м. Татарбунари, вуя. Горького, 1

12.09.17

Протокол № 7
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., Негой М.Г., Бондаренко С.С., Бондаренко Т.В., Мукієнко Р.М. Арсеній Ж.В.
Усатенко В.І.
Голова Татарбунарської РДА Кривенко О.П.
Голова Татарбунарської районної ради Донкоглов В.Г.
Запрошені:, Міський голова Глущенко А.П., Завідуюча Районного відділу освіти Вихристюк О.В.,
Завідуюча районним відділом культури Попова О.П., головний лікар ЦРЛ Арапу І. Я., Стогній С.В.
головний лікар, Завідуюча Будинку культури Айрапетян Альбіна Самвелівна, представники ЗМІ.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Інформація про виконання попередніх рішень Громадської ради.(інф. Попов М.П.)
2. Про підготовку до опалювального сезону 2017-2018 років, (відп. Усатенко В.І.)
3. Організація харчування дітей в навчальних закладах району, (відп. Вовченко С.О., Патратій

Т.Д.)
4. Різне
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.
Глущенка А.П. який ознайомив присутніх з планами міської ради і виконанням робіт по
благоустрою міста. Відповів на запитання Вовченко С.О.
В місті склалася ситуація - критичний стан водопостачання. Вода подається за графіком.
Свердловини не можуть забезпечити потреби в воді.
Кривенка О.П. - В Татарбунарах нема альтернативи Дунайському водоводу в вирішенні питання з
водопостачання
Бабіченка Ю.Г. - Сезон полювання відкритий в Татарбунарському районі з 12 серпня .
Вирішили - прийняти до відома.
По ДРУГОМУ питанню порядку денного

СЛУХАЛИ:

Арапу І.Я. який доповів присутнім про стан підготовки ЦРЛ до опалювального сезону. З
п'яти котелень чотири готові до опалювального сезону. Продовжується поточний ремонт.
Закуплено один новий котел і три насоси. Існує проблема з постачанням якісного вугілля
для котелен.
Стогній С.В. Яка доповіла про стан підготовки до опалювального сезону в 20 ФАП-ах
району. Реконструкція, ремонт, заміна дахів, вікон відбувається з допомогою сільських
рад. Дрова закуплені. Вугілля частково закуплене, не вистачає 42 тони антрациту.
Вихристюк О.В. - В системі освіти станом на вересень 2017 року всі заклади готові до
опалювального сезону. Не вистачає «батарей» на 15 % котлів встановлено вентилятори
піддуву. 170 тон вугілля на залишку, при загальній потребі 1200 тон. Зараз розглядаються
всі пропозиції постачальників палива.
Попову О.П. - В районі 55 одиниць закладів культури. Дев'ять закладів мають пічне
опалення. Потреба в вугіллі 42 тони. Існують проблеми в закупівлі вугілля необхідної
якості.
ВИРІШИЛИ: Рекомендувати установам і організаціям в районі до 10 жовтня завершити
ремонти і закупити вугілля.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - нема, «утрималось» - нема

По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Вихристюк О.В. Яка розповіла присутнім що більшість закладів харчування в школах здано в
оренду підприємцям які виконують роботу до забезпеченню дітей харчуванням. Учні харчуються
за рахунок сільських рад і батьків в середньому 14 грн. на дитину в день. Районна рада виділяє
кошти на харчування дітей пільгових категорій. В п'яти школах району харчування дітей за рахунок
сільських рад. В двох школах (с.Дмитрівка і с. Білолісся) діти харчуються тільки за рахунок батьків.
В інших за спільні кошти батьків і місцевих рад. 93% дітей харчуються в школах.
Усатенко В.І. Висловив пропозицію щоб Татарбунарська міська рада допомогла в фінансуванні
харчування дітей молодших класів.
Донкоглова В.Г.-Районна рада займається фінансуванням харчування дошкільних закладів.
ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати Дмитрівській і Білоліській сільським радам передбачити в бюджеті кошти
на харчування дітей в школах.
2. Рекомендувати Татарбунарській міській раді знайти можливість і допомогти в організації
харчування учням початкових класів міста.
3. Голові комісії Вовченко С.О. щомісячно проводити аналіз харчування дітей в дитячих
закладах.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - нема, «утрималось» - нема
По ЧЕТВЕРТОМУ питанню порядку денного

СЛУХАЛИ

Попова М.П. Який ознайомив присутніх з заявою Ніколаєвої Зінаїди про надання допомоги її
важкохворому чоловіку.
Мукієнка Р.М. Про задимлення м. Татарбунари.
Айрапетян А.С. Яка розповіла що з 1974 року в приміщенні Районного Будинку культури
капітальний ремонт не проводився. Для потреб шести творчих колективів в розпорядженні тільки
дві кімнати. Потреби працівників культурних закладів довгі роки фінансуються по залишковому
принципу що і привело до незадовільного стану приміщень Будинку культури.
Попадюк В.М. Який повідомив присутніх про негативний стан забезпечення лікарні киснем.
ВИРІШИЛИ:
1. Направити звернення до обласного керівництва Профспілки працівників освіти з проханням
надати допомогу заявнику.
2. Тримати на контролі питання задимлення міста і з появою вакансії екологічного інспектора
повернутися до цього питання.
3. Рекомендувати Районному відділу культури прийняти ряд першочергових заходів відносно
Будинку культури.
Інформацію Попадюк В.М. прийняти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - нема, «утрималось» - нема

