м. Татарбунари,вуя.Горького, 1

27.07.17

Протокол N° б

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.,
Вовченко С.О., Саченко С.П., Буряк Ю.О., Негой М.Г., Бондаренко С.С., Мошу М.Я.
Заст. Голови Татарбунарської РДА НекрашА.Д.
Заст.Голови Татарбунарської районної ради Лапа Ю.Ф.
Запрошені:, Лєсніченко О.В. (заступник міського голови), представники ЗМІ.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Відбудова спортивного майданчика біля кафе «Ізюмінка» (відп. Бондаренко С.С.)
2. Стан лісосмуг на території району, (відп. Мошу М. Я.)
3. Організація водопостачання міста та району (відп. Мукієнко Р. М.)
4. Різне
Голосували за порядок денний.
«за» - 11, «проти» - нема, «утрималось» - нема
СЛУХАЛИ:
Голову Громадської ради Попова М.П. - який повідомив членів Громадської ради про хід
виконання попередніх рішень ГР.
Вирішили - прийняти до відома.
По ПЕРШОМУ питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Бондаренка С.С. який доповів присутнім що майданчик для створення спортивного
майданчику татарбунарська міська рада внесла в план благоустрою міста.
Лєсниченка О.В. Який розповів про будівництво сфери відпочинку громадян міста вздовж
річки Фонтанки. Загальний кошторис 1,2 млн. грн.. Планується побудувати місток на
острів, туалет, спортивний майданчик.
Вовченко С.О. Яка запропонувала доповнити план забудови створення майданчику для
інвалідів.
ВИРІШИЛИ: 1.Представити на засіданні Громадської ради План будівництва сфери
відпочинку.
2. Доповнити План пропозицією Вовченко С.О.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - нема, «утрималось» - нема

По ДРУГОМУ питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Мошу М.Я. Який вніс пропозиції по відновленню лісових насаджень на території
Татарбунарського району.
1. Законодавчо закріпити всі прилеглі лісосмуги за землевласниками та
землекористувачами району, які є зацікавленими у збереженні та відновленні
лісосмуг.
2. Створити на території Татарбунарського району насінний та садивний матеріал (фонд)
дерев для створення та відновлення лісосмуг, парків, тощо.
3. Міська та сільські ради також повинні взяти відповідальність за збереження лісосмуг,
парків, за обрізку та вирубку дерев на своїх територіях, а також за проведення
просвітницької та інформаційної роботи, моніторингу і контролю за виконанням даних
робіт.
4. Відповідальним в цій сфері держустановам району надати повну інформацію що до
теперішнього стану лісосмуг району та обсяг відновлюваних робіт.
Буряка Ю.О. Який запропонував прийняти звернення до Голови Татарбунарської РДА по
факту порушення екологічних норм землекористувачами. Спалювання стерні на полях.
Некраш А.Д.- Спеціалястти по цьому питанню працюють. На порушників складено близько
20 адмінпротоколів. Нажаль штраф в 300 грн. замалий для зупинення цих протиправних
дій.
Вовченко С.О. Втрити природі наносяться значні. Сільські ради повинні знати хто спалює
поля і лісосмуги.
Патратій Т.Д. - протоколи про порушників треба придавати гласності.,
Лесніченко О.В. - 3 фермерами які порушують норми землекористування треба
скасовувати договір на користування земельним паєм.
Лапа М.Ф. - Законодавство до кінця не врегульовано стосовно користування землею.
Саченко С.П. - на наступне засідання ГР де буде розглядатися питання зелених насаджень
запросити працівника лісгоспу.
Бондаренка С.С. - 12 серпня починається сезон полювання. На мою думку це зарано.
Бабіченко Ю.Г. - дата початку відкриття сезону полювання на птахів узгоджується з
Одесаліс. На мою думку перенесення початку полювання на кінець серпня доцільно.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати міській та сільським радам ввести посаду екологічного інспектора.
2. Заслухати на засіданні ГР інформацію працівника лісового господарства з даного
питання.
3. Доручити Бабіченку Ю.Г внести пропозицію на президії мисливського колективу про
перенесення початку відкриття сезону полювання в Татарбунарському районі на кінець
серпня.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - нема, «утрималось» - нема
По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Лєсниченка О.В. - В місті Татарбунари проводиться будівництво нової насосної станції.
Відбувається постійний ремонт мереж водопостачання. Придбано 20 глибинних насосів з
гарантією роботи 2 роки. Відбувається капітальний ремонт свердловин. Заміна водоводу

по вуя. Кілійській. Планується ремонт водоводу по вул.. Одеській, Садовій. Ведуться роботи
по збільшенню дебіту свердловин.
Бабіченка Ю.Г. - чи можлива подача води з нової насосної станції по старим мережам
водопостачання?
Лєсниченко О.В. - Спочатку будуть під'єднуватися лінії масиву «Молдаванки» і
«Південного»
Чакір В.С. - дунайську воду можна подавати майже на всі мережі міста крім вул.. Трудової.
Викликає запитання стан трубопроводів. Здебільшого вони пристосовані для подачі
технічної води. Контролює будівництво насосної станції КП. «Бессарабія»
ВИРІШИЛИ:
!. Створити тимчасову комісію в складі Бондаренко С.С., Вовченко С.О. Чакір В.С. за
контролем з даного питання.
2. На наступному засіданні розглянути хід водопостачання м. Татарбунари та району.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -11, «проти» - нема, «утрималось» - нема
По питанню денному РІЗНЕ
СЛУХАЛИ:
Попова М.П. який ознайомив присутніх з заявою Чуприни М.С. щодо виділення житла.
ВИРІШИЛИ:
Запропонувати міській раді поставити заявника на квартирний облік щодо позачергового
надання житла.
ОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - нема, «утрималось» - нема
СЛУХАЛИ:
Некраш А.Д. - про нагородження члена Громадської ради Буряка Ю.В. почесною грамотою від
імені керівництва району.
Членів ГР Бабіченка Ю.Г., Вовченко С.О., про пропозицію відзначити нагородами Апонюк Е.А.,
Вовченко С.А., учасників АТО Пєткова О.І. та Чумаченко О.П.
Попова М.П. - запропонував наступне засідання Г.Р, провести 7 вересня 2017 року.
ВИРІШИЛИ:
Наступне засідання Г,Р, провести 7 вересня 2017 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - нема, «утрималось» - нема
Голова Громадської Ради
Секретар Громадської ради

