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Засідання Громадської ради при Гатарбунарській РДА
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ПРИСУТНІ:
Члени Громадської ради: Бобіченко В.Г., Мукієнко Р.М., Бондаренко С.С., Бондаренко Т.В., Негой
М.Г.,Рибін П.А., Попов М.П., Бобіченко Ю.Г., Мошу М.Я., Вовченко С.О., Саченко С.В., Саченко С.П.,
Патратій Т.Д. Буряк Ю.О., Усатенко В.І.
Голова Татарбунарської районної ради Донкоглов В.Г.
Заступник голови РДА - Некраш А.Д.
Запрошені: Івасенко С. О.(представник Татарбунарського відділення ДСНС), Лєсніченко О.В.
(заступник міського голови), Збудчак А.В. (держпродспоживслужба), Арапу І.Я. (головний лікар
ЦРЛ), Триколіч І.П. (начальник відділу поліції), Стогній С.В. (головний лікар), представники ЗМІ.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
2.
3.
4.

Про припинення членства в Громадській раді.
Інформація про виконання попередніх рішень Громадської ради.
Затвердження Плану роботи Громадської ради на 2017 рік
Стан роботи міської ради по додержанню санітарних норм на сміттєзвалищі та утилізація
відходів м'ясопереробки. (відповідальний Мукієнко Р.М.)
5. Перспективи створення госпітального округу, (відповідальний Бобіченко В.Г.)
6. Різне:
а) . Організація відео спостереження в м. Татарбунари.(відповідальний Бондаренко С.С.)
б) . Встановлення засобів обмеження руху в м. Татарбунари. (відповідальний БондаренкоС.С.)
в) . Затвердження голів постійних комісій Громадської ради.(відповідальний Рибін П.А.)
г) . Розгляд заяв громадян
Голосували за порядок денний.
«за» - 15, «проти» - нема, «утрималось» - нема
По ПЕРШОМУ питанню порядку денного
СЛУХАЛИ; секретаря Громадської ради Рибіна П.А. який зачитав заяву члена Громадської ради,
представника релігійної громади християнської церкви повного Євангелія «Слово віри» Мукієнка
Віталія Вікторовича про припинення членства в складі Громадської Ради.
Вирішили задовольнити прохання Мукієнко В.В.
Голосували: «за» - 12, «проти» - нема, «утрималось» - З
СЛУХАЛИ: секретаря Громадської ради Рибіна П.А який доповів присутнім про відсутність члена
Громадської Унгурян Тамари Борисівни, представника благодійної організації «Комітет по захисту
інтересів громади Татарбунарського району» на трьох засіданнях Громадської ради без поважних
підстав і згідно п.10 Положення про Громадську раду членство цього представника припиняється

Вирішили: Припинити членство в Громадській раді представника благодійної організації «Комітет
по захисту інтересів громади Татарбунарського району» Унгурян Тамари Борисівни.
Голосували: «за» - 13, «проти» - нема, «утрималось» - 2
По ДРУГОМУ питанню порядку денного
СЛУХАЛИ: голову Громадської ради Попова М.П. - який доповів про хід виконання попередніх
рішень Громадської ради.
Вирішили:
Залишити питання щодо ИПП «Тузловські лимани» на контролі
Голосували: «за» -13, «проти» - нема, «утрималось» - 2

По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Попова М.П. який запропонував доповнити План роботи - в червні 2017 р. запросити
представників Мінекологі, обладміністраціїта НПП «Тузлівські лимани» на засідання.
Вовченко С.О. - Запропонувала провести громадські слухання з представниками рибалок.
Вирішили: Затвердити План роботи Громадської ради на 2017 рік
Голосували: «за» -15, «проти» - нема, «утрималось» - «нема»
По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Кобушкіну Т.О. (начальник КП «Водопостачадльник») яка розповіла про роботу комунальної
служби міста Татарбунари, про ситуацію з укладанням договорів з споживачами послуг на вивіз
сміття. Відповіла на запитання членів ради ВовченкоС.О, Бондаренко Т.В., Усатенко В.І., стосовно
закупки додаткових контейнерів для сортування побутових відходів. Встановлена абонплата
помісту Татарбунари 5,04 грн. - з квартири, 5,42 грн. з приватного будинку.
Попова М.П. який запропонував періодично заслуховувати депутатів міської ради стосовно даного
питання.
Мукієнка Р.М. - в місті офіційно працюють три бійні для домашніх тварин, решта не санкціоновано
ведуть забій худоби. Сміттєзвалище не має охорони і вивіз відходів не контролюється. Спалювання
побутових відходів дошкуляє мешканцям вулиць поблизу звалища:
Лєсниченка О.В. -міска рада в найближчій час встановить додаткові контейнери для сортування
скла і пластику. В районі сміттєзвалища буде приймальний пункт сортованих відходів.
Збудчака А.В. - Чинне законодавство дозволяє тримати до 8 голів свиней в приватному
господарстві для приватних потреб. 1360 грн розмір штрафу за вивіз сміття в лісосмуги. В літній
період кількість людей в районі сягає 150 тисяч і таїїа кількість людей приводить до додаткового
навантаження на комунальну службу. Подвірний забій худоби в законодавстві пролонгований на 5
років і цим користуються «цехи» по забою худоби.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати міській раді активізувати роботу по укладенню договорів на вивіз сміття.

2. Регулярно запрошувати депутатів міської ради на засідання Громадської ради та
заслуховувати інформацію стосовно даного питання.
3. Запропонувати керівникам шкіл та дитсадків проводити роз'яснювальну роботу щодо
сортування сміття.
4. Питання утилізації відходів м'ясопереробки залишити на контролі та повторно заслухати в
серпні 2017 року.
Голосували: «за» - 15, «проти» - нема, «утрималось» - «нема»
По П'ЯТОМУ питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Бобіченка В.Г. який розповів про історію розвитку медичних закладів району і ста на сьогодні. Ідея
створення Госпітальних округів турбує і медперсонал і жителів району.
Арапу І.Я. - згідно з постановою Кабінету міністрів госпітальний округ повинен налічувати не
менше 40 тис. населення і відстань на більше 60 км. до лікарні. На разі в Татарбунарському районі
тільки 38 тис населення. Розглядається створення госпітального округу в межах чотирьох районів :
Тарутинського, Арцизького, Саратського, Татарбунарського. Загальна кількість населення 172 тис.
СтогнійС.В. (головний лікар) В Одеській області плануються створення дев'яти госпітальних
округів. Стосовно Татарбунарського району, то ще не визначено де буде центр госпітального
округу. В Татарбунарах найбільше в регіоні інфекційне відділення, а в Сараті закуплене сучасне
обладнання. В Татарбунарському районі потреба в обладнання сільських амбулаторій.
ВИРІШИЛИ:
По даному питанню прийняти інформацію до відома.
Голосували: «за» -15, «проти» - нема, «утрималось» - «нема»
По ШОСТОМУ питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Бондаренка С.С. який розповів про необхідність встановлення додатково камер спостереження по
місту.
Триколіч І.П. - (начальник відділу поліції) - Круглий стіл представників підприємців з автовокзалу і
представника підприємства ТЕКА результату порозуміння не дав. Конфлікт інтересів продовжує
існувати. Стосовно встановлення відеокамер спостереження . Чим більше камер , тим більше
розкриття справ. В даний час «архіватор» камер спостереження знаходиться не в приміщенні
поліції і монітор теж. Встановлення «лежачих поліцейських» треба з погодження Облавтодору, до
якого треба звернутися з листом до відділу безпеки.
ВИРІШИЛИ:
Узгодити з міською радою місця встановлення «лежачих поліцейських» з побажаннями громадян
міста.
Голосували: «за» - 15, «проти» - нема, «утрималось» - «нема»
СЛУХАЛИ:

Рибіна П.А. який запропонував обговорити і прийняти рішення стосовно голів постійних комісій
Громадської ради.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити голів постійних комісій Громадської ради.
Комісія з питань освіти, культури і медицини.

Бобіченко В.Г.
Комісія з питань законності, охорони прав та свобод громадян і протидії корупції

Бобіченко Ю.Г.
Комісія з питань молоді, спорту та громадської безпеки

Бондаренко С.С.
Комісія по роботі з учасниками бойових дій, та соціального захисту населення.

Вовченко С.О.
Комісія з земельних та екологічних питань

Саченко С.П.
Голосували: «за» -15, «проти» - нема, «утрималось» - «нема»
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Тимошенко Надію Федорівну, яка звернулася до Громадської ради с заявою на дії Бондаренко Т.В.
ВИРІШИЛИ:
Направити заяву на розгляд до комісії з питань законності, охорони прав та свобод
громадян і протидії корупції. __

Ч

V

Голосували: «за» - 13, «проти» - нема, «утрималось» - «2»
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Голова Громадської ради

Попов М.П.

Секретар Громадської ради

Рибін П.А.

