Україна

Барська міська рада
Барського району Вінницької області

РІШЕННЯ
16 (позачергова) сесія

7 скликання

29.08.2016 р.

Про схвалення проекту рішення
«Про добровільне об'єднання територіальних громад»
Розглянувши проект рішення «Про добровільне об'єднання територіальних громад»,
підготовлений спільною робочою групою, утвореною розпорядженням Барського міського голови
Цицюрського А.А. від 18.08.2016 р. № 230-Р «Про утворення спільної робочої групи з підготовки
проектів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад», враховуючи результати
громадських обговорень, керуючись статтею 7 Закону України «Про добровільне об'єднання
територіальних громад», Барська міська рада ВИРІШИЛА:
1. Схвалити проект рішення Барської міської ради «Про добровільне
громад», підготовлений спільною робочою групою (додається).

об'єднання територіальних

2. Барському міському голові Цицюрському А.А. подати в 5-ти денний строк проект рішення

Барської 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

Секретар міської ради Подуфалов В.М.____________
Заст. міського голови Гвоздяр Ю.В._______________
Кер.справами в/к Логінова Л.Г.__________________
нач. відділу ПСЗ Радзієвський А.М. ______________

А.А. Цицюрський

Додаток до рішення 16 (позачергової) сесії Барської міської
ради 7 скликання
від 29.08.2016 року «Про схвалення проекту рішення

«Про добровільне об'єднання територіальних громад»

Україна

Барська міська рада
Барського району Вінницької області

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я
______ сесія

7 скликання

___.__________.2016 р.

Про добровільне об'єднання
територіальних громад
Відповідно до статей 2, 4, 6, 7 Закону України «Про добровільне об'єднання
територіальних громад», статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Барська
міська рада ВИРІШИЛА:
1. Об'єднатися з територіальними громадами міста Бар Барської міської ради, сіл Антонівка, Глинянка,
Широке Антонівської сільської ради в Барську міську об'єднану територіальну
громаду з
адміністративним центром у місті Бар.
2. 3атвердити План організаційних заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад (додаток
№ 1 до даного рішення).
3. Доручити Барському міському голові звернутися до Вінницької обласної державної адміністрації з
пропозицією звернутися до Центральної виборчої комісії для прийняття нею рішення про призначення
перших виборів депутатів Барської міської об'єднаної територіальної громади та відповідного міського
голови в установленому законом порядку.

Міський голова

Секретар міської ради Подуфалов В.М.____________
Заст. міського голови Гвоздяр Ю.В._______________
Кер.справами в/к Логінова Л.Г.__________________
нач. відділу ПСЗ Радзієвський А.М. ______________

А.А. Цицюрський

Додаток № 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням__________ сесії Барської міської ради
7 скликання від ______________2016 р.
План організаційних заходів
щодо добровільного об'єднання територіальних громад
1) забезпечувати подання роз'яснювальних матеріалів з питань об'єднання територіальних громад у
місцеві засоби масової інформації, у мережі Інтернет, на дошках оголошень тощо;
2) на офіційному сайті Барської міської ради створити рубрику присвячену питанням об'єднання
територіальних громад;
3) проводити засідання робочої групи для обговорення перспективних напрямів діяльності в процесі
об'єднання територіальних громад;
4) виконавчим комітетам Барської міської та Антонівської сільської рад підготувати проекти заявок на
отримання субвенції з державного бюджету для створення, модернізації інфраструктури об'єднаної
територіальної громади та подати їх на розгляд комісії Мінрегіону у порядку та в терміни, встановлені
Постановою КМ України №200 від 16.03.2016р.;
5) виконкомам, спільно з робочою групою розробити:
- проект Статуту об'єднаної територіальної громади (далі за текстом - ОТГ);
- проект рішення ради об'єднаної громади про закріплення посад старости за
конкретними населеними пунктами ОТГ, типове положення про старосту;
- організаційну структуру та штатний розпис виконавчого органу ОТТ;
- перспективний план формування мережі установ, які надають соціальні послуги;
- кошторис
витрат
на
утримання
виконавчого
органу
об'єднаної
ради;план
соціально-економічного розвитку ОТГ об'єднаної територіальної громади з урахуванням
перспективних завдань розвитку об'єднаної територіальної громади (додаються), які
сформовано за результатами засідань робочої групи від _ . .2016р., __. .2016р.,
схвалені на засіданні спільної робочої групи протокол № 2 від 23.08.2016 р.;
- план працевлаштування осіб, які внаслідок об'єднання можуть втратити робочі місця;
- провести інвентаризацію власності;
- проект плану галузевої реорганізації бюджетних установ після утворення об'єднаної територіальної
громади.
- проект плану транспортної мережі обслуговування громадян;
6) звернутися до організації, що має відповідні дозволи та ліцензії на виконання землевпорядних робіт,
для проведення інвентаризації меж новоутвореної територіальної громади та складання Генерального плану
об'єднаної територіальної громади;
7) з дня набрання чинності рішень рад, що приймають участь в об'єднанні, про утворення ОТГ,
звернутися у відповідні структури щодо призупинення відчуження, передачі в оренду (користування),
заставу (іпотеку), лізинг, концесію, оперативне управління об'єктів комунальної власності територіальних
громад, що об'єдналися;
8) провести інвентаризацію наявних приміщень, що знаходяться у комунальній власності територіальних
громад для подальшого розміщення у них спеціальних служб;
9) звернутися до обласної та районної рад, органів державної влади тощо щодо передачі у комунальну
власність об'єднаної територіальної громади майна і техніки для забезпечення надання якісних послуг
населенню;
10)здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством щодо реєстрації новоутвореного
об'єднання територіальних громад;
11)Виконання заходів плану покласти на виконавчі комітети рад громад що об'єднуються в частині,
що стосується.

Додаток
до Плану організаційних заходів щодо
добровільного об 'єднання
територіальних громад
ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ
РОЗВИТКУ БАРСЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
Пріоритетними завданнями для всієї громади визначено наступне:
1.
Збереження та покращення існуючої матеріально-технічної бази об'єктів соціальнокультурного призначення ( зокрема клуб та бібліотеку с.Антонівка), закладів освіти (зокрема
Глинянського НВК-ЗОШ-ДНЗ І ст.) та медицини (зокрема фельдшерський пункт с.Антонівка).
2.
Будівництво та ремонт вулиць і доріг в межах об'єднаної
територіальної
громади,
впершу чергу дороги «Бар-Глинянка».
3.
Будівництво та ремонт мереж вуличного освітлення в межах громади.
4.
Розвиток мережі транспортного сполучення в межах громади (в тому числі організація
перевезення дітей до закладів освіти).
5.
Повернення територіальним громадам права на розпорядження земельними ділянками за
межами населених пунктів та забезпечення першочергового права на отримання земельних
ділянок мешканцями відповідних громад; здійснення заходів щодо можливості розпорядження
наявними природними ресурсами (ліси, ставки, садки, пасовища тощо).
6.
Організація системи поводження з твердими побутовими відходами (паспортизація
сміттєзвалищ).
7.
Забезпечення якісного надання адміністративних послуг з максимальним наближенням
до жителів сіл об'єднаної територіальної громади.
8.
Забезпечення охорони законних прав та інтересів жителів територіальної громади
шляхом створення громадських формувань з охорони громадського порядку.
9.
Сприяння залученню інвестицій для розвитку промисловості та створення нових
робочих місць.
10. Працевлаштування осіб, які внаслідок об'єднання можуть втратити робочі місця.

