м: Татарбунари,вул.Горького, 1

08.11.17

Протокол № 8
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 С.С., Бондаренко Т.В., Мукієнко Р.М. Арсеній Ж.В. Усатенко В.І., Саченко С.П, Саченко
С.В., Вторенко Л.В., Стратюк К.А.
Голова Татарбунарської РДА Кривенко О.П.
Голова Татарбунарської районної ради Донкоглов В.Г.
Запрошені:, Міський голова Глущенко А.П., директор ДСІ1І Бондарюк О.В., Павликівська Н.Г.,
представники ЗМІ.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Інформація про виконання попередніх рішень Громадської радифінф. Попов М.П.)
2. Розробка заходів та виявлення резервів щодо наповнення бюджету району (відп.
Бабіченко Ю.Г.)
3. Про хід виконання робіт, пов'язаних з ремонтом та будівництвом доріг в районі, (відп.
Попов М.П.)
4. Різне
Голосували за порядок денний.
«за» - 14, «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.
По першому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Бондаренко Т.В. Яка доповіла про результат перевірки харчування дітей в школах СШ №1,
СШ№2, дитячих закладах міста Татарбунари. Висловила пропозицію про придбання нового
комплекту посуду. Підприємець Мордовцева задовільно виконує обов'язки по організації
харчування в шкільній їдальні.
Усатенко В.І. Висловив подяку керівництву міста Татарбунари за допомогу в харчуванні 40
дітей на пільгових умовах в СШ№1.
Кривенко О.А. Запропонував написати листа до Білоліської сільської ради з пропозицією
передбачити в бюджеті села витрати на харчування дітей в школі.

-

ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати міським школам придбати додаткові комплекти посуду з розрахунку три
комплекти на їдальню в школі.
2. Направити листа до Білоліської сільської ради з пропозицією передбачити в бюджеті
села витрати на харчування школярів в 2018 році.
3. Комісії ГР продовжити вивчення стану організації харчування в сільських школах та
заслухати це питання в квітні 2018 року.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» -14, «проти» - нема, «утрималось» - нема

По другому питанню порядку денного
СЛУХАЛИ:
Павликівську Наталю Григорівну, (економічний відділ РДА) Яка розповіла присутнім про стан
районного бюджету і основні надходження до бюджету. Очікується перевиконання бюджету в
зв'язку з реформами.
Бобіченко В.Г. -Чи буде погашена заборгованість лікарям районної лікарні по зарплаті?
Павликівська Н.Г. - 700 тисяч існує борг по зарплаті лікарям, але на кінець року боргів не буде
Саченко С.П. - Як вирішується конфліктна ситуація з рибальством в районі.?
Кривенко О.П. Створена робоча група по розробці інвестиційного проекту з залученням місцевих
підприємців.
Донкоглов В.Г. На сесій районної ради прийнято рішення про створення комунального
підприємства «Буджак» і передачі йому прибережної території курортів району. Посада директора
на конкурсній основі.
ВИРІШИЛИ:
1.Інформацію Павликівської Н.Г. прийняти до відома.
2. Запропонувати членам ГР підготувати нестандартні пропозиції щодо наповнення районного
бюджету.
3. Саченко С.П. підготувати інформацію про видачу дозволів на вилов риби НПП «Тузловські
лимани»
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - нема, «утрималось» - нема
По ТРЕТЬОМУ питанню порядку денного
СЛУХАЛИ
Попова М.П. Повідомив про зрушення з місця довготермінового питання стосовно будівництва
доріг в районі.

Глущенка А.П. Розповів про плани міської ради - будівництво дороги по одній вулиці в рік.
Планується витратити з бюджету міста близько одного млн.. грн. на будівництво і два млн. грн.. на
ремонт доріг в м. Татарбунари. Планується встановити два світлофори на автодорозі «Одеса-Рені»
Донкоглова В.Г. За наявністю корупційних схем в Облавтодорі на місцевому рівні нема змоги
подолати проблему добудови стадіону та двох доріг в напрямку с. Дмитрівка і на м. Арциз.
ВИРІШИЛИ:
1. Відзначити позитивну роботу міської ради по будівництву та ремонту доріг в м. Татарбунари.
2. Рекомендувати міській раді прискорити будівництво пристроїв для обмеження швидкості біля
шкіл та дитячих садків.
3. Заслухати питання будівництва та ремонту доріг в районі на засіданні ГР в травні 2018 р.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - нема, «утрималось» - нема
По четвертому питанню порядку денного «РІЗНЕ» слухали:
Бондарюка О.В. Який розповів про хід будівництва спорткомплексу, про досягнення в спорті
вихованців спортивної школи та необхідність добудови міського стадіону.
Донкоглов В.Г. Будівництво спорткомплексу вартістю в 32 млн грн.. підприємством «Облтрансбуд»
не виконується і про це повідомлено керівництво області.
Бабіченко Ю.Г. - в м. Татарбунари налічується близько півсотні «безхозних» будівель, які
потребують інвентаризації.
Кривенко О.А. - міська рада повинна проводити періодичну інвентаризацію. РДА направила
клопотання до ОДА про ремонт дороги Білолісся-Расєйка. До курорта Лебедівка планується
ремонт дороги з Б-Дністровського району від с. Сергіївка. На території Білоліської сільської ради
виділено 40 га. землі під будівництво сонячної електростанції, що дасть можливість зробити
ремонт частини доріг на території сільської ради.

Вирішили;
1. Тримати питання будівництва спорткомплексу на контролі.
2. Бабіченку Ю.Г. підготувати інформацію про нежитлові будинки в м. Татарбунари.
Голова Громадської Ради
Секретар Громадської ради

