Шановні депутати Новомиколаївської селищної ради !
Ми, трудові колективи ТОВ «Терра» та ПрАТ «Новомиколаївський молокозавод», вкрай
стурбовані ситуацією, яка склалася в нашому районі щодо добровільного об’єднання
територіальної громади.
На сьогодні вже більше 60%
територій Запорізької області утворили об’єднані
територіальні громади. І вже можна говорити про переваги добровільного об’єднання
територіальних громад беручи за основу як теоретичні, так і практичні досягнення. Такі
громади самостійно планують та сприяють місцевому економічному розвитку; вирішують
питання розвитку та утримання інфраструктури об’єднаної громади, планування розвитку
і забудови території громади, житлово-комунальних послуг, утримання об’єктів
комунальної власності; функціонування сфер соціальної допомоги, первинної охорони
здоров’я та швидкої медичної допомоги, середньої, дошкільної та позашкільної освіти;
культури та фізичної культури та спорту; охорони правопорядку; самостійно управляють
пасажирськими перевезеннями на території громади. Вони активно залучають інвестиції
від іноземних партнерів на будівництво нових стадіонів, реконструкцію закладів освіти та
культури, енергоефективності тощо.
Зволікаючи зі створенням громади ми втрачаємо значні кошти , які могли використати
на розвиток своєї території. А ще більше лякає той факт , що зволікаючи з об’єднанням,
ми ризикуємо «розірвати» наш район, втратити його межі, втратити його землі, адже наш
район аграрний.
Офіційна позиція наших колективів - об’єднання територіальних громад району в
Новомиколаївську територіальну громаду з центром у селищі Новомиколаївка,
відповідно до перспективного плану формування територій Запорізької області в
форматі «Один район - одна громада» . Для прискорення цього процесу підтримайте ініціативу Барвінівської сільської ради !
Ми впевненні , що це допоможе зробити наш район сильнішим в економічному плані, а
також дозволить зберегти інфраструктуру , забезпечити фінансуванням об’єкти культури,
медицини, освіти тощо, створити нові робочі місця та, врешті решт, зупинити процес
зменшення населення району.
Просимо Вас взяти до уваги наше колективне звернення , адже саме від нашої спільної
позиції наразі залежить подальша доля всіх мешканців району.
Давайте приймемо правильне рішення зараз , щоб потім не було соромно перед нашими
нащадками!

Пам’ятаймо, що Україна сильна не колись, вона сильна тепер!
Просимо надіслати відповідь у визначений Законом України «Про звернення громадя»
термін на адресу:
вул. Українська, 9
смт.Новомиколаївка
'Новомиколаївський район
Запорізька область
70101

З повагою і надією на правильно прийняте рішення працівники ТОВ «Терра» та ПрАТ
«Новомиколаївський молокозавод».
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