12.06.2017

лл. Татарбунари, вуя. Горького, 1

Протокол № 5
Засідання Громадської ради при Татарбунарській РДА
ПРИСУТНІ:
Члени Громадської ради: Бобіченко В.Г., Мукієнко Р.М., Бондаренко Т.В., Рибін П.А., Попов М.П.,
Бобіченко Ю.Г., Вовченко С.О., Саченко С.П., Буряк Ю.О., Усатенко В.І Стратюк К.А., Вторенко Л.В.,
Арсеній Ж.В.
Голова Татарбунарської РДА Кривенко О.П.
Голова Татарбунарської районної ради Донкоглов В.Г.
Запрошені:, Лєсніченко О.В. (заступник міського голови), Збудчак А.В. (держпродспоживслужба),
Попова О.П. (зав відділу культури) представники ЗМІ.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1.
Інформація про виконання попередніх рішень Громадської ради.(інф. Попов М.П.)
2. Проведення в м. Татарбунари регіонального форуму «Майстри Бессарабії» (відп. Рибін П.А.)
3. Охорона навколишнього середовища в Татарбунарському районі. Небезпека замору риби в
групі Тузлівських лиманів, (відп. Буряк Ю. О., Саченко С.П.))
Голосували за порядок денний.
«за» - 13, «проти» - нема, «утрималось» - нема
По ПЕРШОМУ питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Голову Громадської ради Попова М.П. - який повідомив членів Громадської ради про хід
виконання попередніх рішень ГР.
Вирішили —прийняти до відома.
По ДРУГОМУ питанню порядку денного
СЛУХАЛИ; секретаря Громадської ради Рибіна П.А. який ознайомив присутніх з метою проведення
в м. Татарбунари форуму «Майстри Бессарабії»
Форум інформаційного, наукового та бізнесового характеру створюється з метою:
Збереження і розвиток культурної спадщини жителів Бессарабії.
Вивчення тенденцій ринку праці і потреб громадян.
Залучення іноземних партнерів і інвесторів.
Комерціалізація декоративно-ужиткового мистецтва.
Вивчення можливостей виробництва для реабілітації воїнів АТО та осіб з додатковими
потребами.
Вироблення стратегії основних принципів розвитку працевлаштування громадян.
Можливості підтримки держави для розвитку нових напрямків виробництва.

Виявлення нових імен, які могли б представити регіон на рівні держави і за її межами.
Міжкультурний обмін
Покращення привабливості туристичної галузі в регіоні.
УЧАСНИКИ:
Майстри робітничих професій (будівельники, зварювальники, ковалі, токарі, слюсарі тощо)
Майстри декоративно-ужиткового мистецтва
Майстри творчих професій (скульптори, художники, дизайнери)
Винахідники
Партнери
Інформаційні партнери.
ПРАВИЛА УЧАСТІ:
Майстер представляє власні вироби та вироби творчого колективу.
Заздалегідь повідомляється про участь і обладнання .
Погодження з організаторами Форуму оформлення стенду (виділеного майданчику)
Сплата рахунку на участь.
ПОРЯДОК РОБОТИ
Перший день - заїзд і розміщення учасників, монтаж стендів.
Вторий день - урочисте відкриття, проведення майстер-класів.
Третій день - підписання угод, закриття Форуму.
Форум працюватиме з 10.00 до 18.00. Після 18 00 до 10.00 наступного дня -охорона.
Лєсниченка О.В.- В рамках проведення культурних заходів в місті проводилися виставки і мастєр
класи, є напрацювання досвіду проведення культурних заходів.
Кривенка О.П. (Голова райдержадміністрації) - ідея слушна, с можливість спільними зусиллями з
інших районів більш яскраво представити Татарбунарський район на півдні Одеської області.
Попова М.П. - це позитивна ідея для нашого району.
ВИРІШИЛИ:
Створити Ініціативну групу в складі членів Громадської ради Рибіна П.А., Бобіченка Ю.Г., Мукієнка
Р.М., Стратюк К.А. Усатенко В.І. по підготовці форуму «Майстри Бессарабії»
Голосували: «за» -13, «проти» - нема, «утрималось» - «нема»
По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Саченка С.П. - тема меж заповідника «Тузлівські лимани» актуальна і її вирішення зніме ряд
болючих питань. Питання водообміну лиману з морем не вирішується належним чином. Завчасно
нема належних умов для зариблення лиманів в літній період.
Бобіченка Ю.Г. - на минулому тижні було намагання з боку керівництва НПП «Тузлівські лимани»
прокопати прорву на косі.
Буряка Ю.О. - Який розповів присутнім про досвід і методи роботи органів місцевого
самоврядування Кіровоградської області по утилізації сміття і відходів м'ясопереробки.

Кривенко О.П. —всі фермери будуть попереджені про порушення вимог законодавства про
підпали на полях. В районі будуть створені місця для утилізації відходів м'ясогіереробки.
Буряк Ю.О. - прилеглі до моря землі сільських рад с. Лиман і с. Приморське засмічуються сміттям з
курортів,
Кривенко О.П. - вирішується питання створення при сільських радах посади інспектора по
дотримання екологічних вимог.
Вторенко Л.В. - підприємство «Граніт 2» згодне власними силами зробити прорву на косі.
Ненько Б. І (директор ПП «Граніт 2») Від недостатнього водообміну риба в Тузлівських лиманах
росте повільніше.
Кривенко О.П. —Питання по господарській діяльності на Тузлівських лиманах нагальне, та
вирішити його можна в руслі конструктивного діалогу. Треба розвивати рибне господарство і
рекреаційну зону.
Далі голова райдержадміністрації познайомив присутніх з станом сплати податків і кількістю
працівників у суб'єктів які заявляють бажання вести підприємство по вилову риби в Тузлівських
лиманах. Сплата податків мізерна. До бюджету нема адекватних вилову надходжень.
Всі інвестори які мають бажання вкладати кошти в розвиток економіки району повинні бути
належним чином зареєстровані і сплачувати податки.
Всі інвестори повинні приймати участь в громадському житті і створювати додаткові робочі місця.
Райдержадміністрація співпрацюватиме з тими інвесторами які реально збільшуватимуть кількість
рибних ресурсів в районі. Треба шукати шляхи вирішення проблем в руслі конструктивної
співпраці.
Мукієнко Р.М. - чи є перспектива вирішення питання роздамбування озера Сасик.
Донкоглов В.Г. (голова райради) - Думки в наукових колах стосовно роздамбування озера
протилежні. В свій час районна рада робила необхідні рішення та питання до сьогоні не
вирішується.
Бобіченко Ю.Г, - свого часу була створена асоціація користувачів водними ресурсами в районі в
склад якої ввійшли більше двадцяти суб'єктів риболовлі на озері Сасик . А хто зараз керує
процесом риболовлі на озері Сасик?
Донкоглов В.Г. - я особисто не можу протягом тривалого часу довідатися хто власне і керує
виловом риби на озері Сасик.
ВИРІШИЛИ:
1. Створити ініціативну групу в складі, Саченка С.П., Вторенка Л.В., Попова МЛІ. по питанню
вирішенню водообміну в Тузлівських лиманах та делегувати їх в обласну державну
2.

адміністрацію.
Підготувати документи для подачі на розгляд до Одеської ОДА
Запросити користувачів водними ресурсами Тузлівських лиманів та в.о. директора НПП
«Тузлшські лимани» Русєва І Г. на наступне засідання Громадської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» - 13, «проти» нема, «утрималось» - нема

Голова Громадської ради
Секретар Громадської ради

Попов М.П.
бін П.А.

