ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Чернівецької міської
ради VII скликання
__________2016 № ________

ПЛАН
організаційних заходів щодо добровільного об’єднання територіальних
громад міста Чернівців Чернівецької області та села Чорнівки
Новоселицького району Чернівецької області.
З метою забезпечення надання громадянам усіх необхідних
послуг здійснити наступні заходи:
1. В Чорнівській сільській раді та в Чернівецькій міській раді :
обговорити підготовлені робочою групою проекти рішень «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» на громадських слуханнях у
селі Чорнівці та в місті Чернівцях, оприлюднити їх на офіційних сторінках
рад в мережі Інтернет або в інший спосіб, передбачений законодавством;
за результатами громадських обговорень проектів рішень «Про
добровільне об’єднання територіальних громад» Чорнівському сільському
голові Боті Г. М. та Чернівецькому міському голові Каспруку О. П. Внести їх
на розгляд відповідно до Чорнівської сільської ради та до Чернівецької
міської ради для їх схвалення ;
подати подання обласній державній адміністрації для надання
відповідного висновку щодо відповідності проектів рішень «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» Конституції та законам України;
розробити проект Статуту Чернівецької об’єднаної територіальної
громади ( надалі Чернівецька ОТГ ) з врахуванням потреб та законних
інтересів Чорнівської територіальної громади;
розробити проект структури та штатного розпису виконавчих
органів Чернівецької ОТГ;
проаналізувати джерела формування дохідної частини бюджету
Чернівецької ОТГ;
підготувати проект положення та посадової інструкції старости;
розробити проект плану працевлаштування осіб, які внаслідок
об’єднання можуть втратити робочі місця;
підготувати проект плану реорганізації мережі бюджетних
установ після утворення Чернівецької ОТГ (освіта, культура , медицина
тощо);

звернутися до організації, що має відповідні дозволи та ліцензії на
виконання землевпорядних робіт, для проведення інвентаризації меж
новоутвореної територіальної громади;
вжити заходи щодо забезпечення права на першочергове отримання
земельних ділянок в порядку визначеному законодавством мешканцями села
Чорнівки в колишніх адміністративних межах села, підготувати проект про
пріоритетне право на отримання земельних ділянок;
з дня набрання чинності рішень про утворення Чернівецької
об’єднаної територіальної громади звернутися до відповідних суб’єктів щодо
призупинення відчуження, передачі в оренду(користування), заставу(іпотеку),
лізинг, концесію, довірчі управління об’єктів комунальної власності
територіальних громад, що об'єдналися, крім житлових будинків;
провести інвентаризацію наявних приміщень, що знаходиться у
комунальній власності територіальних громад для подальшого розміщення у
них спеціальних служб;
звернутися до Чернівецької обласної ради та Новоселицької
районної ради щодо передачі у комунальну власність Чернівецької ОТГ майна і
техніки для забезпечення надання якісних послуг населенню;
здійснити інші заходи, передбачені чинним законодавством щодо
реєстрації новоутвореної Чернівецької об'єднаної територіальної громади.
2. Чорнівському сільському голові надати інформацію про об’єкти,
що знаходиться на території відповідної ради, із зазначенням їх форм
власності.
3. Надання мешканцям села Чорнівка якісних
послуг, як
найближче до споживачів:
в органі місцевого самоврядування Чернівецької (ОТГ), в тому
числі в управліннях фінансами та комунальною власністю, містобудівної
діяльності, освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту, тощо;
в поліклініці, лікарні широкого профілю;
в територіальному центрі соціального захисту;
в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);
в органах правопорядку;
в органах державної влади (пенсійного фонду, центру зайнятості,
казначейства, реєстрації актів цивільного стану та майнових прав);
в пожежній частині;
в інших службах, у разі їх створення.
4. Здійснити додаткові заходи щодо кадрового забезпечення всіх
служб, їх оснащення необхідними засобами здійснення відповідних функцій у
зв’язку з об’єднанням;
5. Пріоритетними завданнями для Чернівецької ОТГ визначено
наступне:

вирішення питання надання адміністративних послуг мешканцям
села Чорнівка в ЦНАПі на вул. І. Підкови;
збереження та покращення існуючої матеріально-технічної бази
об’єктів соціально-культурного призначення села Чорнівки, в тому числі,
закладів освіти, культури , медицини, тощо;
покращення сполучення в межах ОТГ: покрити асфальтом ділянку
дороги Садгора – Чорнівка, що є об’єктом соціально-економічного розвитку
с. Чорнівки та потребує державної та місцевої підтримки в першу чергу;
розвиток мережі транспортного сполучення в межах ОТГ (в тому
числі, організація перевезень за маршрутом Чорнівка - Чернівці (вул. Садова);
збереження
та
покращення мережі
вуличного освітлення
с. Чорнівки, вивезення сміття з села, згідно з існуючим договором;
здійснення заходів щодо можливості використання наявних
природних ресурсів в с. Чорнівці (ліси, ставки, пасовища, пагорби тощо, ) для
організації відпочинку, розвитку зеленого туризму, створення спортивних баз
для громадян об’єднаної територіальної громади;
сприяння залученню інвестицій для розвитку промисловості, в
тому числі для виробництва екологічно чистих продуктів та створення
нових робочих місць.
6. Здійснити інші передбачені законодавством заходи щодо
добровільного об’єднання територіальних громад.

Голова спільної робочої групи з підготовки
проектів рішень щодо добровільного
об’єднання територіальних громад
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