
Перша робоча зустріч ресурсного потенціалу Белзької територіальної громади в рамках проекту «Об’єднуймося свідомо: підвищення ефективн

17 грудня 2015 року Асоціація органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати –
Україна» провела в приміщенні Белзької міської ради першу робочу зустріч в рамках
проекту «Об’єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу об’єднання громад у
Львівській області». Проект здійснюється в рамках програми ЄС «Підтримка реформи
місцевого самоврядування в Україні», що реалізується Інститутом громадянського
суспільства в партнерстві з Фондом Східна Європа і фінансується Європейським
Союзом.

  

Метою першої робочої зустрічі було представлення представникам громади алгоритму
реалізації проекту та започаткування розробки аналітичного документу «Ресурсний
потенціал Белзької територіальної громади», який в подальшому стане вихідним пунктом
для формування плану розвитку громад, сприятиме максимальному використанню
потенціалу громад та формуванню їх самодостатності, зокрема шляхом залучення
інвесторів.
Підтримку проекту виявили Львівська обласна рада, Сокальська районна рада та
адміністрація, Офіс реформ Львівщини, а серед присутніх на зустрічі були представники
Белзької об’єднаної громади, органів місцевого самоврядування, виконавчої влади,
депутатського корпусу, організацій громадського суспільства, представники неурядових
організацій, бізнесу, засобів масової інформації та експерти.
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Відкривали першу робочу зустріч заступник голови Сокальської районної ради БойкоВасиль та міський голова міста Белз Олексій Макух, які наголосили на важливостіуспішного втілення реформи. Віталій Корецький, керівник Офісу реформ Львівщини, усвоєму виступі зазначив, що значна частина успіху розвитку об’єднаної громадизалежить від самоорганізації населення та керівника громади. В свою чергу, Іванна Качмарик-Ярема, керівник проекту «Об’єднуймося свідомо:підвищення ефективності процесу об’єднання громад у Львівській області», зазначила,що основна мета проекту - надати обраним об'єднаним громадам можливість реальнооцінити свій потенціал у новому складі, допомогти в формуванні перспективного планурозвитку громади, який буде не лише формальністю, а й дасть можливість поступоворозвивати цей потенціал та залучати інвестиції для розвитку території. Проект має бутипоштовхом для пошуку нових підходів формування самодостатньої громади. ГаннаКостюк, директор Сокальської агенції регіонального розвитку, у своєму виступіокреслила основні переваги Белзької об’єднаної громади та зазначила, що даний проектє інвестицією в знання громади, які лише примножуватимуть їх капітал. 

Провідний експерт проекту, Віктор Борщевський, наголосив, що проаналізувавширесурси громади, можна об’єктивно оцінити не лише можливості громади, а й бар’єри, якіпрешкоджають максимальному використанню фінансового, природнього,адміністративного та людського капіталу. У свою чергу, експерт проекту представивструктуру проведення аналізу ресурсів Белзької територіальної громади та механізминапрацювання аналітичного документу.Завершилась зустріч дискусією робочої групи щодо об’єднання Белзької територіальноїгромади з м.Угнів чи окремою Угнівською громадою. Ганна Костюк, наголосила надоцільності відкриття пішого переходу, доступу громад до навчань і консультацій, курсидля майбутнього управління громадами.
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