
Круглий стіл для об’єднаних громад на Самбірщині

   

18 жовтня 2016 року у Самбірській районній раді АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна» в
рамках проекту «Об’єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу об’єднання
громад у Львівській області» провела круглий стіл на тему "Аналіз ресурсного потенціалу
та бюджету громад, як інструмент для планування місцевого розвитку".Участь у заході
взяли голова районної ради і заступник та перший заступник голови районної
адміністрації,представники об’єднаних територіальних громад (ОТГ) Самбірщини,
науковці, експерти проекту та представники Асоціації „Єврорегіон Карпати-Україна”.
Голова районної ради Віталій Кімак, перший заступник голови Самбірської районної
адміністрації Роман Біндас та координатор проекту Іванна Качмарик-Яремавиступили з
вітальним словом. Як створювалися об’єднані територіальні громади на Самбірщині, а їх
вісім об’єднаних громад: Воле-Баранецька, Луківська, Вільшаницька, Бісковицька,
Чуквянська, Новокалинівська, Дублянська, Бабинська, про їх проблеми та перспективи
доповів голова районної ради Віталій Кімак.

Науковий співробітник ДУ ІРД ім. М. І Долішнього НАН України Наталія Цимбаліста
презентувала про об’єднання громад, як чинник розвитку сільської місцевості: основні
напрямки реформування, ключові завдання органів місцевого самоврядування,
пріоритетні напрямки ресурсного потенціалу громадита основні засоби формування, а
також нарощування соціального капіталу громади.Про те, як уникнути дефіциту
бюджету об’єднаних територіальних громад, про причини та основні методи зменшення
дефіциту і завдання для зниження видаткової частини бюджету розповів науковий
співробітник ДУ ІРД ім. М.І. Долішнього НАН України Андрій Пелехатий.
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Про планування місцевого розвитку, як про інструмент подальшого розвитку громади та
план розвитку Чукв’янської територіальної громади до 2020 року, говорила Іванна
Качмарик-Ярема – координатор проекту. Під час дискусії представники громад
обговорювали проблеми в громадах та шляхи їх вирішення, плюси і мінуси при об’єднанні,
дійшовши до висновку що, незважаючи на всі проблеми треба об’єднюватися  і
забезпечувати комфортне життя мешканців громад.

Проект «Об’єднуймося свідомо: підвищення ефективності процесу об’єднання громад у
Львівській області» реалізується Асоціацією органів місцевого самоврядування
«Єврорегіон Карпати – Україна»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.
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