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Про роботу виконкому Татарівської
сільської ради по соціально-економічному
і культурному розвитку села
Заслухавши та обговоривши інформацію Татарівського сільського
голови О.Дзем’юка щодо соціально-економічного та культурного розвитку
села, міськвиконком відмічає, що виконавчим комітетом сільської ради
проводиться відповідна робота
по забезпеченню належних
умов
життєдіяльності територіальної громади. Тут
функціонують об’єкти
господарської діяльності, облаштовані відповідно до сучасних стандартів, де
створено робочі місця для місцевого населення та надаються необхідні
послуги.
Сьогодні на території Татарівської сільської ради, площа якої складає
9 223,1 га проживає 1825 жителів.
На території Татарівської сільської ради функціонує 13 крамниць, 16
закладів громадського харчування, автозаправна станція «Окко», СТО, дві
аптеки, пекарня, салон краси «Стиль».
Станом на 10.04.2018 року на обліку в Яремчанському відділенні
Надвірнянської оДПІ перебуває 92 платники податків (15 юридичних осіб та
77 фізичних осіб з податковою адресою с.Татарів).
На території села Татарів зареєстровано 82 садиби «зеленого
туризму», загальна потужність яких складає 840 ліжко-місць. Для прикладу,
за 2017 рік до сільського бюджету надійшло майже 240 тис. грн.
туристичного збору.
У 2016 році доходи бюджету с. Татарів становили 5 478 311 грн., що
склало 130,1 % до запланованого на рік, у 2017 році - 12 012 087 грн. (156,4
%), у 2018 році планові показники надходжень 10 644 000 грн.
Основними джерелами надходження до сільського бюджету
залишається – акцизний збір, земельний та єдиний податок.
У с.Татарів функціонує Будинок культури, ДНЗ «Ліщинка» та ФОК
«Олімп», які в повному обсязі фінансується за рахунок коштів сільського

бюджету. Протягом останніх трьох років значно покращився стан
матеріально-технічної бази даних установ. При Будинку культури діє
аматорський фольклорно-етнографічний колектив «Березунка» та працюють
гуртки художньої самодіяльності. Мета роботи колективів - відродження
забутих звичаїв та обрядів, збереження гуцульського фольклору та побуту
гуцулів. В минулому році в Будинку культури облаштовано танцювальну
залу, де сьогодні місцеві діти мають змогу займатися танцями. В закладі
створені всі умови для належної творчої роботи: проведено капітальний
ремонт, придбані стільці, звукопідсилювальна апаратура, оргтехніка та
сценічні костюми.
У 2017 році відкрито комунальну організацію фізкультурнооздоровчий клуб «Олімп». При клубі працює тренажерна зала, секції
футболу та вільної боротьби. Також минулого року збудовано та відкрито
сучасний спортивний майданчик, міні-футбольний стадіон «Плай Арена».
Утилізацією та вивезенням ТПВ з території села Татарів займається
ДП «Альтфатер Тернопіль». Зокрема, минулого року з сільського бюджету
на ці потреби використано 190 тис. грн.
За останні три роки проведено капітальний ремонт приміщення
Татарівської сільської ради та ДНЗ «Ліщинка», замінено повністю вікна та
двері у Будинку культури та систему опалення. Проведено капітальний
ремонт покриття
вулиць Миру та Т.Шевченка, водовідведення на
вул.І.Франка. Поточні ремонти зроблено на вулицях М. Косила, Гірській,
Курортній, Лесі Українки, Свободи, Підгребінь. Повністю та частково
замінено систему освітлення (встановлення лед-ламп) на вулицях Пігівській,
М.Грушевського, І.Франка, О.Довбуша, Лесі Українки, Т.Шевченка, Миру,
Незалежності, Курортна.
Профінансовано капітальний ремонт спортивної зали, встановлення
в’їзних воріт і придбання музичної та оргтехніки для потреб Татарівської
ЗОШ.
Важливим питанням залишається залучення інвестицій в розвиток
села. За останні роки намітилась тенденція до зменшення продажу
земельних ділянок під розміщення об'єктів туризму та сфери послуг, що не
дає можливості залучення інвестицій, створення нових робочих місць та
покращення інфраструктури села.
Поряд з позитивними тенденціями соціально-економічного та
культурного розвитку села, існує низка проблемних питань, які потребують
вирішення.
Зокрема, й надалі залишається відкритим питання продовження
будівництва нового приміщення для Татарівської ЗОШ та лікарської

амбулаторії. Немає на території села й централізованого водовідведення та
водопостачання. Окрім того, виконкомом сільської ради продовжується
пошук земельної ділянки для облаштування нового кладовища, адже діючий
цвинтар розміщений із порушенням екологічних норм.
Потребує село сучасного відпочинкового та дитячого майданчика.
Постійно тримаємо на контролі питання відновлення тротуарів, розмітки,
встановлення знаків на дорогах, які проходять територією сільської ради: Н09 «Мукачеве - Львів» та Р-24 «Татарів – Кам’янець-Подільський».
Необхідно в Татарові встановити банкомат та відкрити невеличке банківське
відділення.
Проблемним залишається питання державної реєстрації та сплати
податків власниками садиб, легалізації їхнього бізнесу. Поряд з цим, виникає
питання вивозу сміття з прилеглих територій до садиб, коли вони працюють
поза законом, і укласти будь - які угоди на вивіз сміття відмовляються.
Сьогодні на території села надають послуги понад двадцять пунктів
прокату лиж та лижного спорядження, які розташовані вздовж дороги по
вул.Незалежності та вул.О.Довбуша. Більшість із них не відповідають
санітарним і естетичним нормам, що викликає справедливі зауваження зі
сторони відпочиваючих. Власниками даних прокатних пунктів не
вживаються заходи для відведення місць паркування, що може спричинити
аварійно-небезпечні ситуації. Сьогодні необхідно привести цю
інфраструктуру до встановлених вимог та норм, для безпечного
користування послугами прокатів.
Виходячи з вищенаведеного,
виконавчий комітет міської ради вирішив:
1.Інформацію сільського голови с.Татарів О.Дзем’юка про роботу
виконкому Татарівської сільської ради
по соціально-економічному і
культурному розвитку села взяти до уваги.
2.З метою удосконалення діяльності з питань соціально-економічного
і культурного розвитку населеного пункту виконкому Татарівської сільської
ради
2.1 працювати над:
- вирішенням питання продовження будівництва нового приміщення
для Татарівської ЗОШ та лікарської амбулаторії, облаштування
відпочинкового та дитячого майданчика;
- пошуком земельної ділянки для облаштування нового кладовища;
залученням інвестицій в розвиток села;
2.2 вивчити питання щодо можливості встановлення банкомату та

відкриття банківського відділення в селі;
2.3 спільно з депутатами сільської ради проводити роз’яснювальну
роботу щодо укладання угод на вивезення сміття з мешканцями села,
підприємцями та юридичними особами;
2.4 із залученням працівників державної податкової служби
роз’яснювати власниками садиб про необхідність державної реєстрації та
сплати податків, легалізації їхнього бізнесу;
2.5 проводити роботу з власниками прокатних пунктів щодо вжиття
ними заходів для відведення місць паркування, благоустрою території
прокатних пунктів, їх зовнішнього вигляду та санітарного стану;
тримати на постійному контролі питання відновлення тротуарів, розмітки,
встановлення знаків на дорогах, які проходять територією сільської ради: Н9 «Мукачеве - Львів» та Р-24 «Татарів – Кам’янець-Подільський».
3. Виконкому Татарівської сільської ради (О.Дзем’юк) інформувати
міськвиконком про проведену роботу щорічно до 15 січня.
4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

Перший заступник міського голови

Тарас Клим’юк

