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До відома депутатів Доманівської районної
ради та жителів району!

ХХХІ чергова сесія Доманівської районної ради шостого скликання відбудеться
27 лютого 2015 року, о 10 годині, у залі засідань районної ради, з проектом по-
рядку денного:

1. Про затвердження звіту виконання районного бюджету Доманівського району
за 2014 рік.

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

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

4. Про затвердження технічної документації нормативної грошової оцінки земе-
льних ділянок, що передаються у власність та надаються в оренду.

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

 20 лютого — День Героїв Небесної Сотні
Шановні жителі Доманівщини! Нещодавно всі ми

стали свідками ганебного злочину з боку пострадян-
ської, корупційної, кримінальної влади проти україн-
ського народу — викрадення, катувань та розстрілу
людей, які вийшли у Києві на мирний протест, відсто-
юючи наші права та свободу, протягом листопада
2013 року — лютого 2014 року. На підтримку ініціатив
громадськості та з метою увічнення великої людської,
громадянської і національної відваги та самовідда-

ності, сили духу і стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої
держави, гідного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали
своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року — лютий 2014
року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи людини,
європейське майбутнє України, Указом Президента України від 11.02.15 р.
№ 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увіч-
нення пам’яті Героїв Небесної Сотні» в країні встановлено пам’ятний день —
«День Героїв Небесної Сотні», який відзначатиметься тепер щорічно, 20-го
лютого.
Нехай приклад самовідданості Героїв Небесної Сотні стане прикладом для

розбудови демократичних, європейських цінностей українського суспільст-
ва.
Бажаємо вам, шановні краяни, миру та злагоди у домівках.
Голова райдержадміністрації В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради В.Ф. БАЗАРЕНКО.

21 лютого — Міжнародний день рідної мови
Рідна мова — це основа розвитку кожної особистості, генетичний код на-

ції. Ланка, яка підтримує зв'язок між поколіннями, передає нам пам'ять про
минуле,відтворює теперішнє, є невід’ємною частиною майбутнього. Мова —
це унікальний спадок культури та писемності, завдяки їй ми сприймаємо
красу мистецтва, природи, людських стосунків, черпаємо знання про навко-
лишній світ та передаємо досвід підростаючому поколінню.
Українську мову вважають однією з найбільш поетичних та милозвучних

мов світу. Знати мову, берегти її чистоту — обов’язок держави та кожного
громадянина. Саме вона є найважливішим фактором згуртування народу Ук-
раїни, запорукою збереження самобутності і національної самосвідомості.
Голова райдержадміністрації В.М. ІВАНЧЕНКО.

  Голова районної ради В.Ф. БАЗАРЕНКО.

 З Миколаївської облдержадміністрації

10 лютого голова облдержадміністра-
ції Вадим Меріков разом з обласним
військовим комісаром Олександром Іва-
новим відвідали військову частину 3039
Національної гвардії України. Сьогодні
ряди військовослужбовців частини по-
повнилися більше ніж 80 мобілізовани-
ми миколаївцями.

«Сьогодні ви покликані захищати на-
шу Батьківщину. Наші хлопці перебува-
ють у зоні бойових дій, несуть службу,
охороняють територію нашої країни і
захищають нас від окупантів. Я розу-
мію, наскільки це складно, тому що не-
одноразово був у зоні бойових дій,
спілкувався з людьми і постійно підтри-
мую зв'язок з військовими, які зараз
несуть службу в Луганській та Донець-
кій областях. Я розумію, наскільки це
складно для ваших близьких, ви йдете
воювати, боротися проти злочинного
режиму терористичних організацій ДНР
і ЛНР, боротися з російськими регуляр-
ними військами. Сьогодні ми разом з
вами повинні зробити все для того, щоб
було мирне небо над головою. Я вдяч-
ний, що сьогодні ви тут, ми впевнені, що
ви сильні люди, які зможуть захистити
своїх близьких та нашу Україну. Ми ві-
римо, що ви зможете гідно нести ім'я
воїна», — сказав Вадим Меріков.
Серед мобілізованих не тільки ті, ко-

му прийшли повістки, а й добровольці.
Вадим Меріков подякував хлопцям за
таку активну громадянську позицію,
зазначивши, що серед добровольців є й
представники бізнесу, і державні служ-
бовці. «Честь і хвала вам, хлопці, удачі

і, звичайно, міцного здоров'я».
Він запевнив хлопців, що буде жорст-

ко реагувати на можливі порушення
трудових прав мобілізованих. Нагадає-
мо, що керівники підприємств не мають
права звільняти мобілізованих грома-
дян.
За словами командира військової час-

тини 3039 Національної гвардії України
Олександра Оксенюка, на бойове зла-
годження прибули мобілізовані з усіх
районів міста Миколаєва та області. Бо-
йова підготовка буде проходити впро-
довж 50 днів. Також хлопці будуть за-
лучені до охорони громадського поряд-
ку і будуть нести службу на блокпостах
в області. Після бойового злагодження
гвардійці вирушать в зону проведення
АТО для подальшого несення служби.
Військовослужбовці продемонструва-

ли нову зимову форму, а Олександр
Оксенюк зазначив, що всі мобілізовані
будуть забезпечені всім необхідним.
Також Вадим Меріков ознайомився з
матеріально-технічною базою військо-
вої частини.

«Для мене було важливо особисто пе-
реконатися в гарному забезпеченні як
військовослужбовців, так і мобілізова-
них. Жоден боєць не піде у зону про-
ведення АТО без бойової підготовки та
повної екіпіровки», — зазначив керівник
області.

  Департамент інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю
Миколаївської облдержадміністра-
ції.

Вадим Меріков мобілізованим:
"Ви сильні люди, які зможуть захис-
тити своїх близьких та нашу Україну"

 Афганістан: біль і пам’ять

Війна. Чужа. Неждана. Непотрібна.
Геройство. Біль. Дочасна сивина.
Прокляття чаша випита до дна.
Жорстока тиша. Вибухоподібна.
Війна. Війна. Війна.

15 лютого минуло 26 років з дня закінчення війни в
Афганістані. Але ця війна назавжди залишиться болем
у серцях нашого народу.
В святково прибраній залі Царедарівського навчаль-

но-виховного комплексу зібралися учні, вчителі, пра-
цівники школи, щоб вшанувати пам'ять воїнів-інтернаці-
оналістів. На свято Пам’яті були запрошені воїни які
виконували свій військовий обов’язок на територіях
інших держав: Венц В.М. та Щербина С.А.
Зі словами вдячності до воїнів-односельців звернулась

Царедарівський сільський голова Шевченко Ж.М. і вру-
чила скромні подарунки та квіти. До уваги гостей було
запропоновано літературно-музичну композицію. Зву-
чали пісні «Пісня солов'їна» у виконанні Маляр Вален-
тини, «Повертайся живим» у виконані Зборовської Ан-
тоніни та пісня у виконанні Зуякова М.М. «Скоро служ-
ба кінчиться». Учні вручили воїнам квіти та листівки.

Перед присутніми виступив директор Царедарівського
навчально-виховного комплексу Кудін О.М., який оз-
найомив їх з перебігом подій на сході країни і висловив
надію, що зустріч, яка проходила в Мінську в цей час,
принесе мир та спокій в Україну. В кінці свого виступу
Олег Миколайович подякував організаторам цього свя-
та: педагогу-організатору Кудін С.В., Зуякову М.М. та
учням 9 класу. Директор побажав здоров’я, миру ду-
шевного спокою, злагоди, добробуту у великому домі,
названому — Україна.
На закінчення учні виконали «Пісню про мир».
Н. КВИШКО.

  Вчитель української мови та літератури Царедарівсь-
кого навчально-виховного комплексу.

Від усієї
душі
  У рамках заходів з відзна-
чення 26-ї річниці виведення
радянських військ з Афганіс-
тану, що відбулися в бага-
тьох населених пунктах ра-
йону, 13 лютого в селі Мари-
нівці, на базі Маринівського
професійного аграрного лі-
цею, було проведено тема-
тичний вечір "Від усієї душі".
Організаторами його висту-
пили районна спілка та Ма-
ринівська первинна організа-
ція воїнів-інтернаціоналістів.
Вагому допомогу надав де-
путат Миколаївської облас-
ної ради М.В. Косінчук.
  На вечір були запрошені
колишні воїни-інтернаціона-
лісти, що мешкають на тери-
торії Маринівської сільської
ради, разом з дружинами.
Серед гостей — представни-
ки Мостівської первинної ор-
ганізації воїнів-інтернаціона-
лістів на чолі з головою
організації І.Д. Онищаком.
  Сердечно привітали колиш-
ніх воїнів-афганців з черго-
вою річницею виведення ра-
дянських військ з Афганіста-
ну, побажали їм та їх роди-
нам міцного здоров'я, щастя,
миру й благополуччя голова
районної державної адміні-
страції В.М. Іванченко, війсь-
ковий комісар Доманівсько-
го районного військового
комісаріату Ю.А. Кучер та
Маринівський сільський го-
лова В.М. Бройченко. Само-
діяльні аматори сцени пода-
рували учасникам вечора їх
улюблені пісні.

Вшанували
пам'ять героя
  12 лютого делегація від
Доманівської районної дер-
жавної адміністрації побува-
ла у селі Мар’ївці, відвідала
могилу воїна-афганця М. Ти-
мошенка. Відбувся мітинг з
нагоди вшанування пам’яті
загиблого героя, в якому
взяли участь його родичі,
односельці, воїни-афганці.
На мітингу  виступили заступ-
ник голови райдержадмініст-
рації Н.І. Фалько, Богданів-
ський сільський голова П.Б.
Бесараб та директор Богда-
нівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. О.В. Поспєлов.

  Власна інформація.

Минулої неділі у селі Мостовому, бі-
ля пам'ятного знака воїнам-інтернаці-
оналістам, відбувся урочистий мітинг з
нагоди Дня вшанування учасників бо-
йових дій на території інших держав та
26-ї річниці виведення радянських вій-
ськ з Афганістану. На нього зібралися
не лише жителі села, насамперед
воїни-афганці, їх рідні та близькі, а й
приїхали численні гості, прибули воїни-
інтернаціоналісти з багатьох населених
пунктів району.

— Віддаючи належну шану мужності
й відвазі воїнів-інтернаціоналістів —
сказав, виступаючи на мітингу, голова
районної державної адміністрації В.М.
Іванченко, — ми маємо згадати й тих,
хто сьогодні в запеклих боях з ро-
сійсько-терористичними військами на
Сході України відстоює честь, свободу
і незалежність, територіальну цілісніс-
ть України. Слава нашим героям! Миру
і спокою усім нам!
Василь Миколайович побажав ко-

лишнім воїнам-інтернаціоналістам, а
також тим, хто сьогодні гідно виконує
свій ратний обов'язок, їх родинам, усім
присутнім міцного здоров'я, благопо-
луччя, мирного неба над головою.
Голова райдержадміністрації вико-

нав на мітингу почесну місію, вручивши
орден "За мужність" В.В. Федоренку,
яким нашого земляка відзначено за по-
рятунок поранених побратимів в зоні АТО.
На мітингу також виступили Мостів-

ський сільський голова С.Г. Пастушен-
ко, яка вручила від виконкому сільра-
ди матеріальну допомогу воїнам-інтер-
націоналістам та матерям воїнів, війсь-
ковий комісар Доманівського районно-
го військового комісаріату Ю.А. Кучер,
колишній воїн-афганець О.А. Боярчук.
Учні районного навчально-виховного

комплексу "Доманівська загальноосвіт-
ня школа І-ІІІ ст. №1 — Центр дитячої
та юнацької творчості" виступили з
літературно-художньою композицією
на військово-патріотичну тематику. Та-
кож виступили учні Мостівського нав-
чально-виховного комплексу, пролуна-
ли пісні у виконанні самодіяльних ама-
торів сцени.
Хвилиною мовчання вшанували учас-

ники мітингу пам'ять воїнів-інтернаці-
оналістів, яких немає сьогодні з нами,
а також тих, хто поліг у війні на Сході
України, боронячи рідну землю.
Всі бажаючі мали змогу скуштувати

солдатської каші з польової кухні.
Потім у мостівській церкві відбулася

поминальна служба за загиблими вої-
нами, яку провів настоятель храму оте-
ць Миколай.
Бойові побратими відвідали також

могилу колишнього воїна-афганця
М.Д. Онищака.

В. ДМИТРЕНКО.
  На фото: під час урочистостей в
Мостовому з нагоди Дня вшануван-
ня учасників бойових дій на тери-
торії інших держав та 26-ї річниці
виведення радянських військ з
Афганістану.
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— Ірино Костянтинівно, вже
минув перший місяць нового
фінансового року, і можна
зробити певні висновки що-
до стану фінансування галузі
освіти з урахуванням внесе-
них змін у діюче законодав-
ство, зокрема надання освіт-
ньої субвенції на утримання
закладів освіти району?

— Дійсно, Кабінет Міністрів
України доручив Міністерству
освіти і науки України здійсни-
ти у 2015 році розподіл освіт-
ньої субвенції між місцевими
бюджетами згідно з форму-
лою, передбаченою статтею 27
Закону України “Про Держав-
ний бюджет України на 2015
рік”. Субвенція спрямовується
на оплату поточних видатків за-
гальноосвітніх навчальних зак-
ладів та на здійснення заходів
з оптимізації мережі зазначе-
них закладів. Використання су-
бвенції здійснюється в обсязі,
передбаченому законодавст-
вом, а саме: на заробітну плату,
нарахування, енергоносії та ха-
рчування учнів.
Крім того, фінансовий стан

галузі освіти району залежить
також від оптимальності мере-
жі шкіл, цін на енергоносії та
інших чинників.

— Особливо важливим в
освітній діяльності на сьо-
годні є створення умов для
учасників навчально-вихов-
ного процесу. Як ці питання
вирішуються в нашому ра-
йоні?

— Проблемним залишається

питання підвозу учнів. Адже
для стовідсоткового забезпече-
ння підвозу 135 учнів та учите-
лів до шкіл району необхідно 5
автобусів. Органи місцевого са-
моврядування можуть забезпе-
чувати пільговий проїзд учнів, ви-
хованців дитячих садків та педа-
гогічних працівників до місця нав-
чання і додому у порядку та роз-
мірах, визначених органами міс-
цевого самоврядування, та перед-
бачати на це відповідні видатки
з місцевих бюджетів. Відділом
освіти розроблено відповідний
порядок організації підвозу та
подано на затвердження до ра-
йонної ради. Підвіз учнів, які
проживають на відстані понад
3 км від місця навчання, може
здійснюватися як за рахунок
коштів районного бюджету, так
і за рахунок селищної та сіль-
ських рад. Керівництвом райо-
ну, відділом освіти та керівни-
ками навчальних закладів про-
водиться активна робота по за-
лученню місцевих рад до фі-
нансування вказаних витрат.
Доречним, на мій погляд, є

роз’яснення для батьків вихова-
нців щодо змін у оплаті за хар-
чування у дошкільних навчаль-
них закладах. Батьки або осо-
би, які їх замінюють, вносять
плату за харчування дітей у
державному та комунальному
дошкільному навчальному зак-
ладі у розмірі, що становить не
менше 60 відсотків (у міській
місцевості) та не менше 40 від-
сотків (у сільській місцевості)
від вартості харчування на де-
нь. Від плати за харчування ди-
тини звільняються батьки або
особи, які їх замінюють, у сі-
м'ях, у яких сукупний дохід на
кожного члена сім'ї за попе-
редній квартал не перевищував

рівня забезпечення прожитко-
вого мінімуму (гарантованого
мінімуму), який щороку вста-
новлюється законом про Дер-
жавний бюджет України для
визначення права на звільнення
від плати за харчування дитини
у державних і комунальних до-
шкільних навчальних закладах.
Без змін залишились норми
стосовно забезпечення безоп-
латним харчуванням учнів 1-4
класів та пільгової категорії.

— Ірино Костянтинівно, за-
вдання педагогічних колек-
тивів в умовах сьогодення —
надання якісних освітніх по-
слуг. Які найважливіші аспе-
кти навчання і виховання
сьогодні на часі?

— Цьогоріч пріоритетами ро-
боти МОН є: дебюрократиза-
ція школи та педагогічна сво-
бода вчителя, внесення змін
до навчальних програм (для
обговорення широкою педаго-
гічною громадськістю вже за-
пропоновано проект розванта-
ження програм для 1-3 класів).
Було розпочато новий, в елект-
ронній формі, відбір підручни-
ків безпосередньо шкільними
вчителями, поєднано ДПА і
ЗНО з української мови та літе-
ратури, накладено мораторій
на перевірку шкіл та інші кро-
ки. Концептуальне реформува-
ння шкільної освіти, її змісту і
структури, закладається до но-
вого рамкового Закону «Про
освіту» й буде відбуватися уже
в його рамках. Його розробля-
ли не чиновники МОН, а група
громадських експертів впро-
довж 4 років. Ця робота на
завершальному етапі й невдовзі
проект буде презентований сус-
пільству для обговорення.

Визначились і пріоритети ви-
ховного процесу. З огляду на
сучасні події, найбільш актуаль-
ним є військово-патріотичне та
фізичне виховання учнівської
молоді. На це спрямована ро-
бота усіх навчальних закладів:
активізувалась робота волон-
терського руху, школярі є учас-
никами акцій «Намалюй малю-
нок — підтримай пораненого»,
«Осінній букет для воїна», кон-
курсів на кращі листи, малюнки
і поробки-оберіги для відправ-
лення їх учасникам АТО,
фотовиставок «Наші герої», «З
любов’ю до рідної землі», яр-
марок, зібрані кошти та надані
волонтерам для направлення в
зону АТО. Із запрошенням уча-
сників АТО, воїнів Збройних
Сил України проводяться уроки
Мужності «Поверніться додому
живими», «Герої поряд: мужні-
сть українських військових» та
інші заходи.

— Багатьох сьогодні турбує
питання завершення навча-
льного року. У чому Ви вба-
чаєте його особливість?

— Так, кожен навчальний рік
по-своєму особливий. Сьогодні
ми живемо у відкритому інфор-
маційному просторі. Суспільст-
во змінилося — відповідно по-
винні змінитися і школа, і педа-
гоги, і ставлення суспільства та
держави до школи. Крім того,
слід зазначити, що цей навчаль-
ний рік особливий для випуск-
ників: атестація проводиться у
письмовій формі. Завдання для
проведення атестації укладаю-
ться навчальними закладами за
рекомендаціями Міністерства
освіти і науки. Обов’язковою є
атестація з української мови,
що проводиться у формі зовні-

шнього незалежного оцінюван-
ня. При цьому результати ЗНО
з української мови зараховую-
ться як результат державної пі-
дсумкової атестації за курс по-
вної загальної середньої освіти
для всіх випускників 2015 року.
Натепер у Міністерстві юстиції
знаходиться нове Положення
«Про проведення державної
підсумкової атестації», а також
Міністерством освіти і науки
готуються відповідні методичні
рекомендації.

— Яка робота проводиться
відділом освіти для ефектив-
ного адміністрування зовні-
шнього незалежного оціню-
вання у 2015 році?

— Районним методичним ка-
бінетом відділу освіти проводи-
ться значна підготовча робота:
організовано проведення уро-
ків ЗНО-2015, здійснена просві-
тницька робота, проведено се-
мінар для відповідальних за
ЗНО у загальноосвітніх закла-
дах, надається допомога при
реєстрації випускників.

— Що Ви можете сказати
про підтримку обдарованих
дітей у районі?

— У поточному навчальному
році особлива увага приділяє-
ться роботі з обдарованими
дітьми, що позитивно вплинуло
на результати участі дітей в ко-
нкурсах та олімпіадах. За під-
сумками минулого навчального
року призначено районні сти-
пендії 13-и призерам обласних
олімпіад та конкурсу-захисту
МАН. Крім того, Чорному Ва-
диму, учневі Доманівської зага-
льноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2,
як постійному призеру обласних
олімпіад, конкурсів з української
мови, призначено стипендію Ка-
бінету Міністрів України.
На сьогодні вже пройшли всі

районні олімпіади, конкурс-за-
хист науково-дослідницьких ро-
біт. Маємо вже 6 призових мі-
сць в олімпіадах, але обласний
етап ще триває.

Предметом, що покликаний
позитивно вплинути на стан
здоров'я школярів, є фізична
культура. Важливу роль у прак-
тичній реалізації оздоровчих
завдань відіграє позашкільна
робота.
Є зміни щодо діяльності по-

зашкільних закладів, зокрема,
навчання у окремих секціях ди-
тячо-юнацької спортивної шко-
ли рекомендовано проводити
на платній основі. Порядок та
розмір плати за навчання у ди-
тячо-юнацьких спортивних шко-
лах встановлюються Кабінетом
Міністрів України. Такого по-
рядку на сьогоднішній день ще
не розроблено. Проте, згідно з
законодавством, діти із багато-
дітних сімей, діти із малозабез-
печених сімей, діти-інваліди, ді-
ти-сироти і діти, позбавлені ба-
тьківського піклування, навча-
тимуться у дитячо-юнацьких
спортивних школах і далі безо-
платно.

— Які Ваші подальші плани
щодо розвитку та удоскона-
лення освітньої галузі ра-
йону?

— Пріоритетні напрямки роз-
витку освіти в районі тісно по-
в’язані із ключовою метою регі-
ональної освітньої системи. Це
— підвищення якості освіти
впродовж життя. З метою вико-
нання Програми розвитку осві-
ти Доманівського району на
2011-2015 роки, відділ освіти
райдержадміністрації коригує
план дій на 2015 рік, яким
будуть передбачені кроки на
шляху реформування галузі, як
того вимагає час.

— Що б Ви побажали педа-
гогам району?
  — Зичу всім колегам радості
від сприйняття нових ідей, за-
доволення від вирішення скла-
дних проблем, позитивної енер-
гії, мудрих і щирих людей на
життєвому шляху, цікавих і різ-
номанітних подій, здоров’я, ми-
ру та злагоди!

 Актуальне інтерв’ю

  В якому стані наша освіта сьогодні? Які є труднощі та проблеми? В
чому досягнення? Які зміни відбулися у освітянському законодавстві?
Про все це ми спробували дізнатися під час розмови з начальником
відділу освіти Доманівської райдержадміністрації Іриною Костянтинів-
ною СВЯТЧЕНКО.

  Конституція України встановлює,
що усі громадяни мають право нап-
равляти індивідуальні чи колективні пи-
сьмові звернення або особисто зверта-
тися до органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування та поса-
дових і службових осіб цих органів, що
зобов’язані розглядати звернення і да-
ти обґрунтовану відповідь у встановле-
ний законом строк.
При розгляді звернень органи проку-

ратури керуються Конституцією Украї-
ни, законами України “Про прокурату-
ру”, “Про звернення громадян”, право-
вими актами, виданими Генеральним
прокурором України, зокрема, нака-
зом №9 гн від 21.06.11 “Про органі-
зацію роботи з розгляду і вирішення
звернень та особистого прийому в ор-
ганах прокуратури України”. Згідно з
частиною 1 статті 12 Закону України

“Про прокуратуру”, в органах прокура-
тури розглядаються заяви, скарги та
інші звернення про порушення прав
громадян та юридичних осіб, які не
відносяться до компетенції суду.
Законом України “Про звернення

громадян” чітко визначено, що дія цьо-
го Закону не поширюється на порядок
розгляду заяв і скарг громадян, вста-
новлений кримінально-процесуаль-
ним, цивільно-процесуальним, анти-
монопольним і трудовим законодав-
ством.
Відповідно до вимог статті 36-1 За-

кону України “Про прокуратуру”, орга-
ни прокуратури здійснюють представ-
ництво інтересів громадянина в суді.
Підставою представництва у суді інте-
ресів громадянина є його неспромож-
ність через фізичний чи матеріальний
стан або з інших поважних причин са-

мостійно захистити свої порушені чи
оспорюванні права або реалізувати
процесуальні повноваження.
  Суб’єктами права на звернення до
органів прокуратури законодавство
України визнає як фізичних, так і юри-
дичних осіб. Від імені юридичних осіб
звертаються їхні керівники або ко-
легіальні органи. У зверненні має бути
зазначено прізвище, ім’я, по-батькові,
місце проживання громадянина, викла-
дено суть порушеного питання. Звер-
нення можна подати на особистому
прийомі, надіслати поштою, передати
громадянином до органу прокуратури
через уповноважену ним особу, якщо
ці повноваження оформлені відповідно
до чинного законодавства (наявне до-
ручення). Письмове звернення без заз-
начення місця проживання, не підписа-
не автором (авторами), а також таке, з
якого неможливо встановити авторст-
во, визнається анонімним і розгляду не
підлягає.

До вибухонебезпечних предметів
відносяться різноманітні боєприпаси,
які випадково знаходять у лісі, на
полі після розмиву ґрунту дощовими
водами, на дні річок, проте частіше
— у ґрунті. Це авіаційні бомби, ар-
тилерійські снаряди, інженерні та
артилерійські (мінометні) міни, фуга-
си, гранати та патрони. Більшість із
них залишились нам у спадок після
Другої світової війни, але і в після-
воєнний час цей «арсенал» постійно
поповнювався сучасними боєприпа-
сами, які не вибухнули з різних при-
чин на військових полігонах та за їх
межами. З огляду на військові дії,
які відбуваються сьогодні на Сході
України, особливо багата на цей
смертоносний метал донецька та лу-
ганська земля.
Зовнішній вигляд боєприпасів від

тривалого перебування в ґрунті або
у воді дуже змінюється: під впливом
вологи вони деформуються, іржаві-
ють, проте не втрачають здатності
вибухати навіть від невеликого тер-
тя, струсу чи легкого удару.
Основну небезпеку у вибухонебез-

печних предметах становлять прист-
рої ініціювання вибуху основної ма-
си вибухівки боєприпаса. Під час пе-
ребування у землі від впливу вологи,
взаємодії металу та вибухової речо-
вини утворюються хімічні сполуки —
пікрати, які зовні мають вигляд
білуватих порошкоподібних нарос-
тів. Пікрати також можуть вибухати
від тертя, іскри чи удару.
Запам’ятайте! Якщо ви випадково

виявили вибухонебезпечний пред-
мет, до нього не можна навіть тор-
катися — це дуже небезпечно. Знеш-
коджувати вибухонебезпечні пред-
мети мають право тільки спеціально
підготовлені фахівці піротехнічних
груп, які пройшли фахову підготовку
і мають практичні навички роботи з
вибуховими речовинами та різнома-
нітними боєприпасами.
При виявленні підозрілого предме-

та, що може виявитися вибухонебез-
печним:

— не чіпайте, не відкривайте, не
рухайте знахідку;

— зафіксуйте точний час, коли во-
на була виявлена;

— відгородіть місце, де знаходи-
ться підозрілий предмет;

— відведіть подалі людей від підо-
зрілої знахідки;

— припиніть будь-які роботи в ра-
йоні небезпечного місця;

— організуйте тимчасову охорону
небезпечного місця до приїзду спе-
ціально підготовлених фахівців та не
допускайте туди сторонніх осіб;

— про знахідку вибухонебезпечно-
го предмета необхідно терміново
повідомити місцеві органи влади (сі-
льську раду, відділення міліції, служ-
бу з питань надзвичайних ситуацій за
номером 101).
Категорично забороняється: брати

вибухонебезпечний предмет у руки,
зберігати його, нагрівати та ударяти
по ньому; переносити, перекладати,
перекочувати його з місця на місце;
намагатися розібрати; використову-
вати для розведення вогню, кидати,
класти у вогонь; заносити в примі-
щення; закопувати в землю; кидати
в криницю або річку; здавати на ме-
талобрухт; використовувати для ви-
готовлення саморобних піротехніч-
них засобів — петард чи вибухових
пакетів.
Не забувайте, що легковажне та

необережне поводження з вибухоне-
безпечними предметами неоднора-
зово призводило до загибелі або
каліцтва як дітей, так і дорослих.

О. НОВОСЕЛЮК.
  Провідний інспектор Доманівсько-
го РС ГУ ДСНС України у Миколаїв-
ській області.

 З прокуратури району  Служба з надзвичайних ситуацій попереджає

Статтею 26 Закону України «Про мо-
білізаційну підготовку та мобілізацію»
визначено, що посадові особи, винні в
порушенні законів України та інших
нормативно-правових актів з питань
мобілізаційної підготовки та мобіліза-
ції, а також громадяни за невиконання
своїх обов'язків щодо мобілізаційної
підготовки та мобілізації несуть відпо-
відальність згідно із законом. За вчи-
нення вказаних правопорушень перед-
бачено як адміністративну так і кримі-
нальну відповідальність.
За неявку військовозобов’язаних на

виклик до військового комісаріату без
поважних причин настає адміністратив-
на відповідальність за статтею 210
Кодексу України про адміністративні
правопорушення, якою передбачено
накладення штрафу до п'ятнадцяти не-
оподатковуваних мінімумів доходів

громадян. Ухилення від призову за мо-
білізацією згідно статті 336 Криміналь-
ного кодексу України карається поз-
бавленням волі від двох до п’яти років.
Також, відповідно до статті 1141 Кримі-
нального кодексу України, перешкод-
жання законній діяльності Збройних
Сил України та інших військових фор-
мувань в особливий період карається
позбавленням волі на строк від п’яти
до восьми років.
Статтею 210-1 Кодексу України про

адміністративні правопорушення пере-
дбачено відповідальність громадян та
посадових осіб за порушення законо-
давства про оборону, мобілізаційну
підготовку та мобілізацію у вигляді
штрафу, розмір якого сягає ста неопо-
датковуваних мінімумів доходів грома-
дян для громадян та трьохсот неопо-
датковуваних мінімумів доходів грома-

дян для посадових осіб.
Відповідно до статті 211-5 Кодексу

України про адміністративні правопо-
рушення, за несповіщення керівниками
або іншими відповідальними за війсь-
ково-облікову роботу посадовими осо-
бами підприємств, установ і органі-
зацій про виклик військовозобов’яза-
них у військові комісаріати передбачено
максимальне стягнення у виді накладення
штрафу від трьох до семи неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян.
За громадянами України, які прохо-

дять військову службу за призовом під
час мобілізації, на особливий період,
але не більше одного року, зберігаю-
ться місце роботи (посада), середній
заробіток на підприємстві, в установі,
організації, незалежно від підпорядку-
вання та форм власності, а також не
припиняється державна реєстрація під-
приємницької діяльності фізичних осіб-
підприємців.

А. ГРИЩЕНКО.
  Прокурор прокуратури Доманівсько-
го району.
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 Рішення Зеленоярської сільської ради від 19 січня
2015 року № 13

Розглянувши бюджет Зеленоярської
сільської ради на 2015 рік, відповідно
до статей 143, 144 Конституції України,
до Бюджетного кодексу України, Зако-
ну України “Про Державний бюджет
України на 2015 рік» та на підставі
пункту 23 частини першої статті 26,
статті 61 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік загальний
обсяг доходів Зеленоярської сільської
ради у сумі 717848 гривень, у тому чис-
лі обсяг субвенції з районного бюд-
жету на утримання сільських будинків
культури, клубів та дошкільних закла-
дів освіти — 245300 гривень. Обсяг до-
ходів загального фонду бюджету виз-
начити в сумі 708348 гривень. Обсяг
доходів спеціального фонду бюджету
визначити в сумі 9500 гривень (додаток
1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету Зеленоярської сільської
ради на 2015 рік у сумі 717848 гривень,
із них обсяг видатків загального фонду
бюджету — в сумі 708348 гривень, ви-
датків спеціального фонду бюджету —
в сумі 9500 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 Зе-
леноярської сільської ради в сумі
10000 гривень.
Затвердити резервний фонд в розмірі

2000 грн.
4. 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 харчу-
вання;

— оплата комунальних послуг та ене-
ргоносіїв;

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

5. 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.

6. Затвердити у складі бюджету Зеле-
ноярської сільської ради кошти на реа-
лізацію місцевих програм на загальну
суму 151448 гривень, у тому числі об-

сяг видатків загального фонду бюдже-
ту — 151448 гривень (додаток 5).

7. Установити, що у процесі виконан-
ня бюджету сільської ради, у винятко-
вих випадках, за обґрунтованим подан-
ням розпорядників коштів, централі-
зована бухгалтерія здійснює перероз-
поділ видатків за економічною класи-
фікацією в межах загального обсягу їх
бюджетних призначень окремо по за-
гальному та спеціальному фондах бюд-
жету. Перерозподіл бюджетних приз-
начень за функціональною класифі-
кацією видатків здійснюється 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.

8. 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.

9. Установити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу Украї-
ни, у поточному році встановлюється
звітність про виконання бюджету Зеле-
ноярської сільської ради:
квартальний та річний звіти про ви-
конання бюджету сільської ради у дво-
місячний термін після завершення від-
повідного бюджетного періоду подаю-
ться постійній комісії з питань плану-
вання бюджету, фінансів та комуна-
льної власності в обсягах і за єдиними
формами, встановленими Державною
казначейською службою України.

10. Прийняти делеговані районною
радою бюджету Зеленоярської сільсь-
кої ради повноваження на утримання
сільського будинку культури, клубу та
дошкільного закладу освіти у 2015 році.

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

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

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

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

15. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на постійну комісію
Зеленоярської сільської ради з питань
планування, бюджету та фінансів.

  Зеленоярський сільський голова
  С.О. МІРОШНІКОВ.

 Рішення Царедарівської сільської ради від 23
січня 2015 року №15

Розглянувши поданий проект бюд-
жету Царедарівської сільської ради
на 2015 рік, відповідно до статей
143, 144 Конституції України, Бюд-
жетного кодексу України, Закону
України “Про Державний бюджет
України на 2015 рік”, пункту 23 статті
26, частини першої статті 61 Закону
України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні”, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік обсяг до-
ходів загального фонду бюджету
Царедарівської сільської ради в сумі
235000 гривень, у тому числі обсяг
субвенції з районного бюджету на
утримання сільських будинків культу-
ри, клубів та дошкільних закладів
освіти — 13600 гривень (додаток 1).
2. Визначити обсяг видатків загаль-
ного фонду бюджету Царедарівської
сільської ради на 2015 рік у сумі
235000 гривень.
Затвердити бюджетні призначення
розпорядникам коштів бюджету на
2015 рік у розрізі тимчасової класи-
фікації видатків та кредитування
(додаток 3).
3. Визначити розмір оборотного за-
лишку бюджетних коштів бюджету
Царедарівської сільської ради в сумі
2000 гривень.
4. Затвердити у складі бюджету
Царедарівської сільської ради кошти
на реалізацію місцевих програм на
загальну суму 17000 гривень, у тому
числі обсяг видатків загального фон-
ду бюджету — 17000 гривень (дода-
ток 5).

5. Затвердити перелік захищених
статей видатків загального фонду
бюджету на 2015 рік за їх еконо-
мічною структурою:
— оплата праці працівників бюд-
жетних установ;
— нарахування на заробітну плату;
— оплата комунальних послуг та
енергоносіїв;
— поточні трансферти населенню.
6. Забезпечити у першочерговому
порядку потребу в коштах на оплату
праці працівників бюджетних установ
відповідно до встановлених законо-
давством України умов оплати праці
та розміру мінімальної заробітної
плати; на проведення розрахунків за
електричну енергію та послуги зв’яз-
ку, які споживаються бюджетними
установами, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості по оп-
латі вищезазначених товарів і пос-
луг.
Затвердити ліміти споживання ене-
ргоносіїв у натуральних показниках
для кожної бюджетної установи, ви-
ходячи з обсягів відповідних бюд-
жетних призначень (додаток 6).
У разі наявності простроченої кре-
диторської заборгованості з оплати
комунальних послуг та енергоносіїв,
управління Державної казначейської
служби України у Доманівському ра-
йоні Миколаївської області здійснює
платежі загального фонду за видат-
ками (крім тих, що передбачено пун-
ктом 6 цього рішення) лише після
погашення такої заборгованості.

7. Установити, що у процесі вико-
нання бюджету сільської ради, у ви-
няткових випадках, за обґрунтова-
ним поданням розпорядників коштів,
бухгалтерія здійснює перерозподіл
видатків за економічною класифіка-
цією в межах загального обсягу їх
бюджетних призначень, а перерозпо-
діл бюджетних призначень за функ-
ціональною класифікацією видатків
здійснюється лише за погодженням
із постійною комісією сільської ради
з питань планування бюджету та
фінансів.
Дозволити бухгалтерії, за умови
внесення змін до обсягу субвенції з
районного бюджету на утримання сі-
льського будинку культури, що впли-
не на збільшення або зменшення до-
ходної та видаткової частини бюдже-
ту, вносити зміни до сільського бюд-
жету з наступним затвердженням на
черговій сесії.
8. Відповідно до статей 43 та 73
Бюджетного кодексу України, нада-
ти право сільській раді отримувати у
порядку, визначеному Кабінетом Мі-
ністрів України, позики на покриття
тимчасових касових розривів місце-
вого бюджету, пов’язаних із забезпе-
ченням захищених видатків загаль-
ного фонду, у межах поточного бюд-
жетного періоду, за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку, на
договірних умовах, без нарахування
відсотків за користування цими кош-
тами, з обов'язковим їх поверненням
до кінця поточного бюджетного
періоду.
9. Установити, що відповідно до
статей 59, 80 Бюджетного кодексу
України, у поточному році встанов-
люється звітність про виконання бю-
джету Царедарівської сільської ради:
квартальний та річний звіти про
виконання бюджету сільської ради у
двомісячний термін після завершення
відповідного періоду подаються пос-
тійній комісії з питань планування
бюджету, фінансів та комунальної
власності в обсягах і за єдиними фо-
рмами, встановленими Державною
казначейською службою України.
10. Прийняти делеговані районною
радою бюджету Царедарівської сіль-
ської ради у 2015 році повноваження
на утримання сільського будинку
культури.
11. Установити, що у загальному
фонді бюджету сільської ради на
2015 рік до доходів належать надхо-
дження, визначені статтею 69 Бюд-
жетного кодексу України.
12. Додатки № 1, 3, 5, 6 та поясню-
вальна записка до цього рішення є
його невід’ємною частиною.
13. Це рішення набирає чинності з
дня його прийняття та застосовує-
ться з 1 січня 2015 року.
14. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну комі-
сію Царедарівської сільської ради з
питань планування бюджету та фі-
нансів.

  Царедарівський сільський голова
  Ж.М. ШЕВЧЕНКО.



 Рішення Щасливської сільської ради від 20 січня
2015року №4

Розглянувши проект бюджету Щасли-
вської сільської ради на 2015 рік, від-
повідно до статей 143, 144 Конституції
України, Бюджетного кодексу України,
Закону України “Про Державний бюд-
жет України на 2015 рік» та на підставі
пункту 23 частини першої статті 26,
статті 61 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік загальний
обсяг доходів Щасливської сільської
ради у сумі 544400 гривень, у тому чис-
лі обсяг субвенції з районного бюдже-
ту на утримання сільських будинків ку-
льтури, клубів та дошкільних закладів
освіти — 249700 гривень.
Обсяг доходів загального фонду
бюджету визначити в сумі 518400 гри-
вень, спеціального фонду бюджету — в
сумі 26000 гривень (додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету Щасливської сільської ра-
ди на 2015 рік у сумі 544400 гривень,
із них обсяг видатків загального фонду
бюджету в сумі 518400 гривень та ви-
датків спеціального фонду бюджету в
сумі 26000 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 Ща-
сливської сільської ради в сумі 10000
гривень.

4. Затвердити на 2015 рік у складі
видатків бюджету Щасливської сільсь-
кої ради обсяг міжбюджетних транс-
фертів:
субвенція із селищного та сільських
бюджетів на виконання власних повно-
важень територіальних громад сіл, се-
лища в сумі 13428 грн. (додаток 4).

5. Затвердити у складі видатків бюд-
жету Щасливської сільської ради кош-
ти на реалізацію місцевих програм на
загальну суму 11436 гривень, у тому
числі обсяг видатків загального фонду
бюджету — 11436 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 харчування;
— 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 у розрізі економічної кла-
сифікації видатків в межах загального
обсягу його бюджетних призначень ок-
ремо по загальному та спеціальному
фондах бюджету. Перерозподіл бюд-
жетних призначень за функціональною
класифікацією видатків здійснюється
лише за погодженням із постійною
комісією сільської ради з питань плану-
вання, бюджету, фінансів та комуналь-
ної власності.
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 змен-
шення дохідної та видаткової частини
бюджету, проводити 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 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 Щас-
ливської сільської ради:

— квартальний та річний звіти про ви-
конання бюджету сільської ради у дво-
місячний термін після завершення від-
повідного бюджетного періоду подаю-
ться постійній комісії з питань планува-
ння, бюджету, фінансів та комунальної
власності в обсягах і за єдиними фор-
мами, встановленими Державною каз-
начейською службою України.

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

12. Установити, що у загальному
фонді бюджету сільської ради на 2015
рік:
до доходів належать надходження,
визначені статтями 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
Щасливської сільської ради з питань
планування, бюджету, фінансів та ко-
мунальної власності.

  Щасливський сільський голова
  В.О. КОВАЛЬОВ.

 Рішення Акмечетської сільської ради від 23 січня
2015 року № 11

Розглянувши поданий проект бюдже-
ту Акмечетської 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 Акмечетської сільської
ради в сумі 688648 гривень, у тому
числі обсяг субвенції з районого бюд-
жету на утримання сільських будинків
культури, клубів та дошкільних закла-
дів освіти — 390300 гривень. Обсяг до-
ходів загального фонду бюджету виз-
начити в сумі 665696 гривень, спеці-
ального фонду бюджету в сумі 22952
гривень (додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету Акмечетської сільської
ради на 2015 рік у сумі 688648 гри-
вень, із них обсяг видатків загального
фонду бюджету в сумі 665696 гривень
та видатків спеціального фонду бюд-
жету в сумі 22952 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
Акмечетської сільської ради в сумі
3000 гривень.

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

5. Затвердити у складі бюджету Ак-
мечетської сільської ради кошти на ре-
алізацію місцевих програм на загальну
суму 7342 гривень, у тому числі обсяг
видатків загального фонду бюджету
7342 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 розпорядника коштів бухгалтерія
здійснює перерозподіл видатків за
економічною класифікацією в межах
загального обсягу їх бюджетних приз-
начень окремо по загальному та спеці-
альному фондах бюджету. Перерозпо-
діл бюджетних призначень за функці-
ональною класифікацією видатків здій-
снюється лише за погодженням із пос-
тійною комісією сільської ради з пи-
тань 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 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 повер-
ненням 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 Ак-
мечетської сільської ради:

— квартальний та річний звіти про ви-
конання бюджету сільської ради у
двомісячний термін після завершення
відповідного періоду подаються постій-
ній комісії з питань планування бюдже-
ту, фінансів та комунальної власності в
обсягах і за єдиними формами, встано-
вленими Державною казначейською
службою України.

11. Прийняти делеговані районною
радою бюджету Акмечетської сільсь-
кої ради у 2015 році повноваження на
утримання сільського будинку культури
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 69-1.

14. Додатки № 1-6 та пояснювальна
записка до цього рішення є невід’єм-
ною 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.

19 ëþòîãî 2015 ðîêó



 Рішення Сухобалківської сільської ради від 23
січня 2015року №11

Розглянувши бюджет Сухобалківсь-
кої сільської ради на 2015 рік, відпо-
відно до статей 143, 144 Конституції
України, до Бюджетного кодексу Ук-
раїни, Закону України "Про Державний
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 Сухобалківської сільсь-
кої ради у сумі 1545800 гривень, у тому
числі обсяг субвенції з районного бюд-
жету на утримання сільських будинків
культури, клубів та дошкільних закла-
дів освіти — 512600 гривень. Обсяг
доходів загального фонду бюджету
визначити в сумі 1540800 гривень, об-
сяг доходів спеціального фонду визна-
чити у сумі 5000 гривень (додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету Сухобалківської сільської
ради на 2015 рік у сумі 1545800 гриве-
нь, із них обсяг видатків загального
фонду бюджету в сумі 1540800 гри-
вень, обсяг видатків спеціального фон-
ду у сумі 5000 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 Су-
хобалківської сільської ради в сумі
15000 гривень.

4. Затвердити на 2015 рік у складі
видатків бюджету Сухобалківської сі-
льської ради обсяг міжбюджетних тра-
нсфертів:
субвенція із селищних та сільських
бюджетів на виконання власних пов-
новажень територіальних громад сіл,
селища в сумі 29437 гривень (дода-
ток 4).

5. Затвердити у складі бюджету Су-
хобалківської сільської ради кошти на
реалізацію місцевих програм на зага-
льну суму 544895 гривень, у тому числі
обсяг видатків загального фонду бюд-
жету — 544895 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 населенню;
— поточні трансферти місцевим бюд-
жетам.

7. Забезпечити у першочерговому по-
рядку потребу в коштах на оплату
праці працівників бюджетних установ
відповідно до встановлених законодав-
ством 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 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 розпорядників коштів, централізо-
вана бухгалтерія здійснює перерозпо-
діл видатків за економічною класифі-
кацією в межах загального обсягу бю-
джетних 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
сільської ради з питань планування,
бюджету та фінансів.
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 змен-
шення дохідної та видаткової частини
бюджету, проводити 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
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 Сухо-
балківської сільської ради:
квартальний та річний звіти про ви-
конання бюджету сільської ради у дво-
місячний термін після завершення від-
повідного бюджетного періоду подаю-
ться постійній комісії з питань планува-
ння, бюджету та фінансів в обсягах і
за єдиними формами, встановленими
Державною казначейською службою
України.

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

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

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

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

15. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на постійну комісію
Сухобалківської сільської ради з
питань планування, бюджету та фінан-
сів.

  Сухобалківський сільський голова
  Н.В. БАБАНСЬКА.

 Рішення Володимирівської сільської ради від 21
січня 2015 року № 9

Розглянувши бюджет Володимирівської
сільської ради на 2015 рік, відповідно до
статей 143, 144 Конституції України, до
Бюджетного кодексу України, Закону
України “Про Державний бюджет Украї-
ни на 2015 рік» та на підставі пункту 23
частини першої статті 26, статті 61 За-
кону України “Про місцеве самоврядува-
ння в Україні”, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік:
— загальний обсяг доходів Володими-

рівської сільської ради у сумі 627700
гривень, у тому числі обсяг субвенції з
районного бюджету на утримання сільсь-
ких будинків культури, клубів та дошкі-
льних закладів освіти — 185500 гривень.
Обсяг доходів загального фонду бюд-
жету визначити в сумі 627700 гривень
(додаток 1);

— загальний обсяг видатків бюджету
Володимирівської сільської ради на 2015
рік у сумі 627700 гривень, із них обсяг
видатків загального фонду бюджету в су-
мі 557849 гривень, обсяг видатків спеці-
ального фонду бюджету в сумі 69851
гривень.

2. Затвердити загальний фонд сільсь-
кого бюджету з профіцитом у сумі 69851
гривень, напрямом використання якого
визначити:

— кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду), у сумі 69851 гри-
вень (додаток 2).

3. Затвердити спеціальний фонд сільсь-
кого бюджету з дефіцитом у сумі 69851
гривень, джерелом покриття якого виз-
начити:

— кошти, що передаються із загального
фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду), у сумі 69851 гри-
вень (додаток 2).

4. Затвердити бюджетні призначення
розпорядникам коштів сільського бюд-
жету на 2015 рік у розрізі тимчасової
класифікації видатків та кредитування, у
тому числі по загальному фонду —
557849 гривень та спеціальному фонду —
в сумі 69851 гривень (додаток 3).

5. Визначити розмір оборотного залиш-
ку бюджетних коштів бюджету Володи-
мирівської сільської ради в сумі 12000
гривень.

6. Затвердити на 2015 рік у складі ви-
датків бюджету Володимирівської сільсь-
кої ради обсяги міжбюджетних транс-
фертів:

— субвенція із селищного та сільських
бюджетів на виконання власних повнова-
жень територіальних громад сіл, селища
в сумі 4400 гривень (додаток 4).

7. Затвердити на 2015 рік перелік об’є-
ктів, фінансування яких буде здійснюва-
тися за рахунок коштів бюджету розвит-
ку згідно з додатком № 6 до цього рі-
шення.

8. Затвердити у складі бюджету Воло-
димирівської сільської ради кошти на
реалізацію місцевих програм на загальну
суму 128247 гривень, у тому числі обсяг
видатків загального фонду бюджету —
58396 гривень, спеціального фонду —
69851 гривня (додаток 5).

9. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюджету
на 2015 рік за їх економічною структу-
рою:

— оплата праці працівників бюджетних
установ;

— нарахування на заробітну плату;
— забезпечення продуктами харчуван-

ня;
— оплата комунальних послуг та енер-

гоносіїв;
— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюдже-

там.
10. Забезпечити у першочерговому по-

рядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповід-
но до встановлених законодавством Ук-
раїни умов оплати праці та розміру міні-
мальної заробітної плати; на проведення
розрахунків за електричну енергію та
послуги зв’язку, які споживаються бюд-
жетними установами, не допускаючи бу-
дь-якої простроченої заборгованості по

оплаті вищезазначених послуг.
Затвердити ліміти споживання енерго-

носіїв у натуральних показниках для ко-
жної бюджетної установи, виходячи з об-
сягів відповідних бюджетних призначень
(додаток 7).
У разі наявності простроченої креди-

торської заборгованості з оплати кому-
нальних послуг та енергоносіїв управлін-
ня Державної казначейської служби Ук-
раїни у Доманівському районі Миколаїв-
ської області здійснює платежі загально-
го фонду за видатками (крім тих, що пе-
редбачено пунктом 6 цього рішення) ли-
ше після погашення такої заборгованості.

11. Установити, що у процесі виконання
бюджету сільської ради, у виняткових ви-
падках, за обґрунтованим поданням роз-
порядників коштів, централізована бух-
галтерія здійснює перерозподіл видатків
за економічною класифікацією в межах
загального обсягу їх бюджетних призна-
чень окремо по загальному та спеціаль-
ному фондах бюджету. Перерозподіл
бюджетних призначень за функціональ-
ною класифікацією видатків здійснюєть-
ся лише за погодженням із постійною ко-
місією сільської ради з питань плануван-
ня бюджету, фінансів та комунальної
власності.
Дозволити централізованій бухгалтерії,

за умови внесення змін до обсягів суб-
венції з районного бюджету на утриман-
ня сільських будинків культури, клубів та
дошкільних закладів освіти, що вплине
на збільшення або зменшення дохідної
та видаткової частини бюджету, проводи-
ти їх розподіл між функціями, з насту-
пним затвердженням на черговій сесії.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
сільській раді отримувати у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів Украї-
ни, позики на покриття тимчасових касо-
вих розривів місцевого бюджету, пов’я-
заних із забезпеченням захищених ви-
датків загального фонду, у межах поточ-
ного бюджетного періоду, за рахунок ко-
штів єдиного казначейського рахунку, на
договірних умовах, без нарахування від-
сотків за користування цими коштами, з
обов'язковим їх поверненням до кінця
поточного бюджетного періоду.

13. Установити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу України,
у поточному році встановлюється звітніс-
ть про виконання бюджету Володимирів-
ської сільської ради:
квартальний та річний звіти про вико-

нання бюджету сільської ради у двомі-
сячний термін після завершення відповід-
ного бюджетного періоду подаються пос-
тійній комісії з питань планування бюд-
жету, фінансів та комунальної власності
в обсягах і за єдиними формами, вста-
новленими Державною казначейською
службою України.

14. Прийняти делеговані районною ра-
дою бюджету Володимирівської сільсь-
кої ради повноваження на утримання
сільського клубу та дошкільного закладу
освіти у 2015 році.

15. Установити, що у загальному фонді
бюджету сільської ради на 2015 рік до
доходів належать надходження, визначе-
ні статтею 69 Бюджетного кодексу Ук-
раїни.

16. Установити, що джерелами форму-
вання спеціального фонду бюджету сі-
льської ради на 2015 рік у частині дохо-
дів є надходження, визначені статтями
69-1, 71 Бюджетного кодексу України.

17. Установити, що джерелами форму-
вання спеціального фонду бюджету сі-
льської ради на 2015 рік у частині фінан-
сування є надходження, визначені ста-
ттею 72 Бюджетного кодексу України.

18. Додатки 1-7 до цього рішення є йо-
го невід’ємною частиною.

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

20. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну комісію з пи-
тань планування бюджету та фінансів.

  Володимирівський сільський голова
  В.М. ЛІТВІН.

19 ëþòîãî 2015 ðîêó



 Рішення Доманівької селищної ради від 20 січня
2015 року №4

Розглянувши поданий проект бюджету
Доманівської селищної ради на 2015 рік,
відповідно до статей 143, 144 Конституції
України, Бюджетного кодексу України,
Закону України «Про Державний бюджет
України на 2015 рік», на підставі пункту
23 частини 1 статті 26, частин 3, 4 статті
61 Закону України “Про місцеве само-
врядування в Україні”, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2015 рік загальний об-

сяг доходів Доманівської селищної ради
в сумі 4437924 гривні, у тому числі обсяг
субвенції з районного бюджету на утри-
мання сільських будинків культури, клу-
бів та дошкільних закладів освіти —
2296000 гривень. Обсяг доходів загаль-
ного фонду визначити в сумі 4077924
гривні, спеціального фонду бюджету — в
сумі 360000 гривень (додаток 1):

— загальний фонд селищного бюджету
з профіцитом у сумі 283600 гривень, нап-
рями використання якого визначені: кош-
ти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціаль-
ного фонду) (БКФБ 208400), у сумі
283600 гривень (додаток 2);

— спеціальний фонд селищного бюдже-
ту з дефіцитом у сумі 283600 гривень
джерелом покриття якого визначити ко-
шти, що передаються із загального фон-
ду бюджету до бюджету розвитку (спеці-
ального фонду) (БКФБ 208400), у сумі
283600 гривень (додаток 2).

2. Визначити загальний обсяг видатків
бюджету Доманівської селищної ради на
2015 рік у сумі 4437924 гривні, із них
обсяг видатків загального фонду бюдже-
ту в сумі 3794324 гривні та видатки спе-
ціального фонду бюджету в сумі 643600
гривень. Затвердити бюджетні призначе-
ння розпорядниками коштів бюджету на
2015 рік у розрізі тимчасової класифіка-
ції видатків та кредитування (додаток 3).

3. Визначити розмір оборотного касо-
вого залишку бюджетних коштів бюдже-
ту Доманівської селищної ради в сумі
50000 гривень.

4. Затвердити на 2015 рік у складі ви-
датків бюджету Доманівської селищної
ради обсяг міжбюджетних трансфертів:
субвенція із селищного та сільських бюд-
жетів на виконання власних повноважень
територіальних громад сіл, селищ в сумі
12079 гривень (додаток 4).

5. Затвердити у складі видатків бюдже-
ту Доманівської селищної ради кошти на
реалізацію місцевих програм на загальну
суму1080045 гривень, у тому числі обсяг
видатків загального фонду бюджету —
796445 гривень, спеціального фонду
бюджету — 283600 гривень (додаток 5).

6. Затвердити на 2015 рік перелік об’є-
ктів, фінансування яких буде здійснюва-
тися за рахунок коштів бюджету роз-
витку (додаток 6).

7. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюджету
на 2015 рік за їх економічною структу-
рою:

— оплата праці працівників бюджетних
установ;

— нарахування на заробітну плату;
— забезпечення продуктами харчуван-

ня;
— оплата комунальних послуг та енер-

гоносіїв;
— поточні трансферти населенню;
— поточні трансферти місцевим бюдже-

там.
8. Забезпечити у першочерговому по-

рядку потребу в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ відповід-
но до встановлених законодавством Ук-
раїни умов оплати праці та розміру міні-
мальної заробітної плати, на проведення
розрахунків за послуги зв’язку, елект-
ричну енергію, природний газ, водопоста-
чання, які споживаються бюджетними ус-
тановами, не допускаючи будь-якої про-
строченої заборгованості по оплаті вище-
зазначених послуг. Затвердити ліміти
споживання енергоносіїв у натуральних
показниках для кожної бюджетної уста-

нови, виходячи з обсягів відповідних бю-
джетних призначень (додаток 7).
У разі наявності простроченої кредито-

рської заборгованості з оплати комуна-
льних послуг та енергоносіїв управління
Державної казначейської служби Украї-
ни у Доманівському районі Миколаївсь-
кої області здійснює платежі загального
фонду за видатками (крім тих, що перед-
бачено пунктом 7 цього рішення) лише
після погашення такої заборгованості.

9. Установити, що у процесі виконання
бюджету селищної ради, у виняткових
випадках, за обґрунтованим поданням
розпорядників коштів, централізована
бухгалтерія здійснює перерозподіл ви-
датків за економічною класифікацією в
межах загального обсягу їх бюджетних
призначень окремо по загальному та спе-
ціальному фондах бюджету. Перерозпо-
діл бюджетних призначень за функціона-
льною класифікацією видатків здійснює-
ться лише за погодженням з постійною
комісією з питань планування бюджету
та фінансів.
Дозволити централізованій бухгалтерії,

за умови внесення змін до обсягів субве-
нції з районного бюджету на утримання
сільських будинків культури, клубів та
дошкільних закладів освіти, що впливає
на збільшення або зменшення доходної
та видаткової частини бюджету, проводи-
ти їх розподіл між функціями, з наступ-
ним затвердженням на черговій сесії.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюд-
жетного кодексу України, надати право
селищній раді отримувати у порядку, ви-
значеному Кабінетом Міністрів України,
позики на покриття тимчасових касових
розривів місцевого бюджету, пов’язаних
із забезпеченням захищених видатків за-
гального фонду, у межах поточного бюд-
жетного періоду, за рахунок коштів єди-
ного казначейського рахунку, на договір-
них умовах, без нарахування відсотків за
користування цими коштами, з обов’яз-
ковим їх поверненням до кінця поточного
бюджетного періоду.

11. Установити, що відповідно до ста-
тей 59,80 Бюджетного кодексу України,
у поточному році встановлюється звітніс-
ть про виконання бюджету Доманівської
селищної ради:
квартальний та річний звіти про вико-

нання бюджету селищної ради у двомі-
сячний термін після затвердження відпо-
відного періоду подаються постійній ко-
місії з питань планування бюджету та фі-
нансів в обсягах і за єдиними формами,
встановленими Державною казначейсь-
кою службою України.

12. Прийняти делеговані районною ра-
дою бюджету Доманівської селищної ра-
ди у 2015 році повноваження на утриман-
ня сільського клубу та дошкільних
закладів освіти.

13. Установити, що у загальному фонді
бюджету селищної ради на 2015 рік до
доходів належать надходження, визначе-
ні статтею 69 Бюджетного кодексу Укра-
їни.

14. Установити, що джерелами форму-
вання спеціального фонду бюджету сели-
щної ради на 2015 рік у частині доходів
є надходження, визначені статтями 69-1,
71 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами форму-
вання спеціального фонду селищного
бюджету на 2015 рік у частині фінансу-
вання є надходження, визначені статтею
72 Бюджетного кодексу України.

16. Додатки №1-7 та пояснювальна за-
писка до цього рішення є його невід’єм-
ною частиною.

17. Це рішення набирає чинності з дня
його прийняття та застосовується з 1 січ-
ня 2015 року.

18. Контроль за виконанням даного
рішення покласти на постійну комісію
Доманівської селищної ради з питань
планування бюджету та фінансів.

  Доманівський селищний голова
  О.О. ДОГА.

 Рішення Фрунзенської сільської ради від 23 січня
2015 року №9

Розглянувши поданий проект бюдже-
ту Фрунзенської 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”, на
підставі частини 1 статті 26, частин 1,
4 статті 61 Закону України “Про місце-
ве самоврядування в Україні”, сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити загальний обсяг доходів
бюджету сільської ради на 2015 рік у
сумі 471200,00 грн., в тому числі: об-
сяг субвенції з районного бюджету на
утримання сільських будинків культу-
ри, клубів та дошкільних закладів
освіти у сумі 189500,00 грн. Обсяг
доходів загального фонду бюджету
визначити у сумі 454200,00 грн., спеці-
ального фонду бюджету — 17000,00
грн. (додаток 1).

2. Визначити загальний обсяг видат-
ків бюджету сільської ради на 2015 рік
у сумі 471200,00 гривень, із них обсяг
видатків загального фонду у сумі
454200,00 гривень та видатків спеці-
ального фонду бюджету у сумі
17000,00 гривень.
Затвердити бюджетні призначення
розпорядниками коштів бюджету на
2015 рік у розрізі тимчасової класифі-
кації видатків та кредитування місце-
вого бюджету (додаток 3).

3. Визначити розмір оборотного за-
лишку бюджетних коштів бюджету сі-
льської ради у сумі 2000 грн.

4. Затвердити на 2015 рік у складі
видатків бюджету сільської ради обся-
ги міжбюджетних трансфертів: субвен-
ція із селищного та сільських бюджетів
на виконання власних повноважень
територіальних громад сіл, селищ у
сумі 7693,00 гривень (додаток 4).

5. Затвердити у складі видатків сіль-
ської ради кошти на реалізацію місце-
вих програм на загальну суму 2500,00
гривень, у тому числі обсяг видатків
загального фонду бюджету — 2500,00
гривень (додаток 5).

6. Затвердити перелік захищених ста-
тей видатків загального фонду бюдже-
ту сільської ради на 2015 рік за їх
економічною 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 в коштах на оплату праці праців-
ників бюджетних установ відповідно до
встановлених законодавством України
умов оплати праці та розміру мінімаль-
ної заробітної плати; на проведення
розрахунків за електричну енергію та
послуги зв’язку, які споживаються бю-
джетними установами, не допускаючи
будь-якої простроченої заборгованості
по оплаті вищезазначених товарів і по-
слуг.
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 вико-
нання бюджету сільської ради, у винят-
кових випадках, за обґрунтованим по-
данням розпорядника коштів бюджету
сільської ради, бухгалтерія здійснює
перерозподіл видатків за економічною
класифікацією видатків в межах зага-
льного обсягу його бюджетних призна-
чень окремо по загальному та спеці-
альному фондах бюджету сільської ради.
Перерозподіл бюджетних призначень
за функціональною класифікацією ви-
датків здійснюється лише за погоджен-
ням із постійною комісією з питань
планування бюджету та фінансів сіль-
ської ради.
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
бюджету сільської ради, проводити їх
розподіл між функціями, з наступним
затвердженням на черговій сесії сільсь-
кої ради.

9. Установити, що відповідно до ста-
тті 73 Бюджетного кодексу України, на-
дати право сільській раді отримувати у
порядку, визначеному Кабінетом Міні-
стрів України, позики на покриття тим-
часових касових розривів місцевого
бюджету, пов’язаних із забезпеченням
захищених видатків загального фонду,
у межах поточного бюджетного пері-
оду, за рахунок коштів єдиного казна-
чейського рахунку, на договірних умо-
вах, без нарахування відсотків за кори-
стування цими коштами, з обов’язко-
вим їх поверненням до кінця поточного
бюджетного періоду.

10. Установити, що відповідно до ста-
тей 59, 80 Бюджетного кодексу Украї-
ни, у 2015 році встановлюється звітність
про виконання бюджету сільської ради:

— квартальний та річний звіти про ви-
конання бюджету сільської ради у дво-
місячний термін після завершення від-
повідного бюджетного періоду подаю-
ться до постійної комісії сільської ради
з питань планування бюджету та фінан-
сів в обсягах і за єдиними формами,
встановленими Державною казначейсь-
кою службою України.

11. Прийняти делеговані районною
радою бюджету Фрунзенської сільсь-
кої ради у 2015 році повноваження на
утримання сільських будинків культу-
ри, клубів та дошкільних закладів ос-
віти.

12. Установити, що до доходів зага-
льного фонду бюджету сільської ради
на 2015 рік належать надходження,
визначені статтею 69 Бюджетного ко-
дексу України.

13. Установити, що джерелом форму-
вання спеціального фонду бюджету
сільської ради на 2015 рік у частині
доходів є надходження, визначені стат-
тею 69-1 Бюджетного кодексу України.

14. Додатки 1-6 до цього рішення є
його невід’ємною частиною.

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

15. Контроль за виконанням цього
рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань планування
бюджету та фінансів.

  Фрунзенський сільський голова
  Л.Г. ЛЯХОВЕЦЬ.

19 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.

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

Куплю соняшник та сою. Тел. 0665115443.
  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.

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

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

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

  Продаю великий будинок з усіма зручностями в місті
Вознесенську. Телефон 0955329773.

21 лютого минає 40 днів, як зупинилося серце
ВАЛЕВСЬКОГО Володимира Олександровича

(17.06.1971 р. — 11.01.2015 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 спасти,
  И сотни раз прости, прости, прости…
  Всіх, хто його знав, працював разом з ним, просимо пом'янути
в цей день добрим словом.
  Дружина, син, дочка.

  Продається насівння суданки (10 грн./кг), люцер-
ни (50 грн./кг). Тел. 0977143601, 0995032463. Дрова можна придбати

  Опалювальний сезон триває, і у багатьох мешканців нашого
району виникає потреба в дровах. Їх можна придбати в Дома-
нівському лісництві на законних підставах, телефон для довідок
9-14-04. Хочу також попередити громадян, що за самовільну
рубку дерев винні притягуватимуться до кримінальної чи адмі-
ністративної відповідальності.
  Л. ВІНКОВСЬКА.
  Лісничий Доманівського лісництва.

 З Доманівського лісництва

  Терміново, недорого продаю а/м Skoda Oktavia А-5, 2008
року випуску, об'єм двигуна 1,6, газ-бензин, кондиціонер, ел.
пакет, не бита, не фарбована, хороша сигналізація, затемнена,
протитуманні фари ксенон. Тел.: 0678810239, 0951838762.

  Державний акт на право приватної власності на землю МК
№11131, виданий 28 жовтня 2002 р. на ім'я Назаренка Віталія
Анатолійовича і зареєстрований за №466, вважати втраченим.

 Державний акт на право приватної власності на землю IV-МК №
026171, виданий 3 липня 2002 р. на ім'я Максим'юк Галини Пи-
липівни і зареєстрований за №296, вважати втраченим.

З ювілеєм!
  Завтра відзначає свій 75-літній ювілей
добра, працелюбна жінка з села Мосто-
вого ТІНІТОВСЬКА Ольга Борисівна.
  Від щирого серця вітаємо шановну юві-
лярку з цією знаменнною подією і ба-
жаємо щастя, здоров'я, довголіття та
мирного неба над головою.
Желаем здоровья — ведь часто его не хватает,
Желаем веселья — оно никогда не мешает,

Удачи желаем — приходит пусть чаще,
И просто желаем Вам личного
счастья.

З повагою сім'я ВОЄВОДІНИХ.

Вдячна за допомогу
  Хочу від щирого серця висловити подяку головному лікарю
Доманівської центральної районної лікарні Остапенку Олександ-
ру Григоровичу, водію Базилевичу Сергію, які допомогли мені,
коли спіткала біда. Так сталось в житті, що я залишилась одна.
А коли захворіла, мені допомогли, вчасно була зроблена опе-
рація. Низько вклоняюсь їм за чуйність, доброту, людяність.
  З повагою, М. СТАНІСЛАВЧУК.
  Пенсіонерка. смт. Доманівка.

Щира вдячність
  Важке горе спіткало нашу родину. Після тяжкої хвороби пішла
з життя любляча дружина, турботлива матуся, бабуся ЛУЧКО
Тетяна Йосипівна з Царедарівки.
  Через газету «Трибуна хлібороба» хочемо висловити щиру
вдячність усім добрим людям — друзям, близьким, сусідам, які
підтримали в цей важкий час. Сердечна вдячність директору
ПСП імені Щорса Зборовському С.А., який підтримав нас у горі,
надав необхідну матеріальну допомогу на поховання дорогої
для нас людини. Низький уклін усім за вашу доброту та чуйність.
  З великою вдячністю до всіх родина ЛУЧКІВ.

40 днів світлої пам'яті
  22 лютого минає 40 днів, як зупинилося серце
нашої любої матусі ЛУЧКО Тетяни Йосипівни.

(6.04.1941 — 16.01.2015 р.).
Ты из жизни ушла навсегда,
Ты от боли нелепой страдала,
Опустел теплый дом без тебя,
Вспоминаем тебя мы любя.
Память вечную в сердце храним.
Помним, любим, скорбим.

  Всіх, хто її знав, просимо пом'янути в цей день добрим словом.
  Чоловік, діти, онуки.

До уваги адвокатів!
  Оголошено конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для
надання безоплатної вторинної правової допомоги. Заяви для
проходження конкурсу приймаються Головним територіальним
управлінням юстиції у Миколаївській області, а також всіма ра-
йонними, районними у містах, міськими (міст обласного значення),
міськрайонними управліннями юстиції до 16 березня 2015 року.
  З повним текстом оголошення можна ознайомитися на
офіційному веб-сайті Головного територіального управління
юстиції у Миколаївській області (http://just- mykolaiv.gov.ua/)

  Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯА №062651,
виданий 05.04. 2005 р. на ім'я Яремко Людмили Іванівни і зареєстрований за
№4822783200:09:000:0018, вважати втраченим.

Шановні жителі області!
  На базі Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла
Страда - Україна» працює Національна дитяча «гаряча лінія» та
Національна «гаряча» лінія» з попередження домашнього наси-
льства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації:
  телефон Національної «гарячої» лінії» з попередження домаш-
нього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації:
0-800-500-335 або 386, працює в будні з 10.00 до 18.00;
  Національна дитяча «гаряча лінія» працює щоденно, крім не-
ділі, з 10.00 до 20.00. Тел.: 0-800-500-225 або 772.
  Дзвінки на лінію — безкоштовні як зі стаціонарних телефонів
на всій території України, так і з мобільних усіх українських
операторів.

  Продаю недорого молодих курей-несу-
шок та угорських бройлерів.
  Телефони: 0672823937, 0988453460.

  Привітали ветеранів
На початку лютого 2015 року відзначили своє 90-річчя два

ювіляри — Дем'яненко Василь Петрович та Почапська Ганна
Карпівна, що мешкають на території Прибузької сільської ради.
Нелегка доля випала їм. Василь Петрович воював на фронті,
сповна випив гірку чашу фашистського полону. Повернувшись
після війни додому, присвятив все своє життя мирній праці
столяра в радгоспі «Акмечетські Ставки». А трудова біографія
Ганни Карпівни почалась після визволення району від окупантів
у 1944 році. Тяжка праця по відновленню зруйнованого війною
народного господарства.
  Ювілярів з квітами та цінними подарунками сердечно поздо-
ровили начальник управління соціального захисту населення
райдержадміністрації Н.А. Мазалова, голова районної організа-
ції ветеранів війни та праці Р.О. Осадчук, колектив працівників
Прибузької сільської ради на чолі з сільським головою В.В. Ма-
тющенком.

  Сертифікат на право на земельну частку (пай) МК №0196618,
виданий 30.09.1997 р. Грунь Анатолію Борисовичу і зареєстро-
ваний за №76, вважати втраченим.

  Сертифікат на право на земельну частку (пай) МК №0110451,
виданий 30.09.1997 р. Грунь Розалії Іванівні і зареєстрований за
№331, вважати втраченим.

  Продаю трактор МТЗ-80. Тел. 0680664949.

  18 лютого відзначив свій день народ-
ження СТІКАЛЕНКО Микола Миколайо-
вич, з чим ми його сердечно вітаємо і ба-
жаємо всіляких гараздів.

Хай мудрість літ не стане тягарем,
Нехай душі не вигасне зірниця,
Хай повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

  Дружина, діти, онуки, правнуки.

 З Доманівського РНВК

Життя людей з незапам'ятних
часів супроводжують пісні, тан-
ці і різні обрядові ритуали. Все
створене народом духовне багат-
ство, у вигляді пісень, танців,
музики, поезії, предметів образо-
творчого мистецтва, театральних
вистав, ігор та інших проявів
народної творчості, відносять до
фольклору.
Слово «фольклор» прийшло з

староанглійської мови і в перек-
ладі означає «народна мудрість».
І це цілком справедливо, тому
що фольклор є втіленням народ-
ного досвіду, традицій, ідеалів,
світогляду, тобто народної муд-
рості, корені якої сягають у сто-
ліття.
У фольклорних творах від-

сутнє авторство. Для них харак-
терна усна традиція, їм властиво
передаватися з вуст у вуста,
видозмінюючись. Збирачі фоль-
клору часто записують одну й ту
ж пісню або билину від різних
виконавців у варіантах, які від-
різняються один від одного.
Фольклор – це ще і прояв влас-

ної самосвідомості народу, його
душі, історії та побуту. Немож-
ливо сплутати, наприклад, укра-
їнську народну музику з грузин-
ською або неаполітанською, або
з негритянськими духовними пі-
снеспівами.
Вся світова культура черпає

своє натхнення в народних ви-
токах, глибоко йдучи корінням у
народне мистецтво, що цілком
природно, так як не існує люди-
ни поза суспільством і поза на-
родом.
В районному навчально-ви-

ховному комплексі "Доманівсь-
ка загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
№1 – Центр дитячої та юнацької
творчості" вже шість років
працює гурток фольклору. Керує
ним досвідчений фахівець, зна-
вець своєї справи Наталія Воло-
димирівна Чепіжко.
Мета роботи нашого фольк-

лорного гуртка – збереження,
відродження українських народ-
них свят та обрядів, включення
їх до свого репертуару, забезпе-
чення в сучасних умовах спадко-
вості поколінь, залучення різних
верств населення до збереження
цінностей традиційної народної
культури, розповсюдження над-
бань традиційної культури.
Основним нашим завданням є

відтворення традицій, звичаїв та
обрядів нашого краю. Ми прово-
димо пошукову роботу і виявляє-
мо багато цікавого у проведенні
свят та обрядів. Гуртківці вив-
чають обряди календарно-обря-
дового кола нашої місцевості,
відновлюють обряди віншуван-
ня, зустрічі весни, проводять ве-
чорниці, свята вулиці тощо. Свої
виступи ми радо демонструємо
на шкільних святах, вечорах, на
новорічних карнавалах та у про-
грамі дитячих ранків. За корот-
кий час існування про нас дізна-
лися не лише школярі, але й од-
носельці.
Найбільш цікавими є обряди

зимового циклу. Молодь і рані-

ше полюбляла гарно та весело
відпочивати: з піснями та жарта-
ми. Вже стало доброю традицією
вітати щедрівками своїх односе-
льчан. Нас запрошують і дуже
радо приймають в багатьох підп-
риємствах та установах нашого
райцентру. Особливо раді нам
були у дитячому садочку «Соне-
чко», де дітки з захопленням ди-
вились і на Маланку, і на пере-
вдягнену Козу. Адже, за народ-
ним повір'ям, у яку оселю зайде
коза, там буде добробут, гарний
врожай та усілякі гаразди.
Учні із задоволенням відвіду-

ють заняття гуртка, де кожного
разу дізнаються про щось нове
та цікаве. В планах колективу і
надалі вивчати культуру рідного
краю та відтворювати звичаї і
обряди нашої місцевості, вико-
ристовуючи матеріал місцевого
фольклору.
Заняття в гуртку фольклору да-

рують вихованцям радість зуст-
річі з прекрасним. Тут діти пори-
нають у світ мистецтва й пізна-
ння, здобувають необхідні знан-
ня, формують вміння і навички
як народного співу, так і актор-
ської майстерності. Заняття доз-
воляють учням глибше вивчити і
оцінити духовне багатство, нако-
пичене українським народом за
його багатовікову історію. Під
час занять учні поєднують тео-
рію з практикою етнографічних
досліджень.
Робота гуртка охоплює 3 гру-

пи. Тут навчаються учні з 1 по 11
класи. Наймолодші школярі ли-
ше починають вивчати традиції
та звичаї свого краю. А ось стар-
ші – вже неодноразові перемож-
ці районних та обласних конкур-
сів. У грудні 2014 року ми зайня-
ли ІІ місце на обласному конкур-
сі обрядів «Місяцелік». А 17 січ-
ня 2015 року взяли участь у об-
ласному фольклорному фестива-
лі-конкурсі «Різдвяні канікули»,
де вибороли І місце.
Влітку минулого року фольк-

лорному колективу «ОБЕРІГ»
Доманівського РНВК присвоєно
високе звання «Зразковий дитя-
чий колектив».
Ми, одинадцятикласники, щи-

ро вдячні керівнику фольклорно-
го гуртка Наталії Володимирівні
Чепіжко за знання, за творчість,
за працю. За те, що ми вийдемо
зі стін рідної школи сміливо і
впевнено, знаючи і поважаючи
своє минуле, без якого не можна
збудувати щасливого майбутньо-
го. І впевнені, що наш «ОБЕРІГ»
завжди буде оберігати нас у
нашому дорослому житті.

Від імені фольклористів-випу-
скників
Вікторія БЕРЕЖАНСЬКА.
Учасниця фольклорного ко-

лективу «ОБЕРІГ», учениця 11
класу районного навчально-ви-
ховного комплексу "Доманівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
№1 – Центр дитячої та юнацької
творчості".
  На фото: виступає фольклор-
ний колектив «ОБЕРІГ».

  Ювілей


