
Протокол №4
Четверте засідання робочої групи. Формування плану дій, розробка 
Плану впровадження та технічного забезпечення в Новоселицькій

міській територіальній громаді 
Програма DOBRE

м.Новоселиця 18.08.2021

(Зал засідань Новоселийцької міської ради)

Присутні:
Члени робочої групи - 15осіб (згідно списку реєстрації, додається). 
Представник Програми DOBRE -  Олег Процик.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1 .Перегляд напрацьованих проектів (картки проектів)
2.Формування плану дій.
3.Розробка плану впровадження та технічного забезпечення.
4.Розробка Плану моніторингу та оцінювання.
5. Обговорення результатів наданих пропозицій від жителів громади щодо 
проектів Плану удосконалення послуги «Благоустрій (парки та зелені 
насадження).

СЛУХАЛИ:
По першому питанню порядку денного:
Представник Програми DOBRE Олег Процик представив на екрані присутнім 
напрацьовані картки проектів, визначили залежність одних проектів від 
результатів інших. Було досягнуто консенсусу між усіма членами робочої 
групи щодо першочергових проектів.
По другому питанню порядку денного:
Головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства, 
транспорту, благоустрою та охорони навколишнього середовища Галину 
Бедяк, яка разом з робочою групою та представником Програми DOBRE 
сформували План дій, як важливий документ, що регламентує виконання 
поставлених завдань у часі, в залежності від ресурсів. Переглянули ще раз з 
Робочою групою розташування проектів відповідно рейтингу пріоритезації. 
По третьому питанню порядку денного:
Першого заступника міського голови Арсенія С.В., який наголосив, що 
планування реалізації Плану вдосконалення послуги Благоустрій є важливим 
етапом. Для його виконання треба сформувати Групу впровадження, яка 
буде забезпечувати виконання ПВП та здійснювати поточний моніторинг та, 
за потреби, вносити зміни до графіка реалізації проектів, а також Групу 
моніторингу та оцінювання. Також наголошувалось, що для очікуваних
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Результати потрібно вимірювати за допомогою кількісних показників 
(вимірювання результативності, вимірюється в натуральних одиницях) та 
якісних (вимірюють ефективність діяльності, вимірюються у відносних 
показниках (відсотках, місцем у рейтингу тощо)). Також говорилось про 
застосування індикаторів для визначення досягнення очікуваних результатів, 
це показник із наперед встановленим значенням, з яким можна порівнювати 
фактично отримані результати. Правильно встановлені індикатори дозволять 
відстежити та прогнозувати розвиток ситуації.
По четвертому питанню порядку денного:
Депутата міської ради Фока І.І., який говорив про обов’язковість 
моніторингу для визначення зрушень чи прогресу, досягнутих в процесі 
виконання Плану вдосконалення Послуги.
По п’ятому питанню порядку денного:
Головного спеціаліста відділу організаційно-інформаційної роботи, розгляду 
звернень громадян, звітності, контролю та архівної справи Унгурян І.Г., яка 
повідомила, що жодних пропозицій від громадян після публікації на сайті 
напрацювань не надійшло.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити остаточно картки проектів, сформувати план дій, сформувати 
Групу впровадження та Групу моніторингу. Визначити координатора ПВП, 
із складу Групи впровадження-особу, яка буде відповідальною за 
координацію впровадження Плану. Результати реалізації ПВП в 
Новоселицькій громаді повинні бути вимірюваними, застосовуючи якісні та 
кількісні показники. Розробити План моніторингу та оцінювання. Встановити 
якісні та кількісні індикатори для моніторингу. Розмістити Протокол 
четвертого засідання робочої групи на сайті Новоселицької міської ради у 
вкладці ООВЯЕ, 8БІР (покращення послуги).

Голова робочої групи 

Секретар робочої групи


