
новосвлI{цькА MIcb,KA рАдА

пIDотокол Nь]t

розширеного засiдання представникiЕt Новоселицькоi мтг

08.0б.2021 р. 10 00 м. Новоселиця

Присутнi представники НовоселицькоТ мтГ (список додасгься),
,rр.д.ruЪникИ DOE}RE: програмНий спецiалiст, координатор програми Марина

Дудяк, експерти з мунiцlап€Lльн!ж послуг Максим Бурдавiцин та Опександр

Itiypuro", фахiвець з розЕитку Iромад по коп4поненту МЕР та послуг олег
Процик (за допомогою онлайн пiд(ключення).

ПОР.ЯЩОК ЩЕННJLII{:

1. Обговорення звiry щоjIо результатiгl опитування жителiв громад4

стосовно якостi послуг, якi надаються в громадi.

2. Вибiр послуги, для якоli буд. розроблено ГIпан покращення надання

послуг в Новоселицькiй МТГ.

з. Про висвiтлення у ЗмI та на iнфоресуlrсах Новоселицькоi Micbkoi ради

реалiзачii f[панУ з покраЩення приорiтетноii ПосrryгИ В рамкаХ ПРОГРаI!&1

Ьовкв спiльно з вiддiлом оlэганiзацiйно-irrформачiйноi роботи, рОЗГЛЯД/

звернень громадяЕ, звiтностi, Iiонтролю та apxiBHoi справи Новоселицькоi

MicbKoi ради.

слухдли цо 1 питанню: Руслала Майданськ,огоl заступника мiського голови,

щодо результатiв опитування >lкитепiв |ромаДи стосовно якостi посJцл, якi

надаються в громадi, якi потребують покращення в рамках про|рами DQBRE
(напрямок <<Послуги>).

Було опитано 400 респондентiв населених пунктiв Новоселицькоi Micbkoi

територiальноi громади. ,В ходi проведеного trпитування визначено тоtI п'ягь
посJIуг, якi на Думку жителiв ГРОIуIаДи потребуrc,ть покращення:

1) послуги первинноi медачноi дrэпомоги;

2) прибирання вулиць та iнших г]ромадських мi,эць;

3) будiвництво, ремонт та обсrryговування дорiг та TporyapiB;



4) освiтлення вулиць;

5) благоустрiй (зеленi насадження та парки).

ВИСТУПИЛИ: Програмний спецiалiст, координатор програми Марина Дудяк
з роз'ясненням основних положень реалiзацii напрямку кПослуги) в paмK€lx
програми DOBRE, Новоселицькиtй мiський голова Марiя Нiкорич з аналiзом
результатiв опиryвання по кожноллу населеному пункту громади.

УХВАЛИЛИ:

l. Iнформацiю Руслана Майдансьпiого взяти до вiдома.

2. Взяти за основу результати Til рекомендацiйний перелiк посJIуг, який був
погоджений експертами DOBRE дцrя вибору найбiльш прiоритетноi посJtуги дпя
подttльшоi розр обки Г[пану, покраIцення н адання по слуг.

3.Оприлюднити результатрI опиту]вання на сайтi громади.

СЛ)rХАЛИ по 2 питанню: РуслаIrа Майданського, заступника мiського голови,
який запропонував висловитися lBciM старостам та учасникам засiдання щодо
обрання, на ix думку, прiорит,етноi послуги в громадi NIя под€rльшого
розроблення Плану покращення надання послуг в Новоселицькiй МТГ за
рахунок коштiв програми DOBRI] та спiвфiнансування з мiсцевого бюджету в

розмiрi не менше 30 вiдсоткiв.

ВиСТУПИЛИ:

Марiя Нiкорич, мiський голова, яка запропонувала обрати напрямок
кБлагоустрiй>.

Щмитро Зелiско, депутат MicbKoT ради, запропонував обрати посJгуry
кБудiвництво, ремонт та обслуго]вування дорiг та TpoTyapiB>>. Однак зауважив,
що актуalльним е також питаннjI п,оводження з ТПВ, оскiльки така проблема е в
с.Котелеве.

IBaH Фока, депутат MicbKoi рад]п, зауважив, що слiд покращувати послуry
кБудiвництво, ремоIIт та сlбсrryговування дорiг та TpoTyapiB>. Однак з€вначив,
що ttкту€lльним е питання розвитку спортивноТ iнфраструктури в
старостинських округах.

Георгiй Нiкiтович, староста Маршинецького старостинського окруry Nsl
запропонував обрати послуry кБулiвництво, ремонт та обслуговування дорiг та
TporyapiB>.

Iлля ефтенiй, староста Рингацького старостинського окруry J\b2 запропоIIувЕlв
обрати послуry кБудiвництво, рем,онт та обслуговування дорiг та TporyapiB>.



Вiталiй KiopecKo, староýта Рокитненського старостинського окруry JS3
запропонував обрати послуry <Булiвництво, ремонт та обслуговування дорiг та
TporyapiB>.

Анатолiй Ротар, староста С:rобiдського старостинського окруry }lb4,

запропонував обрати послуry <зе.lrенi насадження та парки).

MapiaH Кукуряк, староста С,гроТнецького старостинського окруry }lb5

запропонував обрати послуry <Бl,дiвництво, ремонт та обслуговування дорiг та
TporyapiB>.

Володимир Зелiско, староста ]Котелiвського старостинського округу Nч6,

запропонував обрати послугу <Бl,дiвництво, ремонт та обслуговування дорiг та
TporyapiB>.

Раду Кочурка, староста сiл Берестя та,,Щовжок, зауваживl що в його населених
пунктilх акту€Lльним е первинна медицинq тому що вiдсутня налЕгоджена прщя
медпрацiвника у фельдшерськоI\4/ гryнктi та прибирання вулиць в цромадських
мiсцях.

Iгор Карунту, староста села МшIинiвка, зауважив, що необхiдно запровадrти

роздiльний збiр смiття.

Iрина Унryрян, координаторка програми в Новоселицькiй громадi, яка поясниJIа
механiзм реа-гriзацii проект,iв в pal{Kax програми DOBRE та необхiднiсть вибору
посJIуги <Благоустрiй), що вкJIючатиме декiлька компонентiв одночасно в
з.lлежностi вiд мiсця реалiзацiТ (в залежностi вiд потреб населеного пункry).

Руслан Майданський, заступник: мiського голови, запропонував винести на
голосування 2 послуги: кБудiвlлицтво, ремонт та обсrryговування дорiг та
TporyapiB> та <БлагоустрiЬ>, якиlй вкJIючатиме ремонт TpoTyapiB, освiтлення та
зеленi насадження.

Сrгухали по 3 питанню: Арсе,нiя С.В. щодо висвiтлення у ЗМI та на
iнфоресурсах MicbKoi ради спiлtьно з вiддiлом органiзацiйно-iнформацiйноi

роботи, розгляду зверненъ громадян, звiтностi, контролю та apxiBHoi справи
Новоселицькоi MicbKoi ради реа-пiзацiI ГIлану з покращення Послryги
кБлагоустрiй (парки та зеленi насадження)> в рамках програми DOBRE.

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати як прiоритетну - послуIу кБлагоустрifu.

2. Направити даний протокол на затвердження виконавчого KoMiTery.



1за

звlт}

реаJI
наса

на розгляд та затвердження MicbKoT ради послуry кБлагоустрiй
для розробки ГIлаrryзеленi насадження)),, як першочергову

наданшI Послуг в Ноlзоселицькiй МТГ.

висвi:глювати у ЗМI та на офiцiйних cTopiHKax Новоселицькоi
iалt,ноi громади (веб-сайт, FасеЬооk, iнфоканал Viber) спiльно з

органiзаrцiйно-iнформаuiйноI роботи, розгляду звернень громадян,
контролю та apxiBHc,i справи НовоселицькоI MicbKoT ради хiд
ГIпану з покращенн.,t Послуги кБлагоустрiй (парки та зеленi

)> в рашrках програми ]DOBRE.

ýшан МАI,IДАНСЬКIЙ

Iрина )rНГУРЯНи

Голова


