
Протокол №1
Перше засідання робочої групи з визначення другої пріорітетної послуги 

в Новоселицькій МТГ в рамках Програми «БОБЛЕ».

м.Новоселиця 29.10.2021
(9.00 Зал засідань Новоселийцької міської ради)

Присутні:
Члени робочої групи -  15 осіб (згідно списку реєстрації, додається). 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт про результати опитування жителів громади стосовно якості послуг, 
які надаються в громаді.
2. Вибір другої послуги для якої буде розроблено План покращення надання 
послуги в Новоселицькій міській територіальній громаді, враховуючи 
результати опитування мешканців громади в рамках співробітництва між 
виконавчим комітетом міської ради та Глобал Комьюнітіз, виконавцем 
Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» 
(ООВЯЕ)

СЛУХАЛИ по 1 питанню порядку денного: звіт за результатами 
проведеного опитування щодо виявлення послуги, яка потребує покращення 
в рамках програми БОВКЕ.

ВИСТУПИЛИ:
Майданський Руслан, заступника міського голови, який нагадав результати 
опитування жителів громади, в ході якого було визначено топ - п’ять 
публічних послуг, першою з яких була визначена «Послуга з благоустрою 
(парки та зелені насадження)», по якій вже затверджений План з покращення 
послуги.

ВИСТУПИЛИ:
Штефлюк Раду, староста Динівецького старостинського округу та Зеліско 
Володимир, староста Котелівського старостинського округу №6, які надали 
перевагу послузі по освітленню.

СЛУХАЛИ по 2 питанню в порядку денному: Нікорич Марію, міського 
голову, яка зауважила, що всі послуги є соціально значущими, однак другою 
пріоритетною може бути Послуга вуличного освітлення, яка є складовою 
комплексного благоустрою ТГ. Якісне вуличне освітлення створить належну 
безпеку дорожнього руху, сприятливі умов життя, підвищить рівень 
добробуту та безпеки населення у Новоселицькій міській територіальній 
громаді.



ВИСТУПИЛИ:
Майданський Руслан, заступника міського голови, який запропонував обрати 
другою послугою «Освітлення вулиць»

УХВАЛИЛИ:
1. Заслухану інформацію взяти до відома;
2. На основі результатів опитування жителів громади, які сформували топ- 
п ’ять публічних послуг, обрати другою пріоритетною послугою в 
Новоселицькій міській територіальній громаді - «Освітлення вулиць»;
3. Оприлюднити протокол першого засідання робочої групи з визначення 
другої пріоритетної послуги на сайті Новоселицької міської ради у вкладці 
ВОВЯЕ, ББІР (Покращення послуги).

Голова робочої групи Нікорич М.І.

Секретар робочої групи


