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БАЛТСЬКА ОТГ
Балтська ОТГ, яка розташована на півночі
Одеської області, є найбільшою в регіоні.
Приєднавшись до реформи децентралізації
однією з перших - ще в 2015 році, вона об'єднала
28 населених пунктів з центром в місті Балта.
Чисельність населення становить майже 33
тисячі осіб.
Бюджет об’єднаної територіальної громади за 2016 рік склав
156, 8 млн гривень (у 2015 р. – 35
млн грн.). У 2016 році Балтська
ОТГ отримала й освоїла 19,6 млн
грн державної субвенції на реалізацію 18 проектів з розвитку інфраструктури.

обладнання для харчоблоків ДНЗ,
придбано комплекти меблів для
ДНЗ та придбано пральні машини.

В рамках цих проектів відремонтовано асфальтове покриття
вулиць міста, проведено капітальний ремонт 8 закладів освіти у місті Балті, селах Бендзари, Гольма,
Пасицели, Саражинка, 3 закладів
охорони здоров’я у м. Балта, с.
Гольма та с. Обжиле, придбано 4 одиниці комунальної техніки
(самоскид, екскаватор, трактор та
сміттєвоз).

В структурі освіти функціонують 18 дошкільних навчальних
закладів. Також у 2016 році Балтською міською радою був створений Будинок дитячої творчості, на
базі якого відкрито нові за змістом
та напрямком роботи гуртки. На
базі позашкільних закладів функціонують 40 гуртків та секцій, у
яких навчаються 600 гуртківців. В
свою чергу, в КЗ «Балтська дитяча
юнацька спортивна школа» створено 28 гуртків, які відвідувало 400
дітей.

У 2017 році бюджет громади
складає вже 182,5 мільйонів гривень, а розмір державної субвенції, яку планують надати Балтській
громаді у 2017 році, становить 12
млн 609,8 тис. грн.

Крім того, триває комп'ютеризація навчально-виховного процесу. З цією метою вже придбано 20
ноутбуків та 7 проекторів.

ської Балтського відділення ШМД
та приймального відділення КУ
«Балтська ЦРЛ». Ця програма, в
тому числі, надає можливість зареєструвати пацієнта на прийом,
зробити записи в його медичному
документі, дати на роздруківку
і таким чином все написане лікарем може бути роздруковано і
вклеєна в картку.

ного господарства. Так, був проведений капітальний ремонт ряду
ділянок водопровідних мереж,
встановлено автобусні зупинки,
облаштовані колодязі загального користування, продовжилася
робота по створенню дитячих
і спортивних майданчиків, доукомплектації існуючих майданчиків необхідним інвентарем.

Ці кошти заплановано витратити на капітальний ремонт ділянок
доріг у місті. Перш за все, Кузнєчної, Уварова, Ярославського, Любомирської. Також заплановано
провести капітальний ремонт Білинської амбулаторії загального
користування сімейної медицини.
Частину коштів направлять на
освітні заклади: капремонт навчального корпусу НВК «Балтська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 — гімназія» та капремонт
даху навчального корпусу НВК
«Балтська ЗОШ І-ІІІ ст.№1 ім.О.Гончара-ліцей».

Освіта
Інструменти
децентралізації
дали можливість розпочати формування освітнього простору Балтської ОТГ. З державного бюджету
у 2016 році Балтська громада отримала найбільшу субвенцію на
формування інфраструктури ОТГ,
завдяки якій в громаді проведено
капітальні та поточні ремонти 10
загальноосвітніх шкіл, 4 дитячих
садків, 2 позашкільних закладів
освіти.
За рахунок коштів субвенції
проведено капітальний ремонт
фасаду
навчально-виховного
комплексу «Балтська загальноосвітня школа I-III ступенів №3-колегіум». Замінено вікна, двері на
енергозберігаючі та центрального
входу, відремонтовано класи та
приміщення, на загальну суму - 1
499,7 тис грн.
Також оновлено дитячі майданчики, придбано нове холодильне

Охорона здоров’я
В січні 2016 року у Балтській
ОТГ створено КУ «Балтський
ЦПМСД», в складі якого 4 амбулаторії та 16 фельдшерсько-акушерських пунктів. Центр нараховує
140 штатних одиниць персоналу.
За рахунок залишків минулого року і перевиконання бюджету
Балтська ОТГ додатково змогла виділити майже 2 мільйони
гривень на охорону здоров'я. Ці
кошти, в основному, пішли на
ремонт
фельдшерсько-акушерських пунктів і центрів первинної
медико-санітарної допомоги в селах громади. В Центрі створено
єдиний медичної інформаційний
реєстр, за рахунок впровадження
ІМС (Електронна карточка) з наступним підключення диспетчер-

У Балтській ОТГ організовано роботу денного стаціонару
за бюджетні кошти. В 2016 році
громада виділила 500 тисяч гривень на лікування для людей, які
страждають від гіпертонії, ішемічної хвороби серця і стенокардії. За травень-грудень 2016 року
проліковано майже 1300 осіб на
суму більше 220 тис. грн. Надалі
планується розширювати список захворювань, лікування яких
буде відбуватися за рахунок громади.
У селі Пасат за кошти громади було куплено службове
житло для співробітника фельдшерського пункту. У селі Гольма на базі місцевої амбулаторії
проводиться ремонт приміщень,
які теж послужать житлом для
медпрацівників. Крім того, зміни
торкнулися і житлово-комуналь-

Оновлюється також і комунальна техніка для підприємства
"Балтакомунсервіс". Крім того, в
Балтської ОТГ активно впроваджується програма енергозбереження - проведено ряд комплексних заходів для енергосанаціі
установ і організацій бюджетної
сфери. Також стартував ремонт
об'єктів соціальної сфери області.
Розвивається в Балтської
об'єднаної громаді і культурна
сфера. У сільській місцевості
були створені культурно-освітні округи, які об'єднали сільські
клуби та Будинку культури за територіальним принципом. Сума
фінансування галузі культури
перевищила 1,213 мільйонів гривень. При цьому кожен клуб отримав організаційну техніку та акустичну апаратуру. Крім того, були

виділені гроші і на поповнення
фондів бібліотек громади на суму
100 тисяч гривень.
Соціальна політика. У громаді
успішно реалізується програма
соціальної підтримки населення
"Захист і турбота", в рамках якої
виділено фінансову допомогу різним громадським організаціям на
суму 113,2 тис. грн. Для покращення надання медичної допомоги
для ветеранів війни та інвалідів
виділено кошти на суму 60 тис. грн
(безоплатний та пільговий відпуск ліків за рецептами, придбання
технічних та інших засобів, а також
на зубопротезування 46,8 тис. грн.
У селах громади створені, легалізовані 15 та перереєстровані 2
органи самоорганізації населення.
Балтська ОТГ прийняла Положення про надання в оренду
нерозподілених (невитребуваних)
земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Таким чином
розпочалося правове врегулювання процесу надання в оренду невитребуваних земельних ділянок
на території ОТГ. Тепер тим, хто
обробляє землі так званої колективної власності, надаватиметься
можливість продовжувати працювати, але при цьому значно збільшується сума орендної плати, а
також виставляються умови щодо
кількості найманих працівників залежно від загальної площі обробітку, легалізацію робочих місць та
сплати податків до бюджету. Крім
того, будуть укладатися договори
оренди з представниками аграрного бізнесу, аби не стримувати
процес надходження коштів до
бюджету громади. Очікуваний результат - впорядкування сфери земельних правовідносин, зростання
надходжень до бюджету ОТГ, встановлення зрозумілих та прозорих
правил користування землею.
Об'єднання громад і фінансова
децентралізація сьогодні дозволяють значно збільшити надходження до бюджету, а гроші направляти
на покращення якості життя мешканців. А важливість потреб та напрямок використання коштів кожна
громада формує індивідуально.
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БІЛЯЇВСЬКА ОТГ

Біляївська територіальна громада була однією
з перших в Одеській області, яка об’єдналася:
до міста Біляївки приєдналися села Майори
та Повстанське. Нині Біляївська міська ОТГ
налічує близько 18 тисяч осіб.
Майори та Повстанське, які
об’єдналися з Біляївкою, зберегли статус сіл, назви, унікальність
та самобутність.
Зокрема, щодо кожного з
двох сіл Біляївської міської ОТГ
обрана своя стратегія розвитку,
яка включає традиційні для цих
населених пунктів напрямки.
Майори – розвиток сільського
господарства,
агропереробки,
городництва. Повстанське – відновлення промислового потенціалу з урахуванням того, що
будь-який вид бізнесу, який приходитиме в селище, має бути виключно екологічним.
У 2016 році було затверджено Інвестиційний паспорт Біляївської ОТГ, де було визначено
основні напрямки залучення інвестицій та пріоритетні шляхи
розвитку громади. Нещодавно
ухвалено нову Стратегію розвитку Біляївської громади на 20172020 роки.
За словами голови громади
Михайла Бухтіярова, на сьогодні
об’єднання громади триває, до
ОТГ планують приєднатися ще
дві сільські ради.

було розглянуто 3347 заяв жителів, з них 2289 – щодо реєстрації
права власності або користування нерухомого майна та 1058 щодо реєстрації юридичних осіб
та фізичних осіб підприємців.
Бюджет ОТГ на 2016 рік становив 102 млн грн (у 2015 році –
23 млн грн). Офіційні трансферти
з державного бюджету за 2016 рік
становили 35 млн 852,6 тис. грн,
з яких:
•
субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури
об'єднаних
територіальних громад – 3
млн 610,8 тис. грн;
•
освітня субвенція – 16 млн
551,9 тис. грн;
•
медична субвенція – 7 млн
968,4 тис. грн;
•
субвенція з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 7 млн 721,5 тис.
грн.

Структура дохідної частини
бюджету Біляївської ОТГ за 2016
рік (тис. грн)
Біляївська ОТГ за результатами 2016 року стала громадою,
яка сплатила до Державного бюджету реверсну дотацію у розмірі понад 600 тисяч гривень.
Крім того, вона входить у ТОП-20
кращих з точки зору фінансової
спроможності громад України,
посідаючи 15 місце. Це означає,
що громада не тільки має сер-

Відповідно до програми з організації оздоровлення, на відпочинок дітей з місцевого бюджету
минулого року витрачено 287,604
тис. грн.
У Біляївській ЗОШ І-ІІІ ст. №2
організовано інклюзивне навчання для дітей з особливими
потребами.
Для вирішення проблеми переповнення шкіл у 2016 році розпочалася і наразі триває реконструкція

Адмінінстративні
послуги
Попри всі побоювання мешканців, що вся влада буде зосереджена в Біляївці, насправді з
об’єднанням громад, маленькі
села і селища нічого не втрачають. Навпаки, наприклад, раніше
в с. Повстанському не було посади старости або ж голови сільради, людини, яка б регулярно на
постійній основі могла вирішувати проблеми населеного пункту.
Тепер і ця невеличка громада
має свого офіційного представника інтересів у складі виконкому міської ОТГ – старосту, який
наділений
адміністративними
повноваженнями та здатен вирішити нагальні проблеми мешканців. Окрім того, одним з перших кадрових рішень щодо двох
сіл, які увійшли до складу ОТГ,
стало запровадження там посад
озеленювача територій, інспектору з благоустрою та двірників.
До цього часу таких працівників у
селах не було.
Всі обсяги адміністративних послуг (отримання довідок,
здійснення визначеного законом
обсягу нотаріальних дій тощо),
як і раніше, люди отримують на
місцях. Для цього кожному із старост були замовлені печатки та
делеговані права завіряти усі документи сільчан. Окрім того, витяг відповідного рішення міської
ради направлено листами в усі
установи Біляївського району,
щоб і там знали, що документи,
завірені печаткою старости, мають повну юридичну силу.
Завдяки об'єднанню в ОТГ
створено відділ реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців і речового права. За півтора року з моменту створення ним

міський стадіон. Облаштовано
740 сидячих місць на трибунах,
а також три бігові доріжки зі спеціальним покриттям, футбольне
поле з трав’яним газоном, волейбольним та баскетбольним майданчиками, а також тренажерну
залу.
2016 рік став початком реалізації програми Біляївської об’єднаної територіальної громади
«Стипендіат». З метою надання
підтримки талановитій, обдарованій молоді, студентам пільгової
категорії, що мають успіхи в навчанні, за рахунок коштів місцевого бюджету 13 особам виплачено стипендії в сумі 39 тис. грн.
Завдяки об’єднанню і збільшенню адміністративних та фінансових ресурсів на соціальний
захист та соціальне забезпечення було направлено 392,8 тис.
грн, з них на Програму соціального захисту населення Біляївської об’єднаної територіальної
громади на 2016-2020 роки –
272,8 тис. грн, на програму «Про
надання фінансової підтримки
Біляївській міській організації ветеранів України на 2016 рік» - 81
тис. грн.
Проведено капітальний ремонт будинку культури с. Майори
на суму 1 млн 494 тис. грн.

З отриманої інфраструктурної
субвенції на оновлення парку комунальної техніки Біляївської ОТГ
(придбання трактора і екскаватора) було витрачено 998 тис. грн і
2 млн 98 тис. грн, а на капітальний
ремонт водопровідної насосної
станції «Майори» – 514,8 тис. грн.
Одним із показників ефективної роботи і спроможності громад
є власні доходи на душу населення. В цьому плані Біляївська ОТГ
лідирує серед ОТГ Одеської області. Середній показник за всіх
об’єднаними громадами виріс
більш як удвічі і складає на сьогодні 1452 гривні. У Біляївці доходи складають 1956 гривень, тоді
як до об’єднання було лише 796
гривень.
Порівняно з 2015 роком без
урахування
офіційних
трансфертів отримано на 32 млн 766,9
тис. грн, або ж 242,8% порівняно
з ситуацією до об’єднання; з урахуванням офіційних трансфертів
– на 78 млн 782,2 тис. грн більше,
або 334%.

йозний базовий ресурс, але і
вміє грамотно і раціонально ним
розпоряджатися. Власне, це і
означає спроможність громади,
коли відбувається її постійний
розвиток і нарощування можливостей.

Сфера освіти
При створенні ОТГ Біляївська
міська рада на свій баланс прийняла чотири загальноосвітніх
школи та одну міську дитячо-юнацьку спортивну школу. Завдяки злагодженій роботі кількох
управлінь та відділів міської
ради процес передачі шкіл пройшов безболісно для педагогів
та жодним негативним чином не
вплинув на організацію навчально-виховного процесу.
Відновлено харчування учнів
1-4 класів, яке оплачується з бюджету ОТГ, та відновлено роботу
шкільних їдалень. Діти не лише
пільгових категорій, але й учні
початкової школи можуть отримати поживний, гарячий обід.

Біляївської ЗОШ №2 – прибудова
приміщень актового залу та шести
навчальних класів. Роботи мають
завершитися до початку наступного навчального року.
У 2017 році міська рада планує розпочати проектування прибудови Біляївської ЗОШ №3, яка
буде включати спортивну залу,
класні кімнати та внутрішні туалети.
Утворено Біляївську міську ДЮСШ та реконструйовано

Також здійснювався капітальний ремонт мереж зовнішнього
освітлення, доріг. За кошти бюджету вдалося профінансувати
багато робіт із благоустрою населених пунктів.
Ще одна «родзинка» Біляївської ОТГ – розвиток рекреації
і туризму. Наприкінці минулого року тут створено перший в
Одеській області комунальний
хостел, який вже приймає туристів та користується чималим попитом серед відпочивальників.

Красносільська ОТГ
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Об'єднана територіальна громада з адміністративним центром у Красносілці з'явилася
в Одеській області однією з перших. Два роки
тому це велике село в Лиманському районі
(колишньому Комінтернівському) об'єднало
навколо себе своїх сусідів: Красносілку, Іванове (колишнє Свердлове), Корсунці, Ілічанку,
Кубанку, Новокубанку, Переможне. Населення
громади тепер становить понад 12 тисяч осіб.
Красносільська ОТГ межує з
обласним центром, а відстань від
Красносілки до вулиці Паустовського на околиці Одеси дорівнює
всього п'яти кілометрам. Зручне
географічне розташування, безсумнівно, дає великі перспективи
для подальшого розвитку. Але без
співпраці з іншими населеними
пунктами реалізувати їх практично нереально.
Загальна площа громади
складає 26 тис. 263,22 га. Але
варто зазначити, що кількість
населення у селах дуже відрізняються, наприклад, в одному з
найменших сіл, Новокубанці, зареєстровано всього 96 чоловік, а
в адміністративному центрі ОТГ,
Красносілці, на площі 1324,44 га
проживають 5390 осіб. Різниця
досить велика, однак місцева
влада намагається рівномірно
піклуватися про всі підпорядковані села, для цієї мети створено
багато відомств, які допомагають жителям об'єднаної громади
вирішувати питання, які їх хвилюють, на місцях.
На
базі
Красносільської
сільради минулого року був
створений перший серед ОТГ
Одеської області Центр надання адміністративних послуг. За
рахунок сільського бюджету в
Центрі зробили сучасний ремонт
і обладнали його комп'ютерною
технікою. Кваліфіковані фахівці
можуть допомогти жителям громади з отриманням потрібних
довідок без зайвої тяганини за 42
напрямами, включаючи реєстрацію місця проживання. У подальшому перелік цих послуг тільки
зростатиме.
Також в ОТГ створено філію
Державної
архітектурно-будівельної інспекції. Тепер жителі
громади можуть вирішувати питання, пов'язані з будівництвом
нових об'єктів, на місці. Зараз ця
громада єдина з усіх сільських
громад Одеської області може
самостійно вирішувати питання,
пов'язані з будівництвом на підконтрольній їй території. Тепер
місцева влада реєструє і надає
дозвільні документи на будівництво, а також перевіряє будівельні

майданчики і штрафує порушників у разі потреби.
Нові містобудівні повноваження дозволяють активніше
розвивати інфраструктуру, виходячи з реальних потреб і балансу інтересів громади. Маючи
відповідні повноваження і реальний вплив на прийняття рішень,
громада
може
максимально
ефективно контролювати будівництво на своїй території, що є
запорукою надходження нових
інвестицій, спрощення та скорочення бюрократичних процедур,
пов'язаних з будівництвом.

грошей (6,4 млн грн) витрачена
на капітальний ремонт доріг. Дороги ремонтували не тільки у с.
Красносілка, але і в селах Ілічанка, Корсунці та Іванове. Здійснено капітальний ремонт водого-

бавлені батьківського піклування, діти з прийомних родин, діти
учасників АТО, учасників бойових
дій харчуються безкоштовно.

мади провести реконструкцію
будівель із застосуванням енергозберігаючих технологій шкіл в
селах Кубанка, Корсунці та Іванове.
Також за кошти бюдежту заплановно капітальний ремонт
шкіл та ДНЗ, а ще планують побудувати відкриті спортивні комплекси в селах Переможне, Іванове та Красносілка на загальну
суму більше 4 млн грн. Також
наразі проводиться капітальний
ремонт даху та приміщення амбулаторії села Красносілка на
суму 472,5 тис. грн.
З великих інфрастуктурних
об’єктів у планах громади – будівництво станції біологічного
очищення стічних вод в с. Красносілка (4 млн 152,5 тис. грн) та
розробка проектно-кошторисної
документації для початку створення підрозділу місцевої пожежної охорони для забезпечення доступності послуг у сфері
пожежної допомоги на території
Красносільської ОТГ.

За підсумками оцінки фінансової спроможності 159 ОТГ
України у 2016 році Красносільська ОТГ увійшла до першу двадцятки найуспішніших об'єднаних
територіальних громад.
Бюджет Красносільської ОТГ
у 2016 році становив 36 млн 331
тис. грн, у тому числі: державна
освітня субвенція - 10 млн 907
тис. грн, медична – 6 млн 401 тис.
грн, власні доходи – 11 млн 871
тис. грн.
Допомога держави на розвиток інфраструктури становила
9,5 млн грн, з яких левова частка

нів та ремонт мереж вуличного
освітлення у селах громади.
Серед наймасштабніших проектів, реалізованих завдяки додатковим надходженням, - капітальний ремонт і облаштування
ЦНАПу, капітальний ремонт шкіл
та садочків, поліпшення матеріально-технічної бази закладів
культури.
У 2016 році відповідно до рішення сільської ради організовано харчування учнів 1-4 класів
та пільгової категорії учнів до 11
класу (100% - кошти місцевого
бюджету), діти-сироти, діти, поз-

Бюджет Красносільської ОТГ
на 2017 рік складає 93 млн 282
тис. грн, у тому числі: державна
освітня субвенція 11 млн. 215
тис. грн, медична – 8 млн 193,6
тис. грн, додаткова дотація з
державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів
освіти та охорони здоров`я – 3
млн 721,2 тис. грн, власні доходи
– 517,5 тис. грн.
У 2017 році пріоритет у роботі
ОТГ становить проведення енергоощадних заходів в установах
бюджетної сфери. У планах гро-

Велика увага приділяється
соціальній сфері, допомозі вразливим верствам населення. У
2016 році на фінансування цієї
галузі було витрачено 2 мільйони 260 тисяч гривень: майже
втричі більше, ніж за 2015 рік.
На 2017-2018 роки затверджено Програму забезпечення
житлом дітей-сиріт. З цією метою
планується реконструкція гуртожитку, розташованого в селі
Іванове.
Оскільки в ОТГ розуміють
важливість спланованого розвитку, наразі тут розробляється
стратегія розвитку об’єднаної
громади.
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МАРАЗЛІЇВСЬКА ОТГ

Маразліївська ОТГ Білгород-Дністровського району створена у 2015 році в результаті об’єднання трьох сільрад: Маразліївської, Широківської і Великомар’янівської. Тепер в громаді
налічується вісім сіл, в яких проживає понад
6000 осіб.
Чисельність апарату сільської
ради складає 19 спеціалістів сільської ради та 4 одиниці техперсоналу. При виконкомі сільської ради
створено управління освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту, фінансове управління, працює державний
реєстратор речових прав на нерухоме майно.
Також працює виконавчий комітет у кількості 17 осіб, до якого
входять всі керівники фермерських
господарств, що діють на території
Маразліївської громади, представники структурних підрозділів сільської ради, активісти населених
пунктів сільської ради.

Бюджет Маразліївської ОТГ у
2016 році становив 33 млн 513,4
тис. грн, у тому числі: державна
освітня субвенція - 8 млн 362,6 тис.
грн, медична – 3 млн 541,3 тис. грн,
державна субвенція, спрямована
на бюджет розвитку, - 6 млн 800
тис. грн, власні доходи – 10 млн
855,5 тис. грн.
Маразліївська ОТГ спрямувала
на розвиток інфраструктури 6 млн
850,3 тис. грн з державної субвенції: на реконструкцію системи водопостачання сіл Великомар᾿янівка,
Долинівка, Широке (1 млн 17,9 тис.
грн) і на реконструкцію доріг комунальної власності (5 млн 832,4 тис.
грн). За 2016 рік було облаштовано вуличного освітлення в селах,
відновлено роботу артезіанських
свердловин в селі Великомар’янівка, проведено новий водопровід у
Широкому; замінено водопровідну
мережу в селі Великомар'янівка та
по всім вулицям села Долинівка.
У соціально-культурній сфері
за рахунок коштів бюджету у 2016

ГАЗЕТА «ИЗБИРКОМ».

році проведено утеплення будівлі
будинку культури села Маразліївка,
ремонт фасаду та глядацької зали.
В освітній сфері - найбільш
суттєві досягнення. Маразлієвська
ОТГ єдина в Одеській області, яка
створила першу опорну школу та
для підвезення дітей до неї закупила три нові автобуси.
Також проведено відновлення
спортивної зали Олексіївської ЗОШ
І-ІІ ступенів; повну заміну вікон та
дверей в будівлі колишнього ДНЗ
«Казка» села Долинівка на суму
381 тис. 305 грн, де буде розміщено
Долинівський НВК І ступеню.

Зусиллями громади замінено
котли в Долинівському НВК, Великомар’яновському НВК та Широківському НВК.
Відповідно до рішення сільської ради, організовано харчування учнів 1-11 класів (50% - батьківська плата, 50% - кошти місцевого
бюджету), причому діти-сироти,
діти, позбавлені батьківського піклування, діти з прийомних родин,
діти учасників АТО, учасників бойових дій харчуються безкоштовно.
Для опорного закладу отримано 30 комп’ютерів та придбано
ноутбуки для Долинівського НВК.
Цього року облаштовано тротуарною плиткою двори, встановлено
сучасні паркани біля будівель закладів освіти, для чого рішенням
сільської ради виділено кошти у
сумі 924 тис. грн.
Бюджет Маразліївської сільської ради на 2017 рік складає 30
млн 788,2 тис. грн.

З метою розвитку територіальної громади у 2017 році сільською
радою планується:
•
закінчити розпочатий ремонт будинку культури села
Маразліївка (адмінцентру),
який стане візитною карткою громади;
•
провести капітальний ремонт сільських доріг;
•
провести утеплення будівлі
амбулаторії загальної практики сімейної медицини
села Маразліївка;
•
обладнати в Широківському опорному закладі сучасні класи та обладнати сучасний комп’ютерний клас
в Олексіївській ЗОШ І-ІІ ст.;
•
замінити
водопровідну
систему по всіх вулицях
села Долинівка, закінчити
проведення водопровідної
мережі в селах Широке та
Великомар'янівка.

Охорона здоров'я
В центральній садибі Маразліївській територіальної громади
є амбулаторія загальної практики
сімейної медицини та пункт Білгород-Дністровської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги. Шість медиків готові надати
допомогу людям. В амбулаторії є
можливість прийняти пологи, якщо
доведеться. У минулому році чотири малюка народилися саме тут.
Препарати, необхідні для надання
невідкладної допомоги, виділяє
держава, надходить фінансування
і з бюджету громади.
Ттри п'ятиповерхівки колишнього військового містечка перебувають на балансі місцевої ради, тож
молодим фахівцям, яких тут потребують, - педагогам і лікарям, – готові надати житло.

Муніципальна
варта
З 1 квітня при виконкомі Маразліївської сільської ради діє громадське формування з охорони
громадського порядку «Маразліївська варта». Члени громадського
формування, серед яких є і охоронці бюджетних установ, вже патрулюють установи освіти і соціальної сфери. Також сформована
мобільна група, яка разом з дільничним інспектором приступила
до здійснення регулярних рейдів
по території об’єднаної громади.
Рейди проходять на спеціально
придбаному для цих потреб автомобілі. Крім того, в минулому році
з місцевого бюджету було виділено 199 тис. грн на установку охоронної електронної сигналізації
на всіх будівлях бюджетної сфери
у населених пунктах ОТГ. Таким
чином, криміногенна обстановка
стабілізувалася, у громаді спостерігається тенденція до зниження
загального рівня злочинності.
Сільською радою за активного
сприяння Одеької обласної організації «Комітету виборців України»
розроблена Стратегія розвитку
Маразліївській об’єднаної територіальної громади до 2025 року
«Три кроки до нових горизонтів».
Серед основних завдань на найближчі роки, які поставлені перед
громадою, – розробка містобудівної документації, оновлення
генплану і створення топографо-геодезичної електронної карти,
створення відкритого реєстру земельних ділянок та придатних для
інвестування приміщень, запуск
малих підприємств з переробки
продукції сільського господарства,
створення комунального ринку по
реалізації місцевої сільгосппродукції поруч з трасою Одеса-Ре-

ні, організація виставок-ярмарків
народної творчості для розвитку
місцевого туризму, а також активний розвиток туризму за рахунок
історичних квестів і створення краєзнавчих музеїв. Крім того, проектом стратегії передбачено забезпечення розвитку освіти, культури,
посилення медичної допомоги,
спорту, поліпшення сфери ЖКГ та
транспортної сфери. Тепер депутати будуть проводити опитування
серед жителів громади, яким запропонують заповнити спеціальні
форми щодо проектів, які, на їхню
думку, потрібно розвивати в громаді.
У планах громади — власна
пекарня, гарні дороги, центр з надання адміністративних послуг,
сучасні культурно-розважальні заклади, покращення медичного обслуговування населення (до речі,
вже сьогодні частину ліків для медичних закладів громада закуповує
за власні кошти). Та основна увага
все ж приділятиметься зміцненню
матеріально-технічного оснащення
освітніх закладів, навчанню і вихованню дітей.
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