
Протокол №3
Третє засідання робочої групи. Розробка та пріоритезація проектів, 

визначення порядку їх реалізації (консенсус або зважене голосування) в 
Новоселийцькій міській територіальній громаді Програма DOBRE

м.Новоселиця 21.07.2021
(Зал засідань Новоселийцької міської ради)

Присутні:
Члени робочої групи -  22 особи (згідно списку реєстрації, додається). 
Представник Програми DOBRE -  Олег Процик, Марина Дудяк, Юлія 
Єсмуханова.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Перегляд напрацювань (діагностика стану надання послуги «Благоустрій 
(парки та зелені насадження)», SWOT аналіз, виявлення проблем.
2. Перегляд узгоджених рішень щодо бачення послуги, визначення 

стратегічних і оперативних цілей.
3. Розробка та пріоритизація проектів, визначення порядку їх реалізації 
(консенсус або зважене голосування).
4. Збір пропозицій та ідей від жителів громади, стосовно покращення обраної 
послуги, які будуть враховані при фінальному розгляді Плану з покращення 
Послуги «Благоустрій (парки та зелені насадження)».

СЛУХАЛИ:
По першому питанню порядку денного:
Представник Програми DOBRE Марина Дудяк ініціювала обговорення 
важливості розробки нових Правил благоустрою Новоселицької міської 
територіальної громади, так як існуючі були напрацьовані ще в 2013 році і не 
охоплюють всю територію громади, внесення змін в Програму благоустрою 
на 2021-2022рр.
По другому питанню порядку денного:
Першого заступника міського голови Арсенія С.В., який разом з присутніми 
на засіданні визначив стратегічні цілі, які повинні бути зрозумілими, 
досяжними, стислими та придатними до перетворення на оперативні цілі 
враховуючи різні інтереси, бачення.
По третьому питанню порядку денного:
Представника Програми DOBRE Олега Процика з пропозиціями та 
обговореннями з робочою групою щодо розробки м’яких та твердих 
проектів, віднесення їх до короткострокових, середньострокових та 
довгострокових, визначались терміни реалізації та відповідальні для кожного 
етапу проекту, визначались джерела фінансування, які зміни відбудуться 
після реалізації проекту і як це в подальшому вплине на рівень задоволення 
мешканців послугою.



З четвертого питання порядку денного слухали:
Голову Новоселицької міської ради Нікорич М.І., яка зазначила, що проект у 
Плані вдосконалення послуги - це обмежена в часі, ресурсах і вимогах 
сукупність завдань для створення якісної Послуги з благоустрою. Відділу 
житлово-комунального господарства, транспорту, благоустрою та охорони 
навколишнього середовища спільно з відділом організаційно-інформаційної 
роботи, розгляду звернень громадян, звітності, контролю та архівної справи 
розпочати збір пропозицій та ідей від жителів громади, які будуть враховані 
при фінальному розгляді Плану з покращення Послуги «Благоустрій (парки 
та зелені насадження)».

Опублікувати на офіційному веб-сайті міської ради повідомлення про 
початок збору пропозицій та ідей від жителів громади щодо покращення 
надання Послуги «Благоустрій (парки та зелені насадження)». Розробити 
картки проектів з визначенням виконавців, термінів виконання та джерел 
фінансування. Розмістити протокол третього засідання робочої групи на веб- 
сайті Новоселицької міської ради у вкладці ООВЯЕ, ББІР (Покращення 
послуги).

ВИРІШИЛИ:

Голова робочої групи

Секретар робочої групи Бедяк Г.М.


