12.12.2017

м. Татарбунари, вул. Горького, 1
Протокол № 9
Засідання Громадської ради при Татарбунарській РДА

ПРИСУТНІ:
Члени Громадської ради: Бобіченко В.Г., Патратій Т.Д., Рибін П.А., Попов М.П., Бабіченко Ю.Г.,
Бондаренко Т.В., Мукієнко Р.М. Арсеній Ж.В. Усатенко В.І., Стратюк К.А., Буряк Ю.О. Негой Т.Г.
Заст. Голови ТатарбунарськоїРДА Стеценко В.Д.
Запрошені:, заст. міського Голови Лєсниченко О.В. представник НПП «Тузлівські лимани»
Максимчук 1.1., заст..районного військового комісара Русов А.М., єгерь Бондарчук О.М.,
директор ПТАУ Кабак О.Ю, представники ЗМІ.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Інформація про виконання попередніх рішень Громадськоїради.(інф. Попов М.П.)
2. Стан національно-патріотичного виховання в школах та ПТАУ-23 (відп. Стратюк К.А., Вторенко
Л.В.)
3. Про використання приміщень Татарбунарського вин заводу (відп. Бабіченко Ю.Г.)
4. Різне.
Про видачу перепусток на вилов риби НПП «Тузлівські лимани»
Стан роботи Татарбунарського районного товариства мисливців та рибалок в 2017 р.
Голосували за порядок денний.
«за» -12, «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.
ВИСТУПИЛИ:
Лєсніченка О.В. - в м. Татарбунари планується встановити пристрої для обмеження
швидкості транспортних засобів.
Бондаренко Т.В. - висловила пропозицію включити в план ремонту доріг міста і ремонт
тротуарів.
По другому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Стратюк К. А., яка доповіла присутнім про стан науково-патріотичного виховання молоді в
Татарбунарському ПТАУ (інформація додається).
Директора ПТАУ Кабак О.Ю, який доповів що Концепція виховної роботи з вихованцями
училища затверджена, Навчальні аудиторії оформлені з державними символами,

-

проводяться класні години, виконується державний гімн на урочистих заходах.
Проводилась гра «Козацькі забави». Демонструються патріотичні фільми. Учні приймали
участь в траурних заходах прощання з загиблим воїном Романом Гульченко.
Заст. Районного військового комісара Русов А.М. Ми проводимо з школярами заходи по
формуванню свідомого громадянина-патріота. За 2017 рік одна особа поступила в
військове училище. Виконується Програма по територіальній самообороні в СШ №1 м.
Татарбунари, проведений семінар по володінню зброєю. План по призову в лави Збройних
Сил України від Татарбунарського району виконано.
Мукієнко Р.М. -висловив пропозицію при направленні молодих людей на призовні пункти
враховувати їх зайнятість на виробництві. Провести реєстрацію працюючих призовників.
Русов А.М. - Не по всім сільським радам робота з призовниками ведеться задовільно.
Наприклад в Дмитровській сільській раді 84 призовники знаходяться в розшуку і
ухиляються від виконання військового обов'язку.
Арсеній Ж.В. - висловила зауваження до роботи районного відділу культури що не на всіх
громадських заходах під час урочистого засідання виконується Державний Гімн.
ВИРІШИЛИ;

1. Інформацію Стратюк К.А. прийняти до відома.
2. Адміністрації ПТАУ-23 покращити роботу щодо національно-патріотичного виховання учнів
та забезпечити їх участь у відповідних районних заходах.
3. Активізувати сумісну виховну роботи ПТАУ та РВК з профорієнтації випускників та вступ до
військових ВНЗ та службу за контрактом.
4. Рекомендувати РВК покращити роботу з виконання відповідної Програми серед учнів та
допризовної молоді.
5. Запропонувати РВК дати інформацію в місцеві ЗМІ про хід набору в ВНЗ та призову на
строкову службу.
Голосували: «за» -12, «утрималось» - нема, «проти» - нема
По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного
СЛУХАЛИ
Бабіченка Ю.Г. -який доповів про стан роботи з виявленням безхозних будинків в м.
Татарбунари. Розпорядженням Голови міської ради створена комісія, яка працює по
обліку без господарських будинків. Матеріали роботи комісії будуть передані в суд.
Рішенням Господарського суду безхозні будинки і земельні ділянки передаватимуться в
розпорядження міської ради. По Татарбунарському вин заводу виникло питання втрати
частини документів про передачу підприємства в оренду.
Попова М.П. -упорядочення користування занедбаними об'ктами це додаткові
надходження до бюджету.
Мукієнка Р.М. - об'кти державної власності які знаходяться в занедбаному стані,
потребують складної процедури їх упорядкування.
Лєсниченко О.В. - механізм передачі таких об'єктів на баланс громади існує, але попри
наші намагання справа йде повільно.

Мукієнко Р.М. - рекомендую вирішувати питання через Господарський суд і приймати
ультимативні рішення міської ради по без господарським будівлям.
ВИРІШИЛИ:
1. Доручити Бабіченку Ю.Г. продовжувати вивчати питанням без господарських будівель в місті та
районі.
2. Направити звернення до Укрпошти про стан занедбаного будинку по вул. Центральній та
передати його на баланс міської ради.
3. Заслухати на наступному засіданні процедуру передачі майна та запросити арбітражного
керуючого.
4. Запропонувати міській раді до 01.03.2018 р. провести інвентаризацію нежитлових приміщень в
місті.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -12, «проти» - нема, «утрималось» - нема
По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного «РІЗНЕ»

-

Про видачу дозволів на вилов риби
СЛУХАЛИ:
Максимчука 1.1., провідного інженера НПП «Тузлівськи лимани», якмй доповів про
процедуру надання дозволів на вилоеі риби. Наголосив на тому що НПП «Тузлівські
лимани» в рамках процедури видає не дозволи а перепустки. Перепустки видавалися
працівникам рибацьких підприємств. Також на питання Бондарчука О.М. відповів що межі
НПП «Тузлівськи лимани» не винесені в натурі, але на карті-схемі нанесені.
Про Стан роботи Татарбунарського районного товариства мисливців та рибалок в 2017 р.
СЛУХАЛИ:
Бондарчука О.М. - який доповів про терміни полювання на дичину в Татарбунарському
районі. В товаристві працює два єгеря . Мала кількость дичини пояснюється
недотриманням сіль госпвиробниками правил сівозмін культур, що впливає негативно на
стан кормової бази для диких тварин.

ВИРІШИЛИ:
1.

Питання видачі дозволів на вилов риби поставити в порядок денний засідання ГР. в 2018
році.
2. Пропонувати єгерям районного товариства мисливців та рибалок активно контролювати
мисливські колективи підчас полювання та чітко вказати межі полювання на території
району.
Голосували: «за» -12, «проти» - нема, «утрималось» - нема.
СЛУХАЛИ:
Попова М.П. який проінформував присутніх про перспективний План роботи Громадської
ради на 2018 рік та необхідність подачі пропозицій членами ГР до 31.01.2018р.
Коваль М.М. - про Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю в 2018
році.
Вирішили
Затвердити Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю в 2018 році.

Голосували : «за» -12, «проти» - нема.,«утрималось» Голова Громадської Ради
Секретар Громадської ради
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л^Попов М.П.
Рибін П.А.

