 тис. ц, що на 17% менше минуло-
річного. У середньому з 1 га одержано по 137,5 ц овочів, що на 19,6
ц менше.
  Плодів та ягід зібрано 10,5 тис.ц, що на 25,2% менше, ніж у 2013 р.
Урожайність склала 62,3 ц з 1 га, що на 14,3 ц менше. Винограду
зібрано 1 тис. ц, що на 73,6% менше, ніж у 2013 р. Урожайність
склала 7,3 ц з 1 га (на 20,3 ц менше).
  За попередніми даними, усіма категоріями господарств у 2014 р.
реалізовано на забій 25,2 тис. ц худоби та птиці (у живій вазі), що на
6,1% більше попереднього року, вироблено 233,4 тис. ц молока (на
6,2% більше), одержано 6,8 млн. шт. яєць (на 1,2% більше), вироб-
лено 16,8 ц вовни (на 13,8% менше).
  За розрахунками, на 1 січня 2015 р. загальне поголів’я великої ро-
гатої худоби становило 9,3 тис. голів, що на 1,2% менше порівняно
з 1 січня 2014 р., у т.ч. корів –  5,6 тис. голів (на 2,2% менше), свиней
–  6,8 тис. голів (на 8,6% менше), овець та кіз – 1,6 тис. голів (на
2,2% більше), птиці – 113,2 тис. голів (на 1,8% менше).
  Промисловість. За січень-листопад 2014 р. підприємствами райо-
ну реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 45,2 млн.
грн. Більше половини в обсязі реалізації району складала продукція
переробної промисловості.
  Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну
особу становив 1,8 тис. грн. при середньообласному показнику –
19,1 тис. грн.
  Будівельна діяльність. За 2014 р. підприємствами району викона-
но будівельних робіт на суму 5 млн. грн. Частка району у загальному
обсязі виконаних будівельних робіт по області склала 0,5%.
  Транспорт. За 2014 р. перевезення вантажів у районі здійсню-
валось тільки фізичними особами-підприємцями, ними перевезено
23,9 тис. т вантажів, що на 10,2% менше, ніж за 2013 р. Вантажо-
оборот автомобільного транспорту по району зменшився на 11,4% і
становив 5,5 млн. ткм.
  Послугами автомобільного пасажирського транспорту району (з
урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скори-
сталися 234,6 тис. осіб, що на 3,8% більше, ніж за 2013 р. Пасажиро-
оборот зменшився на 8,3% і становив 12,2 млн. пас. км.
  Ціни і тарифи. Індекс споживчих цін за 2014 р. по Україні ста-
новив 124,9% (без урахування тимчасово окупованої території
Автономної республіки Крим і м. Севастополя), по області, як і по
Україні в цілому, – 124,9%.
  Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 23%.
Фрукти стали коштувати на 44,7% більше, риба та продукти з риби
– на 36,7%, хліб та хлібопродукти – на 35,4%, макаронні вироби –
на 27%, м`ясо та м`ясопродукти – на 26%, молоко, сир та яйця – на
21,4%. В той же час, на 14,3% знизилися в ціні овочі.
  На непродовольчому споживчому ринку оплата за житло, воду,
електроенергію, газ та інші види палива зросла на 42,1%.
  У сферах транспорту ціни зросли на 49%, охорони здоров’я – на
32,3%, відпочинку і культури – на 21,1%, предмети домашнього
вжитку, побутова техніка подорожчали на 28,2%.
  Стан виплати заробітної плати. Згідно наданої державної ста-
тистичної звітності з праці, сума заборгованості із виплати заро-
бітної плати працівникам підприємств, установ, організацій району
(без урахування найманих працівників статистично малих підпри-
ємств та зайнятих у фізичних осіб-підприємців) упродовж листопа-
да 2014 р. збільшилась на 28,4% або на 166,6 тис. грн. і станом на 1
грудня 2014 р. становила 753,1 тис. грн., що в 5,5 раза, або на 616,6
тис. грн., більше обсягу заборгованості на початок 2014 р.
  Вагома частина заборгованості (75%) припадає на суб’єкти госпо-
дарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення пла-
тоспроможності боржника або визнання його банкрутом, решта
(25%)  – на економічно активні підприємства.
  Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчас-
но не отримали заробітну плату, станом на 1 грудня 2014 р. складала
31 особу, кожному із них не виплачено в середньому по 6067,74 грн.
  Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-
банкрутів, упродовж листопада 2014 р. зросла на 29,8% та на 1
грудня 2014 р. складала 565 тис. грн.
  Ринок праці. За даними державної служби зайнятості, кількість
зареєстрованих безробітних по району на кінець грудня 2014 р. ста-
новила 543 особи, що на 12,7% менше, ніж на кінець відповідного
місяця минулого року.
  За сприяння служби зайнятості у грудні 2014 р. було праце-
влаштовано 10 осіб, що на 9,1% менше, ніж у грудні 2013 р. Рівень
працевлаштування зареєстрованих безробітних у зазначеному мі-
сяці становив 1,7%.
  Демографічна ситуація. Станом на 1 грудня 2014 р. у районі, за
оцінкою, проживало 25,6 тис. осіб, у т.ч. у смт. Доманівка – 6,1 тис.,
сільській місцевості – 19,5 тис. Упродовж січня-листопада 2014 р.
чисельність наявного населення скоротилася на 145 осіб. Змен-
шення населення відбулось за рахунок природного та міграційного
скорочення, яке становило 68 та 77 осіб відповідно.
  Криміногенна ситуація. За повідомленням прокуратури області,
за 2014 р. по району обліковано 293 кримінальних правопорушення
(на 5,4% більше, ніж за 2013 р.), з яких 39,6% – тяжкі та особливо
тяжкі.

  Відділ статистики у Доманівському районі.

 Рішення Доманівської районної
ради від 16 січня 2015 року №8

Відповідно до частини другої
статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Ук-
раїні», враховуючи рішення
постійної комісії районної ра-
ди з питань соціального роз-
витку, приватизації, будівницт-
ва, транспорту, енергетики, то-
ргівлі та зв'язку від 14.01.2015
року, районна рада
ВИРІШИЛА:
Прийняти та направити Звер-

нення депутатів Доманівської

районної ради Миколаївської
області до Комітету Верховної
Ради з питань паливно-енерге-
тичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки,
народних депутатів України від
Миколаївської області та до
Національної комісії регулюва-
ння електроенергетики (додає-
ться).

  Голова районної ради
  В.Ф. БАЗАРЕНКО.

Про Звернення депутатів Доманівсь-
кої районної ради Миколаївської
області до Комітету Верховної Ради
України з питань паливно-енергетич-
ного комплексу, ядерної політики та
ядерної безпеки та Національної ко-
місії регулювання електроенергетики

 Рішення Доманівської районної
ради від 16 січня 2015 року №9

Згідно з пунктом 32 частини
першої статті 43 та частинами
четвертою і п’ятою статті 60
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», рі-
шення сесії Доманівської райо-
нної ради від 08.02.2013 року
№3 «Про затвердження Поло-
ження про порядок передачі
об’єктів спільної власності сіл,
селища Доманівського райо-
ну» та згоди виконкому Щас-
ливської сільської ради, райо-
нна рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати безоплатно зі

спільної комунальної власності
територіальних громад сіл, се-
лища Доманівського району у
спільну комунальну власність
територіальної громади Щас-
ливської сільської ради будів-
лю Щасливської загальноосві-
тньої школи І ступеня та її до-
поміжні споруди.

2. Доручити Доманівській
райдержадміністрації забезпе-
чити проведення роботи щодо

прийняття-передачі будівлі та
допоміжних споруд Щасливсь-
кої загальноосвітньої школи І
ступеня в порядку, передбаче-
ному чинним законодавством.

3. Вилучити будівлю Щасли-
вської загальноосвітньої шко-
ли І ступеня та її допоміжні
споруди з Переліку об’єктів
спільної власності територіаль-
них громад сіл, селища Дома-
нівського району, затвердже-
ного рішенням 10 сесії 1 склика-
ння районної ради від 17.07.1992
року без номера «О передаче
объектов коммунальной соб-
ственности района и передаче
её в управление районной го-
сударственной администрации».

4. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на по-
стійну комісію районної ради з
питань духовності, освіти, охоро-
ни здоров’я, соціального захис-
ту, фізичної культури та спорту.

  Голова районної ради
  В.Ф. БАЗАРЕНКО.

Про передачу майна зі спільної ко-
мунальної власності територіальних
громад сіл, селища Доманівського
району у спільну комунальну власні-
сть територіальної громади Щаслив-
ської сільської ради будівлі Щаслив-
ської загальноосвітньої школи І сту-
пеня та її допоміжні споруди

 Рішення Доманівської районної
ради від 16 січня 2015 року №3

На підставі пункту 16 частини
першої статті 43 Закону Украї-
ни "Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні”, з урахуванням
Закону України від 7 червня
2012 року № 4909-VI "Про За-
гальнодержавну цільову прог-
раму захисту населення і тери-
торій від надзвичайних ситуа-
цій техногенного та природ-
ного характеру на 2013-2017
роки" та рішення XIII сесії Ми-
колаївської обласної ради шо-
стого скликання «Про затверд-
ження Регіональної цільової
програми захисту населення і
територій від надзвичайних
ситуацій техногенного та при-
родного характеру Миколаїв-
ської області на 2013-2017 ро-
ки», з метою забезпечення по-
слідовного зниження ризику
виникнення надзвичайних ситу-
ацій техногенного та природ-
ного характеру, підвищення рі-
вня безпеки населення і захи-
щеності територій від наслідків
таких ситуацій, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Районну цільо-

ву програму захисту населення
і територій Доманівського ра-

йону від надзвичайних ситуацій
техногенного та природного
характеру на 2015-2019 роки
(далі — Програма), що додає-
ться.

2. Рекомендувати селищній
та сільським радам району ро-
зробити (відкоригувати) і за-
твердити відповідні сільські
програми з урахуванням вимог
чинного законодавства та зат-
вердженої цим рішенням Прог-
рами.

3. Рішення районної ради від
26.02.2010 року №6 «Про зат-
вердження Районної цільової
програми розвитку цивільного
захисту Доманівського району
Миколаївської області на 2010-
2014 роки» зняти з контролю,
як таке, що втратило чинні-
сть.

4. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на по-
стійну комісію районної ради
мандатну, з питань депутатсь-
кої діяльності та етики, засобів
масової інформації, законнос-
ті, правопорядку.

  Голова районної ради
  В.Ф. БАЗАРЕНКО.

Про затвердження Районної цільової
програми захисту населення і тери-
торій Доманівського району від над-
звичайних ситуацій техногенного та при-
родного характеру на 2015-2019 роки

 Рішення Доманівської районної
ради від 16 січня 2015 року №5

Керуючись статтею 60 Зако-
ну України «Про місцеве само-
врядування в Україні», відпові-
дно до статей 1, 2, 3, 5 Закону
України «Про передачу об’єк-
тів права державної та комуна-
льної власності", Положенням
про порядок передачі об’єктів
спільної власності територіаль-
них громад сіл, селища Дома-
нівського району, затвердже-
ним рішенням від 8 лютого
2013 року № 3, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на безоплат-

ну передачу індивідуально ви-
значеного майна зі спільної
власності територіальних гро-
мад сіл, селища Доманівського
району у спільну власність те-
риторіальної громади Доманів-
ської селищної ради транс-
портного засобу марки ЛЕК-
452-77, державний номер 81-

57 НИО, що знаходиться на
балансі сектора культури До-
манівської райдержадміністрації.

2. Районній державній адмі-
ністрації в установленому чин-
ним законодавством порядку
вжити заходів щодо передачі
майна, зазначеного у пункті 1
цього рішення, зі спільної вла-
сності територіальних громад
сіл, селища Доманівського ра-
йону у спільну власність тери-
торіальної громади Доманівсь-
кої селищної ради.

3. Контроль за виконанням
цього рішення покласти на по-
стійну комісію районної ради
з питань соціального розвитку,
приватизації, будівництва, тра-
нспорту, енергетики, торгівлі
та зв'язку.

  Голова районної ради
  В.Ф. БАЗАРЕНКО.

Про надання згоди на безоплатну
передачу індивідуально визначеного
майна зі спільної власності територі-
альних громад сіл, селища Доманів-
ського району у спільну власність те-
риторіальної громади Доманівської
селищної ради

З відділу статистики у Доманівсь-
кому районі



 Ювілеї

Днем народження енергоблоку №2
Южно-Української АЕС прийнято вважа-
ти 6 січня 1985 року. Цього дня прилади
його блочного щита управління зафік-
сували синхронізацію турбогенератора з
енергосистемою країни та виробіток
перших кіловат. Через три місяці блок
було виведено на проектну потужність —
один мільйон кіловат на годину. Ще 36
днів тривали комплексні випробування
на 100%-му рівні потужності (дослідно-
промислова експлуатація). Життєвий
цикл «експлуатація» для другого южно-
українського стартував 12 травня 1985
року. Саме цього дня, 12 травня, але
вже три десятиліття по тому — 2015 ро-
ку — завершиться період його проектної
роботи. Блок буде зупинено та пере-
ведено в холодний стан. Та при цьому —
атомники впевнені — він ще «повен
сил». Дослідження фахівців і досвід
розвинутих «атомних» країн доводять,
що експлуатацію другого «мільйонника»

ЮУАЕС можна продовжити. Щоб підготувати та обґрунтувати друге життя блоку, енергетики
реалізують широкомасштабну програму, яка включає заходи з доведення рівня його безпеки до
сучасних світових стандартів, кваліфікації обладнання, переоцінку безпеки та ін.
Детальніше про це — трохи згодом. Поки ж, аби не порушити хронологію, розмову про другий

южно-український почнемо з історії. Офіційним початком робіт зі спорудження блоку вважається
липень 1981 року. Проте ще до цього, у вересні 1979-го, було виконано фундаментну частину під
його реакторне відділення. Компонувальна схема першої черги станції така, що окремі об'єкти —
машинна зала та спецкорпус — використовуються одночасно для двох блоків АЕС. Таким чином, під
час будівництва першого було зроблено значний заділ для зведення другого. Завдяки цій обставині,
а також набутому у процесі спорудження мільйонника-первістка досвіду, блок №2 став до лав
діючих у півтора рази швидше. З моменту установки реактора на штатне місце до його фізичного
пуску пройшов один рік. Подібних результатів у атомному будівництві Радянського Союзу на той час
не було.
Черговий енергоблок, що виріс у південному українському степу, став результатом праці 13 тисяч

людей — фахівців 12 проектних інститутів, 30 будівельно-монтажних і налагоджувальних організацій,
більш як 400 підприємств-постачальни-
ків. Майже 1000 напружених днів і ночей
вони працювали на один загальний ре-
зультат — пуск. Та сказати, що все було
легко і просто — погрішити проти істини.
За всіх великих і малих досягнень у
період будівництва, пуску, освоєння про-
ектної потужності не все в житті блоку
йшло рівно та гладко. «Другий ми пус-
кали далеко не по вже второваному
шляху. Було немало складнощів, що
виникали, до речі, не лише в пусковий
період. Причини їх різні, та з перших

днів стало зрозуміло, що блок, як у нас казали, виявився з характером», — ділиться спогадами
заступник головного інженера з експлуатації першої черги АЕС Микола Феофентов. У цьому місці
перервемо на якийсь час бесіду з Миколою Олексійовичем і надамо деякі пояснення. Енергоблоки
№1 і №2 Южно-Української АЕС належать до блоків малої серії. Та близнятами їх назвати не можна
— лише по реакторному відділенню між ними налічується більше 100 відмінностей. Другий став
наступним кроком на шляху розробки серійного проекту ВВЕР-1000 (водо-водяний енергетичний
реактор потужністю 1000 мегават). «Деякі речі, які лише обкатувалися на першому блоці, на другому
приймалися вже за результатами цієї обкатки, і в разі потреби видозмінювалися. Тому за деякими
показниками, за проектними основами він вже на старті випереджав проект енергоблоку №1, —
продовжує розмову Микола Феофентов. — Наприклад, починаючи з енергоблоку №2 і для всіх
наступних реакторів ВВЕР-1000 встановлено оптимальну кількість органів системи управління
захистом. Були в історії другого южно-українського й дуже складні моменти, які всі ми важко
переживали: блок був «піонером» із заміни парогенераторів, свого часу довелося вирішувати
проблеми з генератором і блочним трансформатором. Та я сьогодні не став би акцентувати увагу на
труднощах і проблемах у роботі обладнання. Будь-яке залізо можна відремонтувати. Це питання
часу, коштів і кваліфікації людей. А в кваліфікації, чи, по-іншому, професіоналізмі нашого персоналу
я впевнений. Ми неодноразово доводили, що здатні будь-які неполадки та несправності усунути з
потрібною якістю і в потрібний час. Переконаний, що нашому колективу під силу й завдання
продовження та подальшої безпечної експлуатації вже другого за рахунком блоку-ветерана на на-
шому майданчику».
Наскільки обґрунтована впевненість керівника? Адже в такому складному процесі як продовження

виробничого життя ядерного енергоблоку нехай навіть найвища кваліфікація персоналу має бути
підкріплена все тими ж достатніми запасами часу, необхідними обсягами фінансових вливань, пози-
тивними висновками всіляких експертиз і багатьма іншими чинниками. Підтвердити їх наявність ми
просимо ще одного нашого співрозмовника — заступника головного інженера з продовження тер-
міну експлуатації та інжинірингу Ігоря Кравченка. Але перед тим, як надати йому слово, — ще одне
коротке пояснення.
На сьогодні в світі експлуатується 439 ядерних енергоблоків, 224 з яких мають вік 30 і більше

років. При цьому в деяких державах — Франції, Швейцарії, Південній Кореї та ін. — таке визначення

як «проектний термін експлуатації»
відсутнє. Там виробниче життя енер-
гоблоку триває на підставі періодичних
переоцінок безпеки, у яких постійно
обґрунтовується наступний період його
безпечної роботи (як правило, це 10-
річний цикл). Тому в документах МАГАТЕ
частіше вживається термін «довгостро-
кова експлуатація». Та справа, як ви
самі розумієте, не у визначеннях, а в
суті. А вона така, що переважна біль-
шість країн з розвинутою атомною енер-
гетикою активно використовує практику
експлуатації ядерних блоків понад 30
років. І Україна в їх числі. На сьогодні
понад проектний термін, відповідно до
виданих ліцензій Держатомрегулювання,
працюють три вітчизняні енергоблоки —
два рівненські та перший южно-україн-
ський.

«Альтернативи продовженню терміну служби блоків АЕС на нинішньому етапі немає, — вступає в
розмову Ігор Кравченко. — Судіть самі: капітальні вкладення в спорудження нового енергоблоку
складають від 2 до 6 млрд доларів США, залежно від проекту та місця розміщення. А вартість усіх
заходів з продовження, в т.ч. і найдоро-
жчих, покликаних привести блок у пов-
ну відповідність до чинних правил без-
пеки, обчислюється приблизно 6-8% від
цієї суми. За нинішнього енергодефі-
циту Україна не може собі дозволити
вивести з експлуатації блок-мільйонник,
нічим його не замінивши. Часу та гро-
шей на спорудження нового у нас не-
має. Теплова енергетика через відомі
події перебуває в кризі. Що стосується
інших генерацій, наприклад, нетрадицій-
них джерел енергії — вітрових і сонячних електростанцій, то їх частка у вітчизняному енерго-
виробництві настільки мала, а вартість кіловата настільки висока, що вести сьогодні мову про заміну
АЕС було б утопією».
Перерахувавши всі аргументи на користь другого життя атомних блоків взагалі, і южно-

українського №2 зокрема, Ігор Вікторович переходить до головного постулату нашої розмови:
продовження терміну експлуатації можливе лише за умови доведення обладнання атомного
енергоблоку до рівня світових норм безпеки. Це правило для атомників непорушне. На
підтвердження І. Кравченко звертається до результатів партнерської перевірки Всесвітньої асоціації
операторів АЕС, що пройшла на южно-українському майданчику в листопаді минулого року. Після
двотижневого знайомства з підприємством 24 міжнародні експерти з 12 «атомних» країн високо
оцінили роботу, проведену на першому енергоблоці в рамках підготовки до надпроектної
експлуатації (у 2013 році Держінспекція ядерного регулювання видала ліцензію на роботу блоку до
2023 року). Визнано, що за так званими цільовими критеріями безпеки він відповідає кращим
світовим зразкам.
За аналогією з першим до продовження готують блок №2. Процес цей тривалий (на другому

«мільйоннику» він стартував 2007 року) і дуже відповідальний, тож крок за кроком прописаний у
деталізованих планах-графіках. Сьогодні атомники мають у своєму арсеналі вже напрацьовані алго-
ритми їх реалізації, що, поза сумнівом, їм допомагає. На нинішньому етапі з Держатомрегулювання
вже узгоджено рішення про продовження експлуатації 13 з 15 груп обладнання. У повному обсязі

виконано кваліфікацію на «жорсткі» умови навко-
лишнього середовища (756 позицій). На сейсмічні
впливи на початок 2015 року кваліфіковано 97%
обладнання (1951 з 2013 позицій). З 85 обов'язко-
вих заходів, передбачених у рамках продовження,
реалізовано 32, 4 з яких — достроково. Виконан-
ня решти енергетики розпочнуть після виведення
енергоблоку в плановий капітальний ремонт, який
стартує у травні 2015 року і триватиме 300 кален-
дарних діб. «На нас чекає напружена робота, —
ділиться планами Ігор Кравченко. — За 10 місяців
ремонтної кампанії нам належить виконати дуже
значні обсяги робіт з реконструкції та заміни об-
ладнання, що морально застаріло чи виробило

свій ресурс. Я, звичайно, можу навести перелік намічених заходів, який ряснітиме складними та
зрозумілими лише вузьким фахівцям термінами, та, думаю, він не додасть читачам розуміння змін,
що відбуваються на АЕС. Тому скажу про головне: ми цілеспрямовано рухаємося шляхом підви-
щення безпеки нашого другого «мільйонника». Упевнені, що нам вдасться втілити всі наші плани, і
що блок №2 увійде в новий етап свого життя з характеристиками, які не поступатимуться, а може й
перевищать показники першого». До початку цього етапу залишається приблизно рік. Після закін-
чення цього терміну обладнання другого южно-українського енергоблоку буде кардинально онов-
лено. Таким чином, він справедливо та без перебільшення стане ще одним молодим блоком-вете-
раном, який заступить на нову вахту з безпечного виробітку електричних кіловат для України.

Г. МЕДВІНСЬКА, відділ роботи з громадськістю та ЗМІ ВП ЮУАЕС.
  Тел./факс: (05136) 2-18-35, 5-64-44. Е-mail: smi@sunpp.atom.gov.ua, oinfo@sunpp.atom.gov.ua

  «На моє глибоке
переконання кожен
атомний блок має
свій характер, істо-
рію, життєвий цикл
і свій настрій. Інди-
відуальність друго-
го южно-українсь-
кого проявилася вже
на перших етапах
роботи. І виявилася
вона не дуже прос-
тою. Тим вагоміша
заслуга персоналу,
який зміг визначити
та усунути всі «ву-
зькі місця», і ось

уже 30 років забезпечує його надійну та безпечну експ-
луатацію».
 Микола Феофентов, заступник головного інженера
ВП ЮУАЕС з експлуатації 1-ї черги.

• Для заміни добового енерговиробітку одного блоку
ЮУАЕС (потужність 1 млн кВт) потрібно 8,9 тис. тонн
— 150 вагонів — донецького вугілля або 6,7 млн кубо-
метрів природного газу.

• Обсяг річного виробітку одного ядерного енерго-
блоку, забезпечений тепловою генерацією з застосува-
нням вугілля, поповнить земну атмосферу 7 млн тонн
вуглекислого газу.

• Щорічні викиди у навколишнє середовище в Україні
складають 400 млн тонн. Якби атомних станцій не було,
кількість викидів збільшилася б на 117 млн тонн, тобто
більш ніж на 30%.

 «Лише виконавши всі
обов'язкові роботи з
реконструкції та мо-
дернізації, техобслу-
говування і кваліфіка-
ції обладнання, лише
обґрунтувавши все це
в звіті з періодичної
переоцінки безпеки та
лише отримавши схва-
лення громади, ми
зможемо продовжити
експлуатацію нашого
другого блоку».
  Ігор Кравченко, за-
ступник головного
інженера ВП ЮУАЕС з продовження терміну експ-
луатації та інжинірингу.

• Використання біопалива для отримання 1 млн кВт
(електрична потужність одного енергоблоку ЮУАЕС)
потребуватиме території площею 250 тис. га.
Використання сонячної енергії потребуватиме 115 тис.
га, а установка вітрогенераторів — 78 млн га (100 га —
1 км2).

• Установка сонячних батарей, рівна за потужністю
трьом енергоблокам ЮУАЕС, займе територію, що
дорівнює половині площі Арбузинського чи третині
Вознесенського району.

 Рішення Мостівської сільської
ради від 23 січня 2015 року №1

Про затвердження звіту виконання бюд-
жету Мостівської сільської ради за 2014
рік
Заслухавши і обговоривши інформацію головного бухгалтера

Лисенко О.М. “Про виконання бюджету Мостівської сільської ра-
ди за 2014 рік", відповідно до пункту 23 частини 1 глави 1 розді-
лу 2 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, сільська рада відмічає, що виконання місцевого бюдже-
ту за 2014 рік по доходах в цілому складає 108,2 відсотка, з них
по загальному фонду — 108,9 відсотка, по спеціальному фонду —
104,7 відсотка.
Видаткова частина місцевого бюджету виконана в загальному

обсязі на 83,9 відсотка, з них по загальному фонду — на 94,6
відсотка, по спеціальному — на 39,6 відсотка.
Розглянувши підсумки виконання місцевого бюджету за 2014

рік, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Інформацію головного бухгалтера Мостівської сільської ра-

ди Лисенко О.М. про підсумки виконання місцевого бюджету за
2014 рік взяти до відома.

2. Звіт про виконання місцевого бюджету за 2014 рік затвер-
дити.

3. Затвердити виконання місцевого бюджету за 2014 рік по
доходах в сумі 1538597 грн., з них по загальному фонду —
1271914 грн., по спеціальному фонду — 266683 грн. (додаток 1).

4. Затвердити виконання місцевого бюджету за 2014 рік по
видатках в сумі 1473764 грн., з них по загальному фонду —
1337953 грн., спеціальному фонду — 135811 грн. (додаток 2).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з питань планування бюджету, соціально-
культурного, медичного, торгівельного обслуговування населення.

  Мостівський сільський голова С.Г. ПАСТУШЕНКО.

 Рішення Акмечетської сільської
ради від 23 січня 2015 року №1

Про затвердження звіту про виконання
бюджету Акмечетської сільської ради за
2014 рік
Заслухавши і обговоривши звіт про виконання бюджету

Акмечетської сільської ради за 2014 рік, відповідно до п.23
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні”, сільська рада відзначає, що виконання бюджету за
2014 рік по доходах загального фонду складає 104,19 від-
сотка, по спеціальному фонду — 260,2 відсотка. Видаткова
частина бюджету сільської ради по загальному фонду
виконана на 95,7 відсотка, по спеціальному фонду — на
70,97 відсотка.
Розглянувши підсумки виконання бюджету Акмечетської

сільської ради за 2014 рік, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Звіт про виконання бюджету Акмечетської сільської

ради за 2014 рік затвердити.
2. Затвердити виконання дохідної частини місцевого бюд-

жету за 2014 рік в сумі 862286 грн., з них по загальному
фонду — 689499 грн., по спеціальному фонду — 172787 грн.
(додаток 1).

3. Затвердити виконання видаткової частини бюджету
сільської ради за 2014 рік в сумі 736867 грн., з них по зага-
льному фонду — 686572 грн., по спеціальному фонду —
50295 грн. (додатки 2, 3).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на
постійну комісію сільської ради з питань планування бюд-
жету та фінансів.

  Акмечетський сільський голова О.М. МАРТИНОВА.

Сьогодні епізоотична ситуація щодо африканської чуми свиней в
Україні вкрай складна та напружена. З метою запобігання занесен-
ня вірусу АЧС в господарства району державна служба ветери-
нарної медицини рекомендує власникам свиногосподарств, особис-
тих підсобних господарств, у яких є свинопоголів'я, суворо дотри-
муватись ряду правил, виконання яких дозволить зберегти здоров'я
тварин й уникнути економічних втрат:

– надавати поголів'я свиней для проведення ветслужбою вакци-
націй (проти класичної чуми свиней, бешихи);

– утримувати поголів'я в закритому режимі (у господарстві, са-
раях), не допускати вільного вигулу свиней на території населених
пунктів, особливо в лісовій зоні;

– щодекадно обробляти свиней і приміщення для їхнього утриман-
ня від кровососних комах (кліщів, вошей, бліх), постійно вести бо-
ротьбу із гризунами;

– не завозити свиней без узгодження з держветслужбою;
– не використовувати необроблені корми тваринного походження,

особливо боєнські відходи, в раціонах свиней;
– негайно повідомляти про всі випадки захворювання свиней у

державні ветеринарні установи по зонах обслуговування.
Пам'ятайте: лише суворе дотримання цих вимог дасть можливість

уникнути виникнення захворювання та величезних економічних
збитків.
О. ЧЕРКЕС.

  Начальник Доманівської районної державної лікарні ветеринарної
медицини.

 Обережно: африканська чума

12 ëþòîãî 2015 ðîêó



 Рішення Маринівської сільської ради від 19 січня
2015 року № 6

  Розглянувши бюджет Маринівської
сільської ради на 2015 рік, відповідно
до статей 143,144 Конституції України,
Бюджетного кодексу України, Закону
України «Про Державний бюджет Ук-
раїни на 2015 рік» та на підставі пункту
23 частини першої статті 26, статті 61
Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», сільська рада
  ВИРІШИЛА:
  1. Визначити на 2015 рік загальний
обсяг доходів Маринівської сільської
ради в сумі 1277000 гривень, у тому
числі обсяг субвенції з районного бюд-
жету на утримання сільських будинків
культури, клубів та дошкільних закла-
дів освіти — 769000 гривень. Обсяг
доходів загального фонду бюджету
визначити в сумі 1237000 гривень,
спеціального фонду бюджету — в сумі
40000 гривень (додаток 1).
  2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету Маринівської сільської ра-
ди на 2015 рік у сумі 1277000 гривень,
із них обсяг видатків загального фонду
бюджету в сумі 1237000 гривень та
видатків спеціального фонду бюджету
— в сумі 40000 гривень.
  3. Затвердити бюджетні призначення
розпорядникам коштів бюджету на
2015 рік у розрізі тимчасової класифі-
кації видатків та кредитування (дода-
ток 3).
  4. Визначити розмір оборотного
залишку бюджетних коштів бюджету
Маринівської сільської ради в сумі
20000 гривень.
  Затвердити на 2015 рік у складі ви-
датків бюджету Маринівської сільської
ради обсяги міжбюджетних трансфертів:
  субвенція із селищного та сільських
бюджетів на виконання власних повно-
важень територіальних громад сіл, се-
лищ в сумі 6000 грн. (додаток 4).
  5. Затвердити у складі бюджету Ма-
ринівської сільської ради кошти на ре-
алізацію місцевих програм на загальну
суму 75600 гривень, у тому числі обсяг
видатків загального фонду бюджету —
75600 гривень (додаток 5).
  6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюдже-
ту на 2015 рік за їх економічною струк-
турою:
  — оплата праці бюджетних установ;
  — нарахування на заробітну плату;
  — забезпечення продуктами харчу-
вання;
  — оплата комунальних послуг та ене-
ргоносіїв;
  — поточні трансферти населенню;
  — поточні трансферти місцевим бюд-
жетам.
  7. Забезпечити у першочерговому по-
рядку потребу в коштах на оплату пра-
ці працівників бюджетних установ від-
повідно до встановлених законодавст-
вом України умов оплати праці та
розміру мінімальної заробітної плати;
на проведення розрахунків за елект-
ричну енергію та послуги зв'язку, які
споживаються бюджетними установа-
ми, не допускаючи будь-якої простро-
ченої заборгованості по оплаті вище-
зазначених послуг.
  Затвердити ліміти споживання енер-
гоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи
з обсягів відповідних бюджетних приз-
начень (додаток 6).
  У разі наявності простроченої креди-
торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв управ-
ління Державної казначейської служби
України у Доманівському районі Мико-
лаївської області здійснює платежі за-
гального фонду за видатками (крім

тих, що передбачено пунктом 6 цього
рішення) лише після погашення такої
заборгованості.
  8. Установити, що у процесі виконан-
ня бюджету сільської ради, у винятко-
вих випадках, за обґрунтованим подан-
ням розпорядників коштів, бухгалтерія
здійснює перерозподіл видатків за
економічною класифікацією видатків в
межах загального обсягу його бюджет-
них призначень окремо по загальному
та спеціальному фондах бюджету. Пе-
рерозподіл бюджетних призначень за
функціональною класифікацією видат-
ків здійснюється лише за погодженням
із постійною комісією сільської ради з
питань планування бюджету, фінансів
та комунальної власності.
  Дозволити бухгалтерії, за умови вне-
сення змін до обсягів субвенції з район-
ного бюджету на утримання сільських
будинків культури, клубів та дошкіль-
них закладів освіти, що вплине на
збільшення або зменшення доходної
та видаткової  частини бюджету, здій-
снювати їх розподіл між функціями, з
наступним затвердженням на черговій
сесії.
  9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
сільській раді отримувати у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, позики на покриття тимчасових
касових розривів місцевого бюджету,
пов'язаних із забезпеченням захище-
них видатків загального фонду, у ме-
жах поточного бюджетного періоду, за
рахунок коштів єдиного казначейсь-
кого рахунку, на договірних умовах,
без нарахування відсотків за користу-
вання цими коштами, з обов'язковим їх
поверненням до кінця поточного бюд-
жетного періоду.
  10. Встановити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу Ук-
раїни, у поточному році встановлюєть-
ся звітність про виконання бюджету
Маринівської сільської ради:
  квартальний та річний звіти про ви-
конання бюджету сільської ради у дво-
місячний термін після завершення від-
повідного періоду подаються постійній
комісії з питань планування бюджету,
фінансів та комунальної власності в
обсягах і за єдиними формами, вста-
новленими Державною казначейською
службою України.
  11. Прийняти делеговані районною
радою бюджету Маринівської сільської
ради у 2015 році повноваження на ут-
римання сільських будинків культури,
клубу та дошкільних закладів освіти.
  12. Установити, що у загальному
фонді бюджету сільської ради на 2015
рік:
  до доходів належать надходження,
визначені статтею 69 Бюджетного ко-
дексу України.
  13. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду бюджету
сільської ради на 2015 рік у частині
доходів є надходження, визначені ста-
ттею 69.
  14. Додатки № 1-6 та пояснювальна
записка до цього рішення є його не-
від’ємною частиною.
  15. Це рішення набирає чинності з
дня його прийняття та застосовується
з 1 січня 2015 року.
  16. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну комісію
Маринівської сільської ради з питань
планування бюджету, фінансів та кому-
нальної власності.

  Маринівський сільський голова
  В.М. БРОЙЧЕНКО.

 Рішення Акмечетської сільської ради від 23 січня
2015 року № 11

Розглянувши поданий проект бюдже-
ту Акмечетської сільської ради на 2014
рік, відповідно до статей 143, 144 Кон-
ституції України, Бюджетного кодексу
України, Закону України “Про Держав-
ний бюджет України на 2015 рік”,
пункту 23 статті 26, частини першої
статті 61 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік загальний
обсяг доходів Акмечетської сільської
ради в сумі 1277000 гривень, у тому
числі обсяг субвенції з районного бюд-
жету на утримання сільських будинків
культури, клубів та дошкільних закла-
дів освіти — 390300 гривень. Обсяг
доходів загального фонду бюджету
визначити в сумі 1237000 гривень, спе-
ціального фонду бюджету — в сумі
22952 гривні (додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету Акмечетської сільської
ради на 2015 рік у сумі 1277000 гриве-
нь, із них обсяг видатків загального
фонду бюджету в сумі 1237000 гривень
та видатків спеціального фонду бюд-
жету в сумі 22952 гривні.
Затвердити бюджетні призначення
розпорядникам коштів бюджету на
2015 рік у розрізі тимчасової класифі-
кації видатків та кредитування (дода-
ток 3).

3. Визначити розмір оборотного за-
лишку бюджетних коштів бюджету Ак-
мечетської сільської ради в сумі 3000
гривень.

4. Затвердити на 2015 рік у складі
видатків бюджету Акмечетської сільсь-
кої ради обсяги міжбюджетних транс-
фертів:
субвенція із селищного та сільських
бюджетів на виконання власних повно-
важень територіальних громад сіл,
селищ в сумі 3000 грн. (додаток 4).

5. Затвердити у складі бюджету Ак-
мечетської сільської ради кошти на ре-
алізацію місцевих програм на загальну
суму 75600 гривень, у тому числі обсяг
видатків загального фонду бюджету —
75600 гривень (додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених
статей видатків загального фонду бюд-
жету на 2015 рік за їх економічною
структурою:

— оплата праці працівників бюджет-
них установ;

— нарахування на заробітну плату;
— забезпечення продуктами харчува-
ння;

— оплата комунальних послуг та
енергоносіїв;

— поточні трансферти населенню.
7. Забезпечити у першочерговому по-
рядку потребу в коштах на оплату пра-
ці працівників бюджетних установ від-
повідно до встановлених законодавст-
вом України умов оплати праці та роз-
міру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну
енергію та послуги зв'язку, які спожи-
ваються бюджетними установами, не
допускаючи будь-якої простроченої за-
боргованості по оплаті вищезазначених
товарів і послуг.
Затвердити ліміти споживання енер-
гоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи
з обсягів відповідних бюджетних приз-
начень (додаток 6).
У разі наявності простроченої креди-
торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв управ-
ління Державної казначейської служби
України у Доманівському районі Ми-
колаївської області здійснює платежі

загального фонду за видатками (крім
тих,що передбачено пунктом 6 цього
рішення) лише після погашення такої
заборгованості.

8. Установити, що у процесі виконан-
ня бюджету сільської ради, у винятко-
вих випадках, за обґрунтованим подан-
ням розпорядників коштів, бухгалтерія
здійснює перерозподіл видатків за
функціональною класифікацією видат-
ків у розрізі економічної класифікації
в межах загального обсягу його бюд-
жетних призначень окремо по загаль-
ному та спеціальному фондах бюдже-
ту. Перерозподіл бюджетних призна-
чень за функціональною класифіка-
цією видатків здійснюється лише за
погодженням із постійною комісією сі-
льської ради з питань планування бюд-
жету та фінансів.
Дозволити бухгалтерії, за умови вне-
сення змін до обсягів субвенції з ра-
йонного бюджету на утримання сільсь-
ких будинків культури, клубу та дошкі-
льних закладів освіти, що вплине на
збільшення або зменшення доходної
та видаткової частини бюджету, прово-
дити їх розподіл між функціями, з нас-
тупним затвердженням на черговій
сесії.

9. Відповідно до статей 43 та 73
Бюджетного кодексу України, надати
право сільській раді отримувати у по-
рядку, визначеному Кабінетом Мініст-
рів України, позики на покриття тимча-
сових касових розривів місцевого бюд-
жету, пов’язаних із забезпеченням за-
хищених видатків загального фонду, у
межах поточного бюджетного періоду,
за рахунок коштів єдиного казначейсь-
кого рахунку, на договірних, умовах
без нарахування відсотків за користу-
вання цими коштами, з обов'язковим їх
поверненням до кінця поточного бюд-
жетного періоду.

10. Установити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу Украї-
ни, у поточному році встановлюється
звітність про виконання бюджету Ак-
мечетської сільської ради:
квартальний та річний звіти про вико-
нання бюджету сільської ради у двомі-
сячний термін після завершення відпо-
відного періоду подаються постійній
комісії з питань планування бюджету та
фінансів в обсягах і за єдиними фор-
мами, встановленими Державною каз-
начейською службою України.

11. Прийняти делеговані районною
радою бюджету Акмечетської сільсь-
кої ради у 2015 році повноваження на
утримання сільських будинків культу-
ри, клубу та дошкільних закладів освіти.

12. Установити, що у загальному
фонді бюджету сільської ради на 2015
рік:
до доходів належать надходження,
визначені статтею 69 Бюджетного ко-
дексу України.

13. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду бюджету
сільської ради на 2015 рік у частині
доходів є надходження, визначені ста-
ттею 69.

14. Додатки № 1-6 та пояснювальна
записка до цього рішення є його неві-
д’ємною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з
дня його прийняття та застосовується
з 1 січня 2015 року.

16. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну комісію
Акмечетської сільської ради з питань
планування бюджету та фінансів.

  Акмечетський сільський голова
  О.М. МАРТИНОВА.

12 ëþòîãî 2015 ðîêó



 Рішення Козубівської сільської ради від 21 січня
2015 року №13

Розглянувши поданий проект бюдже-
ту Козубівської сільської ради на 2015
рік, відповідно до статей 143, 144 Кон-
ституції України, Бюджетного кодексу
України, Закону України “Про Держав-
ний бюджет України на 2015 рік”,
пункту 23 статті 26, частини першої
статті 61 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік загальний
обсяг доходів Козубівської сільської
ради в сумі 521400 гривень, у тому чис-
лі обсяг субвенції з районного бюдже-
ту на утримання сільських будинків ку-
льтури, клубів та дошкільних закладів
освіти — 156600 гривень. Обсяг до-
ходів загального фонду бюджету виз-
начити в сумі 511400 гривень, спе-
ціального фонду бюджету — в сумі
10000 гривень (додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету Козубівської сільської
ради на 2015 рік у сумі 521400 гривень,
із них обсяг видатків загального фонду
бюджету в сумі 511400 гривень та ви-
датків спеціального фонду бюджету в
сумі 10000 гривень.
Затвердити бюджетні призначення
розпорядникам коштів бюджету на
2015 рік у розрізі тимчасової класифі-
кації видатків та кредитування (дода-
ток 3).

3. Визначити розмір оборотного за-
лишку бюджетних коштів бюджету Ко-
зубівської сільської ради в сумі 1000
гривень.

4. Затвердити на 2015 рік у складі
видатків бюджету Козубівської сільсь-
кої ради обсяги міжбюджетних транс-
фертів:
субвенція із селищного та сільських
бюджетів на виконання власних повно-
важень територіальних громад сіл, се-
лищ в сумі 1150 грн. (додаток 4).

5. Затвердити у складі бюджету Козу-
бівської сільської ради кошти на реалі-
зацію місцевих програм на загальну
суму 70590 гривень, у тому числі обсяг
видатків загального фонду бюджету —
70590 гривень (додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюдже-
ту на 2015 рік за їх економічною струк-
турою:

— оплата праці працівників бюджет-
них установ;

— нарахування на заробітну плату;
— забезпечення продуктами харчува-
ння;

— оплата комунальних послуг та ене-
ргоносіїв;

— поточні трансферти місцевим бюд-
жетам;

— поточні трансферти населенню.
7. Забезпечити у першочерговому по-
рядку потребу в коштах на оплату пра-
ці працівників бюджетних установ від-
повідно до встановлених законодавст-
вом України умов оплати праці та роз-
міру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну
енергію та послуги зв'язку, які спожи-
ваються бюджетними установами, не
допускаючи будь-якої простроченої за-
боргованості по оплаті вищезазначених
послуг.
Затвердити ліміти споживання енер-
гоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи
з обсягів відповідних бюджетних приз-
начень (додаток 6).
У разі наявності простроченої креди-
торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв управ-
ління Державної казначейської служби

України у Доманівському районі Ми-
колаївської області здійснює платежі
загального фонду за видатками (крім
тих, що передбачено пунктом 6 цього
рішення) лише після погашення такої
заборгованості.

8. Установити, що у процесі виконан-
ня бюджету сільської ради, у винятко-
вих випадках, за обґрунтованим подан-
ням розпорядників коштів, бухгалтерія
здійснює перерозподіл видатків за
економічною класифікацією в межах
загального обсягу їх бюджетних приз-
начень окремо по загальному та спе-
ціальному фондах бюджету. Перероз-
поділ бюджетних призначень за функ-
ціональною класифікацією видатків
здійснюється лише за погодженням із
постійною комісією сільської ради з
питань планування бюджету та фінан-
сів.
Дозволити бухгалтерії, за умови вне-
сення змін до обсягів субвенції з райо-
нного бюджету на утримання сільсь-
кого будинку культури, клубу та дошкі-
льного закладу освіти, що вплине на
збільшення або зменшення дохідної та
видаткової частини бюджету, проводи-
ти їх розподіл між функціями, з нас-
тупним затвердженням на черговій сесії.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
сільській раді отримувати у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, позики на покриття тимчасових
касових розривів місцевого бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захище-
них видатків загального фонду, у ме-
жах поточного бюджетного періоду, за
рахунок коштів єдиного казначейсько-
го рахунку, на договірних умовах, без
нарахування відсотків за користування
цими коштами, з обов'язковим їх по-
верненням до кінця поточного бюд-
жетного періоду.

10. Установити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу Украї-
ни, у поточному році встановлюється
звітність про виконання бюджету Ко-
зубівської сільської ради:
квартальний та річний звіти про ви-
конання бюджету сільської ради у дво-
місячний термін після завершення від-
повідного періоду подаються постійній
комісії з питань планування бюджету та
фінансів в обсягах і за єдиними фор-
мами, встановленими Державною каз-
начейською службою України.

11. Прийняти делеговані районною
радою бюджету Козубівської сільської
ради у 2015 році повноваження на ут-
римання сільського будинку культури,
клубу та дошкільного закладу освіти.

12. Установити, що у загальному
фонді бюджету сільської ради на 2015
рік:
до доходів належать надходження,
визначені статтею 69 Бюджетного
кодексу України.

13. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду бюджету
сільської ради на 2015 рік у частині
доходів є надходження, визначені ста-
ттею 69.

14. Додатки № 1-6 та пояснювальна
записка до цього рішення є його неві-
д’ємною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з
дня його прийняття та застосовується
з 1 січня 2015 року.

16. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну комісію
Козубівської сільської ради з питань
планування бюджету та фінансів.

  Козубівський сільський голова
  П.І.ЧУПРИН.

 Рішення Богданівської сільської ради 23 січня
2015 року №8

Розглянувши поданий Богданівською
сільською радою проект сільського
бюджету на 2015 рік, відповідно до
статей 143, 144 Конституції України,
Бюджетного кодексу України, Закону
України “Про Державний бюджет Ук-
раїни на 2015 рік”, на підставі пункту
17 частини першої статті 43, частин
другої, третьої статті 61 Закону Украї-
ни “Про місцеве самоврядування в Ук-
раїні”, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік загальний
обсяг доходів сільського бюджету у
сумі 1477060 гривень, у тому числі об-
сяг субвенції з районного бюджету на
утримання сільських будинків культу-
ри, клубів та дошкільних закладів ос-
віти в сумі 630500 гривень.
Обсяг доходів загального фонду бю-
джету визначити в сумі 1410910 гри-
вень, спеціального фонду бюджету — в
сумі 66150 гривень (додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків сільського бюджету на 2015 рік у
сумі 1477060 гривень, із них обсяг
видатків загального фонду бюджету в
сумі 1410910 гривень та видатків спе-
ціального фонду бюджету в сумі 66150
гривень.
Затвердити бюджетні призначення
розпорядникам коштів сільського бюд-
жету на 2015 рік у розрізі тимчасової
класифікації видатків та кредитування
(додаток 3).

3. Визначити розмір оборотного за-
лишку бюджетних коштів бюджету Бо-
гданівської сільської ради в сумі 5000
гривень.

4. Затвердити на 2015 рік у складі
видатків сільського бюджету обсяг
міжбюджетних трансфертів:
субвенція із селищного та сільських
бюджетів на виконання власних повно-
важень територіальних громад сіл, се-
лища в сумі 20000 гривень (додаток 4).

5. Затвердити у складі видатків сіль-
ського бюджету кошти на реалізацію
місцевих програм на загальну суму
322090 гривень, у тому числі обсяг
видатків загального фонду бюджету —
322090 гривень (додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду сільсь-
кого бюджету на 2015 рік за їх еконо-
мічною структурою:

— оплата праці працівників бюджет-
них установ;

— нарахування на заробітну плату;
— забезпечення продуктами харчу-
вання;

— оплата комунальних послуг та ене-
ргоносіїв;

— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюд-
жетам.

7. Забезпечити у першочерговому по-
рядку потребу в коштах на оплату пра-
ці працівників бюджетних установ від-
повідно до встановлених законодав-
ством України умов оплати праці та
розміру мінімальної заробітної плати;
на проведення розрахунків за елект-
ричну енергію, послуги зв’язку, які
споживаються бюджетними установа-
ми, не допускаючи будь-якої простро-
ченої заборгованості по оплаті вище-
зазначених товарів і послуг.
Затвердити ліміти споживання енер-
гоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи
з обсягів відповідних бюджетних приз-
начень (додаток 6).
У разі наявності простроченої креди-
торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв управ-
ління Державної казначейської служби
України у Доманівському районі Мико-
лаївської області здійснює платежі за-

гального фонду за видатками (крім
тих, що передбачено пунктом 6 цього
рішення) лише після погашення такої
заборгованості.

8. Установити, що у процесі виконан-
ня бюджету сільської ради, у винятко-
вих випадках, за обґрунтованим подан-
ням розпорядника коштів, централізо-
вана бухгалтерія здійснює перерозпо-
діл видатків за економічною класифі-
кацією в межах загального обсягу його
бюджетних призначень окремо по за-
гальному та спеціальному фондах бюд-
жету. Перерозподіл бюджетних приз-
начень за функціональною класифіка-
цією видатків окремо по загальному та
спеціальному фондах здійснюється ли-
ше за погодженням із постійною комі-
сією сільської ради з питань плануван-
ня бюджету та фінансування і соці-
ального забезпечення з подальшим за-
твердженням на сесії сільської ради та
прийняттям відповідного рішення.
Дозволити централізованій бухгалте-
рії, за умови внесення змін до обсягів
міжбюджетних трансфертів з держав-
ного, обласного та районного бюдже-
тів, що впливає на збільшення або зме-
ншення дохідної або видаткової части-
ни бюджету, проводить їх розподіл між
функціями, з наступним затвердженням
на черговій сесії ради.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
сільській раді отримувати у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів Укра-
їни, позики на покриття тимчасових ка-
сових розривів місцевого бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захище-
них видатків загального фонду, у ме-
жах поточного бюджетного періоду, за
рахунок коштів єдиного казначейсько-
го рахунку, на договірних умовах, без
нарахування відсотків за користування
цими коштами, з обов’язковим їх пове-
рненням до кінця поточного бюджет-
ного періоду.

10. Установити, що відповідно до ста-
тей 59,80 Бюджетного кодексу Украї-
ни, у поточному році встановлюється
звітність про виконання бюджету Бог-
данівської сільської ради:
квартальний та річний звіти про вико-
нання бюджету сільської ради у двомі-
сячний термін після завершення відпо-
відного періоду подаються постійній
комісії з питань планування бюджету та
фінансування і соціального забезпече-
ння в обсягах і за єдиними формами,
встановленими Державною казначейсь-
кою службою України.

11. Прийняти делеговані районною
радою повноваження на здійснення ви-
датків у 2015 році по утриманню сіль-
ського клубу та дошкільного закладу
освіти.

12. Установити, що у загальному
фонді сільського бюджету на 2015 рік:
до доходів належать надходження,
визначені статтею 69 Бюджетного ко-
дексу України.

13. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду сільського
бюджету на 2015 рік у частині доходів є
надходження, визначені статтею 69-1.

14. Додатки № 1-6 та пояснювальна
записка до цього рішення є його неві-
д’ємною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з
дня його прийняття та застосовується
з 1 січня 2015 року.

16. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань планування
бюджету та фінансування і соціального
забезпечення.

  Богданівський сільський голова
  П.Б. БЕСАРАБ.

12 ëþòîãî 2015 ðîêó



 Рішення Мостівської сільської ради від 23 січня
2015 року №10

Розглянувши поданий проект бюдже-
ту Мостівської сільської ради на 2015
рік, відповідно до статей 143, 144 Кон-
ституції України, Бюджетного кодексу
України, Закону України “Про Держав-
ний бюджет України на 2015 рік» та на
підставі пункту 23 частини першої
статті 26, статті 61 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Украї-
ні”, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік загальний
обсяг доходів Мостівської сільської ра-
ди у сумі 1213035 гривень, у тому числі
доходи загального фонду місцевого
бюджету — 1151035 гривень, доходи
спеціального фонду місцевого бюдже-
ту — 62000 гривень, обсяг субвенції з
районного бюджету на утримання сіль-
ських будинків культури, клубів та до-
шкільних закладів освіти — 530300 гри-
вень (додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету Мостівської сільської ради
на 2015 рік у сумі 1213035 гривень, із
них обсяг видатків загального фонду
бюджету — в сумі 1151035 гривень, ви-
датки спеціального фонду бюджету —
в сумі 62000 гривень. Затвердити бюд-
жетні призначення розпорядникам ко-
штів бюджету на 2015 рік у розрізі ти-
мчасової класифікації видатків та кре-
дитування (додаток 3).

3. Визначити розмір оборотного
залишку бюджетних коштів бюджету
Мостівської сільської ради в сумі 12000
гривень.

4. Затвердити на 2015 рік у складі
видатків бюджету Мостівської сільсь-
кої ради обсяг міжбюджетних транс-
фертів:

— субвенція із селищного та сіль-
ських бюджетів на виконання власних
повноважень територіальних громад
сіл, селища в сумі 3000 гривень (дода-
ток 4).

5. Затвердити у складі видатків бюд-
жету Мостівської сільської ради кошти
на реалізацію місцевих програм на за-
гальну суму 270400 гривень, у тому чи-
слі обсяг видатків загального фонду
бюджету — 234400 гривень, видатки
спеціального фонду бюджету — 36000
гривень (додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюд-
жету на 2015 рік за їх економічною
структурою:

— оплата праці працівників бюджет-
них установ;

— нарахування на заробітну плату;
— забезпечення продуктами харчува-
ння;

— оплата комунальних послуг та ене-
ргоносіїв;

— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюд-
жетам.

7. Забезпечити у першочерговому по-
рядку потребу в коштах на оплату пра-
ці працівників бюджетних установ від-
повідно до встановлених законодавст-
вом України умов оплати праці та роз-
міру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну
енергію та послуги зв’язку, які спожи-
ваються бюджетними установами, не
допускаючи будь-якої простроченої за-
боргованості по оплаті вищезазначених
послуг.
Затвердити ліміти споживання енер-
гоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи
з обсягів відповідних бюджетних приз-
начень (додаток 6).
У разі наявності простроченої креди-
торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв управ-
ління Державної казначейської служби

України у Доманівському районі Мико-
лаївської області здійснює платежі за-
гального фонду за видатками (крім
тих, що передбачено пунктом 6 цього
рішення) лише після погашення такої
заборгованості.

8. Установити, що у процесі виконан-
ня бюджету сільської ради, у винятко-
вих випадках, за обґрунтованим подан-
ням розпорядників коштів, централізо-
вана бухгалтерія здійснює перерозпо-
діл видатків за економічною класифі-
кацією в межах загального обсягу їх
бюджетних призначень окремо по за-
гальному та спеціальному фондах бюд-
жету. Перерозподіл бюджетних приз-
начень за функціональною класифіка-
цією видатків здійснюються лише за
погодженням із постійною комісією
сільської ради з питань планування бю-
джету, фінансів та комунальної влас-
ності.
Дозволити централізованій бухгалте-
рії, за умови внесення змін до обсягів
субвенції з районного бюджету на ут-
римання сільських будинків культури,
клубів та дошкільних закладів освіти,
що вплине на збільшення або зменшен-
ня дохідної та видаткової частини бюд-
жету, проводити їх розподіл між функ-
ціями, з наступним затвердженням на
черговій сесії сільської ради.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
сільській раді отримувати у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, позики на покриття тимчасових
касових розривів місцевого бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захище-
них видатків загального фонду, у ме-
жах поточного бюджетного періоду, за
рахунок коштів єдиного казначейсько-
го рахунку, на договірних умовах, без
нарахування відсотків за користування
цими коштами, з обов'язковим їх пове-
рненням до кінця поточного бюджет-
ного періоду.

10. Установити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу Украї-
ни, у поточному році встановлюється
звітність про виконання бюджету Мос-
тівської сільської ради:
квартальний та річний звіти про вико-
нання бюджету сільської ради у двомі-
сячний термін після завершення відпо-
відного бюджетного періоду подають-
ся постійній комісії з питань плануван-
ня бюджету, фінансів та комунальної
власності в обсягах і за єдиними фор-
мами, встановленими Державною каз-
начейською службою України.

11. Прийняти делеговані районною
радою бюджету Мостівської сільської
ради повноваження на утримання сіль-
ського будинку культури, клубу та до-
шкільного закладу освіти у 2015 році.

12. Установити, що у загальному фо-
нді бюджету сільської ради на 2015 рік
до доходів належать надходження,
визначені статтею 69 Бюджетного ко-
дексу України.

13. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду бюджету
сільської ради на 2015 рік у частині
доходів є надходження, визначені стат-
тею 69-1.

14. Додатки № 1-6 та пояснювальна
записка до цього рішення є його неві-
д’ємною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з
дня його прийняття та застосовується
з 1 січня 2015 року.

16. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну комісію сі-
льської ради з питань планування бюд-
жету, фінансів та комунальної власності.

Мостівський сільський голова
  С.Г. ПАСТУШЕНКО.

 Рішення Прибузької сільської ради від 23 січня
2015 року №9

Розглянувши бюджет Прибузької сі-
льської ради на 2015 рік, відповідно до
статей 143, 144 Конституції України,
Бюджетного кодексу України, Закону
України «Про Державний бюджет Ук-
раїни на 2015 рік» та на підставі пункту
23 частини першої статті 26, статті 61
Закону України «Про місцеве само-
врядування в Україні", сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік загальний
обсяг доходів Прибузької сільської ра-
ди в сумі 1782950 грн., у тому числі
обсяг субвенції з районного бюджету
на утримання сільських будинків куль-
тури, клубів та дошкільних закладів
освіти — 1029100 грн. Обсяг доходів
загального фонду бюджету визначити
в сумі 1750950 грн., спеціального фон-
ду бюджету — в сумі 32000 грн.
(додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету Прибузької сільської ради
на 2015 рік у сумі 1782950 грн., із них
обсяг видатків загального фонду бюд-
жету — в сумі 1750950 грн. та видатків
спеціального фонду бюджету — в сумі
32000 грн. Затвердити бюджетні приз-
начення розпорядникам коштів бюдже-
ту на 2015 рік у розрізі тимчасової
класифікації видатків та кредитування
(додаток 3).

3. Визначити розмір оборотного за-
лишку бюджетних коштів бюджету
Прибузької сільської ради в сумі 10000
грн.

4. Затвердити на 2015 рік у складі
видатків бюджету Прибузької сільської
ради обсяги міжбюджетних трансфер-
тів:

— субвенція із селищного та сільсь-
ких бюджетів на виконання власних
повноважень територіальних громад
сіл, селищ в сумі 2500 грн. (додаток 4).

5. Затвердити у складі бюджету При-
бузької сільської ради кошти на реалі-
зацію місцевих програм на загальну
суму 234065,00 грн., у тому числі обсяг
видатків загального фонду бюджету —
234065,00 грн. (додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюдже-
ту на 2015 рік за їх економічною струк-
турою:

— оплата праці працівників бюджет-
них установ;

— нарахування на заробітну плату;
— забезпечення продуктами харчува-
ння;

— оплата комунальних послуг та ене-
ргоносіїв;

— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюд-
жетам.

7. Забезпечити у першочерговому по-
рядку потребу в коштах на оплату пра-
ці працівників бюджетних установ від-
повідно до встановлених законодавст-
вом України умов оплати праці та роз-
міру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну
енергію та послуги зв'язку, які спожи-
ваються бюджетними установами, не
допускаючи будь-якої простроченої
заборгованості по оплаті вищезазначе-
них послуг.
Затвердити ліміти споживання енер-
гоносіїв у натуральних показниках для
кожної бюджетної установи, виходячи
з обсягів відповідних бюджетних приз-
начень (додаток 6).
У разі наявності простроченої креди-
торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв управ-
ління Державної казначейської служби
України у Доманівському районі Мико-
лаївської області здійснює платежі за-

гального фонду за видатками (крім
тих, що передбачено пунктом 6 цього
рішення) лише після погашення такої
заборгованості.

8. Установити, що у процесі виконан-
ня бюджету сільської ради, у винятко-
вих випадках, за обґрунтованим подан-
ням розпорядників коштів, бухгалтерія
здійснює перерозподіл видатків за
економічною класифікацією видатків в
межах загального обсягу їх бюджетних
призначень окремо по загальному та
спеціальному фондах бюджету. Пере-
розподіл бюджетних призначень за
функціональною класифікацією видат-
ків здійснюється лише за погодженням
із постійною комісією сільської ради з
питань планування, бюджету, фінансів
та комунальної власності.
Дозволити бухгалтерії, за умови вне-
сення змін до обсягів субвенції з райо-
нного бюджету на утримання сільських
будинків культури, клубів та дошкіль-
них закладів освіти, що вплине на збі-
льшення або зменшення доходної та
видаткової частини бюджету, проводи-
ти їх розподіл між функціями, з наступ-
ним затвердженням на черговій сесії.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
сільській раді отримувати у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів Ук-
раїни, позики на покриття тимчасових
касових розривів місцевого бюджету,
пов’язаних із забезпеченням захище-
них видатків загального фонду, в ме-
жах поточного бюджетного періоду, за
рахунок коштів єдиного казначейсько-
го рахунку, на договірних умовах, без
нарахування відсотків за користування
цими коштами, з обов'язковим їх по-
верненням до кінця поточного бюджет-
ного періоду.

10. Установити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу Ук-
раїни, у поточному році встановлюєть-
ся звітність про виконання бюджету
Прибузької сільської ради:
квартальний та річний звіти про вико-
нання бюджету сільської ради у дво-
місячний термін після завершення від-
повідного періоду подаються постійній
комісії з питань планування бюджету,
фінансів та комунальної власності в
обсягах і за єдиними формами, встано-
вленими Державною казначейською
службою України.

11. Прийняти делеговані районною
радою бюджету Прибузької сільської
ради у 2015 році повноваження на ут-
римання сільських будинків культури,
клубу та дошкільних закладів осві-
ти.

12. Установити, що у загальному фо-
нді бюджету сільської ради на 2015 рік
до доходів належать надходження,
визначені статтею 69 Бюджетного ко-
дексу України.

13. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду бюджету
сільської ради на 2015 рік у частині
доходів є надходження, визначені ста-
ттею 69-1.

14. Додатки № 1-6 та пояснювальна
записка до цього рішення є його не-
від’ємною частиною.

15. Це рішення набирає чинності з
дня його прийняття та застосовується
з 1 січня 2015 року.

16. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну комісію
Прибузької сільської ради з питань
планування бюджету, фінансів та кому-
нальної власності.

Прибузький сільський голова
  В.В. МАТЮЩЕНКО.

12 ëþòîãî 2015 ðîêó
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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.

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

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

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

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

Продаю кукурудзяний силос. Тел. 0660134881.

Вітаємо!
  8 лютого свій день народження відзначив депутат
Доманівської районної ради ШКУРЧЕНКО Олек-
сандр Олександрович. Від щирого серця вітаємо
його зі святом, бажаємо йому всіляких гараздів, ваго-
мих здобутків у житті, в депутатській  роботі, богатир-
ського здоров'я, миру і злагоди.
  Зичимо благ і здоров'я міцного,
  Миру, злагоди, сонця й добра,
  Нехай світла життєва дорога
  Буде повна турботи й тепла.

Доманівська районна рада.

Продається поросна свиноматка. Тел. 0962117356. Сергій.

  Потрібен оператор на газову заправку.
  Телефони: 0973187806, 0996096668.

Шановні громадяни!
У вас є потреба звернутися до влади?

• для державної реєстрації земельної ділянки, отримання
витягу, довідки з Державного земельного кадастру

• для держаної реєстрації права власності та інших речових прав на
нерухоме майно, отримання витягу, інформаційної довідки та
виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Звертайтесь до Центру надання
адміністративних послуг (ЦНАП)!

   Основними завданнями ЦНАП є:
1) прийом заяв і документів на отримання адміністра-

тивних послуг
2) консультування з питань надавання адміністративних послуг
3) видача оформлених результатів звернень.
Основними принципами роботи ЦНАП є:
— прозоре обслуговування
— розширені прийомні години
— ввічливе та уважне ставлення до кожного громадянина
— комфортні умови для відвідувачів
— унеможливлення корупційних дій.

Режим роботи ЦНАП
(крім святкових та неробочих днів):

Понеділок, середа — з 8.00 — до 17.00
Вівторок, четвер — з 8.00 до 20.00

П’ятниця — з 8.00 до 16.00
Субота — з 8.00 до 15.00
Неділя — вихідний день

  Заходьте: смт. Доманівка, вул.Леніна, 39а, І поверх, каб. 4, 6.
  Телефонуйте: (05152)9-11-04
  Пишіть на електронну пошту: doman_cnap@ukr.net
  Читайте більше на веб-сайті: http://domanivka.mk.gov.ua/ в
розділі «Адміністративні послуги»

Ми створені для вас!

Доманівський районний військовий комісаріат
оголошує відбір кандидатів для проходження військової служби
в Доманівському районному військовому комісаріаті.
  Кваліфікаційні вимоги: освіта, фізична підготовка та стан здоров'я,
володіння державною мовою, володіння оргтехнікою та ПЕОМ.
  Термін подачі документів з дня розміщення оголошення.
  Телефон для довідок 9-15-25.

  Державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЗ
№137800, виданий 30 жовтня 2008 р. на ім'я Ком'ягіна Володимира
Івановича і зареєстрований за №010801300057, вважати втраченим.

  Шановну вчительку Ніну Дмитрівну ВЛАСЮК сер-
дечно вітаємо з днем народження.
Із дитинства рідна школа, наче мати, кличе Вас.
Добру вчительку вітає гомінливий перший клас.
Миру Вам, добра, здоров'я, світлих ранків, наче мрій.
Хай Вас щастя супроводить на дорозі життєвій.
Хай у Вашім щедрім домі будуть ранки світанкові,
А у вечірнії години зорі світять у вікно.
Хай завжди дарують діти ніжну ласку, світлу мрію,
Добрий погляд, щире слово зігрівають
Вас теплом.
  Учні 1-Б класу Доманівського РНВК

та їх батьки.

Металопластикові ВІКНА, ДВЕРІ, броньовані двері,
міжкімнатні двері, євроогорожі, ковані ворота, жалюзі.
Великий ассортимент. Замір, гарантія, доставка, монтаж.

Якісні МЕБЛІ ВІД ВИРОБНИКА (ЛІЖКА, КУХНІ,
ШАФИ-КУПЕ, СПАЛЬНІ, ДИТЯЧІ, ПРИХОЖІ,

М'ЯКІ МЕБЛІ та ін.), під замовлення.
Великий вибір побутової та комп’ютерної техніки зі складу.

Можлива розстрочка на 6 місяців.

тел. (098)-285-69-25, тел. (099)-368-13-54 – Олександр,
тел. (097)-780-24-40 – Тетяна

  Загублений технічний паспорт на трактор МТЗ-82, держномер 10175 МК, який
належав Маринівському професійному аграрному ліцею, вважати недійсним.

  Любого сина, брата, дядю Вадима
Вікторовича КИСЕЛЬОВА вітаємо з
тридцятирічним ювілеєм.
  Три хороших сына у нас,
  Три надежды, три живых огня.
  Мчится время по великой трассе,
  У нас три юности в запасе.

  Жизнь горит у нас —
неугасима,
  У нас три вечности — три сына.
  Батько, мама, брати ВАЛЕРІЙ з сім'єю

та ВОЛОДИМИР.

Вітаємо!
  10 лютого свій день народження відсвяткував редак-
тор районної газети "Трибуна хлібороба" КВИШКО
Василь Дмитрович. Бажаємо йому міцного здоров’я,
щастя, життєвих гараздів, благополуччя та творчої
наснаги. Нехай мир, добро і злагода завжди панують
у Вашій оселі!
  Бажаємо миру і світлої долі,
  Запалу, енергії, сили доволі,
  Творчого вогнику, віри й наснаги,
  Щедрості серця, людської поваги.

Доманівська районна державна адміністрація.
Доманівська районна рада.

  14 лютого минає 40 днів, як зупинилось серце
КОВИНЄВА Леоніда Максимовича

(14.07.1947 р. – 6.01.2015 р.).
Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими боль нашу измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя сберечь,
Прости, что не смогли тебя спасти,
И сотни раз прости, прости, прости…

  Всіх, хто його знав, працював разом з ним, просимо пом'янути
в цей день добрим словом.
  Дружина Валентина, діти, онуки.

Звіт про виконання районного бюджету Доманівського району по видатках  на
1 січня 2015 року (за економічною структурою бюджетної класифікації)  (грн.)

Код
еконо-

Загальний фонд Спеціальний фонд

мічної
класи-
фікації
видатків

Найменування видатків за економічною класифікацією
Затвердже-
но на рік з
урахуван-
ням змін

Касові
видатки
(всього)

Бюджетні
асигнування
з урахуван-
ням змін

Касові
видатки
(всього)

2000 Поточні видатки 95655773 94639481 2145750 2203603
2110 Оплата праці 29684537 29628048 88436 85902
2111 Заробітна плата 29684537 29628048 88436 85902
2120 Нарахування на заробітну плату 10782715 10748607 31852 30930
2200 Використання товарів і послуг 3654190 3538443 1912433 1828137
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1292292 1235484 385312 334481
2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали 251000 251000 196653 196653
2230 Продукти харчування 1571890 1567421 1112817 1112797
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 539008 484538 217651 184206
2250 Видатки на відрядження 122090 71920 10660 9193
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 3936265 3824893 37062 24562
2272 Оплата водопостачання і водовідведення 169904 167940 401 401
2273 Оплата електроенергії 1300934 1263575 12500
2274 Оплата природного газу 1668081 1614587 3495 3495
2275 Оплата інших енергоносіїв 797346 778791 20666 20666
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не

віднесені до заходів розвитку
4613824 4551487 49300 17328

2600 Поточні трансферти 42846510 42261509 138 191938
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 46500 46500
2620 Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів 6496613 6496613 191800
2700 Соціальне забезпечення 36303397 35718396 138 138
2710 Виплата  пенсій і допомог 21314 21314 138 138
2730 Інші  виплати населенню 36282083 35697082
2800 Інші поточні видатки 15642 14574 15869 15613
3000 Капітальні видатки 0 0 1828411 1390471
3100 Придбання основного капіталу 0 0 1828411 1390471
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 196787 192687
3130 Капітальний ремонт 0 0 1631624 1197784
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 1631624 1197784
9000 Нерозподілені видатки 90000
9102 Всього 95745773 94639481 3974161 3594074

 18 лютого 2015 року, о 9 годині, в залі засідань райдержадміністрації відбудеться публічне представлення інформації про використання
коштів районного бюджету Доманівського району за 2014 рік.

Фінансове управління райдержадміністрації.

 З Доманівської дитячо-юнаць-
кої спортивної школи

7 лютого 2015 року у Домані-
вській дитячо-юнацькій спор-
тивній школі відбувся традицій-
ний міжобласний гандбольний
турнір серед спортсменів двох
вікових груп (2002 та 2005 ро-
ків народження). В змаганнях,
які проводилися в спортивному
комплексі с.Маринівка, взяли
участь команди дитячо-спортив-
них шкіл міста Кіровограда,
смт. Іванівка Одеської області
та смт. Доманівка.
Ігри проводилися за коловою

системою, згідно правил Феде-
рації гандболу України.
В результаті напружених ба-

талій на гандбольному майдан-
чику серед вікової групи 2002
року народження місця розпо-
ділилися таким чином: І місце
посіла Доманівська ДЮСШ,
тренер Дашко В.П., ІІ місце ви-

борола команда Кіровоградсь-
кої ДЮСШ, третє дісталося Іва-
нівській ДЮСШ. Серед ганд-
болістів молодшої вікової групи
І місце посіла Доманівська
ДЮСШ, тренер Дашко В.П., ІІ
місце — Іванівська ДЮСШ, а ІІІ
місце — Кіровоградська ДЮСШ.
Команди-переможці були на-

городжені кубками та грамота-
ми відповідного зразка.
Традиційний міжобласний ту-

рнір з гандболу відбувся завдя-
ки активній підтримці та допо-
мозі депутатів Доманівської
районної ради Власюка В.Д. та
Богдана В.В., а також, керів-
ника ТОВ «Меліоратор-Юг» Ус-
тінова С.В.
О. ЦЕХОЦЬКА.

  Методист Доманівської дитя-
чо-юнацької спортивної школи.
  На фото: команди-переможці.


