ссССРГШЦОДДЛОІФЦЗПЕЕПП

УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
28.04.2016 року

Іллінці

6 сесії 7 скликання

Про схвалення проекту
рішення Іллінецької міської
ради «Про добровільне
об’єднання територіальних
громад»
Відповідно до частини 3 статті 7 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», розглянувши проект рішення
Іллінецької міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних
громад», підготовлений спільною робочою групою, результати
громадських обговорень, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Схвалити проект рішення Іллінецької міської ради «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», підготовлений спільною робочою
групою (додається).
2. Міському голові Ящуку В.М. подати проект рішення Іллінецької
міської ради «Про добровільне об’єднання територіальних громад» до
Вінницької обласної державної адміністрації для надання висновку щодо
відповідності цього проекту Конституції та законам України.

Міський голова

Ящук В. М.

ПРОЕКТ
Додаток
до рішення 6 сесії 7 скликання

від 28.04.2016
УКРАЇНА

ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Іллінці

Про добровільне об’єднання
територіальних громад
Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», Іллінецька міська рада
ВИРІШИЛА:
1.Об’єднатися з територіальними громадами: сіл Бабин, Даньківка,
Дашів Бабинської сільської ради; сіл Василівка, Кабатня Василівської
сільської ради; сіл Жорнище, Шевченкове, В’язовиця Жорницької
сільської ради; сіл Красненьке, Лиса Гора Красненьківської сільської
ради; сіл Павлівка, Слобідка Павлівської сільської ради; сіл Жадани,
Сорока Жаданівської сільської ради; селища Червоне, сіл Пархомівка,
Хрінівка Хрінівської сільської ради; сіл Лугова, Уланівка, Якубівка
Якубівської сільської ради, сіл Борисівка, Неменка, міста Іллінці
Іллінецької міської ради в Іллінецьку міську об’єднану територіальну
громаду з центром у місті Іллінці.
2. Затвердити план організаційних заходів щодо
об’єднання територіальних громад (додається).

добровільного

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника Іллінецького міського голови О.Дмитрика.
Міський голова

В. Ящук

Додаток
до рішення 6 сесії 7 скликання
Іллінецької міської ради
від 28.04.2016р
ПЛАН

організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних
громад
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Мета

Назва заходу

Оптимізувати
діяльність
апарату
виконавчих органів Іллінецької міської
об’єднаної територіальної громади та їх
структурних підрозділів

Розробити організаційну структуру та
штатний розпис Іллінецької міської
об'єднаної
територіальної
громади;
утворити
необхідні
структурні
підрозділи
та
штатні
одиниці;
підготувати відповідні положення та
посадові інструкції
Зберегти наявні авто маршрути з
перспективою відкриття додаткових

Розвиток транспортної інфраструктури
та поліпшення транспортного
сполучення віддалених населених
пунктів з центром міської об’єднаної
громади
Збереження та розвиток мережі об’єктів Забезпечити збереження амбулаторій
охорони здоров’я.
загальної практики – сімейної медицини
сіл та провести поточний ремонт в
наявних ФАПах, придбати медичне
обладнання та інвентар; забезпечити
об’єкти охорони здоров’я засобами для
надання первинної медичної допомоги
Збереження та розвиток мережі об’єктів Виконати поточні та капітальні ремонтів
дошкільної та загальної освіти.
будівель
дошкільних
навчальних
закладів Іллінецької міської об’єднаної
територіальної громади, покращити
матеріально-технічну базу закладів
(придбання меблів, інвентарю та
обладнання)
Розвиток та збереження мережі закладів Виконати поточні та капітальні ремонти
культури,
мистецтва.
Збереження будинків культури в місті та в селах;
культурного потенціалу національної організовувати та проводити культурнокультурної
спадщини
об’єднаної масові та мистецькі заходи в населених
громади, підтримка професійного та пунктах Іллінецької міської об'єднаної
аматорського мистецтва
територіальної громади
Охорона навколишнього природного Організовувати зелені зони, збільшити
середовища (атмосферне повітря, водні кількість зелених насаджень; очистити
та земельні ресурси)
водойми в місті та селах, забезпечити
збір та вивезення твердих побутових
відходів в селах які ввійшли до міської
об’єднаної територіальної громади,

проводити спільні акції з благоустрою
території за участю населення («День
довкілля» та ін.)
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Забезпечення доступу мешканців
побутових послуг

до Сприяти розвитку мережі побутового
обслуговування (перукарні, ремонт
взуття, пошив одягу та інше)
Забезпечити надання якісних житлово- Придбати додаткові одиниці техніки;
комунальних послуг
збільшити
чисельність
працівників
комунальних підприємств; здійснити
розрахунок та затвердити економічно
обґрунтовані тарифи на ЖК послуги в
Іллінецькій
міській
об'єднаній
територіальній
громаді;
укласти
договори з новими споживачами
Організувати
альтернативне Будівництво нових водогонів та системи
водопостачання об’єднаної громади
водовідведення, санітарне оброблення та
хлорування існуючих колодязів
Технічне переоснащення та розвиток Впровадити
ресурсно
та
комунальної інфраструктури
енергозберігаючі
технології
і
обладнання (у т.ч. приладів обліку) для
скорочення
питомих
витрат
енергетичних і матеріальних ресурсів в
бюджетних будівлях та житловому
фонді Іллінецької міської об'єднаної
територіальної
громади;
виконати
поточні та капітальні ремонти існуючих
систем водопостачання, водовідведення
тощо
Благоустрій
території
об’єднаної Здійснити заходи з: ремонту внутрішніх
громади
доріг та тротуарів, підсипка доріг без
твердого
покриття;
влаштування
пандусів
в
місцях
загального
користування;
придбання
спеціалізованої
техніки
для
благоустрою, вуличних лавок та урн;
ремонту малих архітектурних форм,
пам’ятників;
вирішення
проблеми
безпритульних тварин; встановлення
дитячих майданчиків
Забезпечити
задоволення
потреб Утримувати в належному технічному
населення і господарського комплексу стані існуючі мережі зовнішнього
об’єднаної громади в послугах з освітлення;
своєчасно
фінансувати
освітлення та забезпечення безпеки заходи по будівництву, реконструкції та
дорожнього руху і попередження ремонту мереж зовнішнього освітлення;
правопорушень
використовувати
новітні
енергозберігаючі технології у сфері
зовнішнього освітлення; здійснювати
оснащення
модернізованими
лічильниками
обліку
електричної
енергії; визначити пріоритетні ділянки
для виконання першочергових заходів з

13.

Створити
умови
для
розвитку
підприємницького та інвестиційного
середовища

14.

Розвиток земельних відносин, створення
умов для раціонального використання
земельних ресурсів

15.

Розвиток інформаційного простору,
формування надійної системи зв’язку
влади з громадськістю об’єднаної
громади

комплексної
реконструкції
та
влаштування нових мереж;
Провести інвентаризацію інвестиційних
об’єктів Іллінецької міської об'єднаної
територіальної громади; створити базу
даних
інвестиційних
пропозицій,
земельних ділянок та будівель; провести
аналіз
можливостей
залучення
інвестицій і використання виробничих
площ
Скласти топографічний план, оновити
межі
міста
та
сіл,
провести
інвентаризацію земель, розмежування
земель державної та комунальної
власності, скласти Генеральний план
території Іллінецької міської об'єднаної
територіальної громади
Створити друкований засіб масової
інформації
об’єднаної
громади;
здійснювати заходи для забезпечення
мешканців доступом до мережі Інтернет
та кабельного телебачення; вживати
заходи для оперативного інформування
населення
об’єднаної
громади
(встановлення інформаційних стендів,
дощок
оголошень,
тумби
тощо);
створити
та
забезпечити
роботу
офіційного веб - сайту
Іллінецької
міської
об'єднаної
територіальної
громади; підготувати та розповсюдити
інформаційне друковане видання про
об’єднаної громаду

__________________________________________________

Погоджено:
Дмитрик О. В.
Чигрин Н. А.
Масненька І.В.
Дядя А.В.

