ПРОТОКОЛ
громадських слухань

обговорення Стратегії сталого розвитку міста Бурштин до 2030 року територіальної громади
міста Бурштин
14 вересня 2018 року
Присутні:

Учасники громадських слухань членів територіальної громади міста Бурштин (с. Витівка) в
кількості 42 осіб (список - у додатку 1 до цього протоколу).
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання секретаря слухань.
2. Затвердження регламенту слухань.
3. Обговорення Стратегії сталого розвитку міста Бурштин до 2030 року.
4. Різне.

1. Обрання секретаря слухань.
СЛУХАЛИ:
1.

Про обрання секретаря слухань.
ВИСТУПИЛИ:

1.

Рибчук Б.Б.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"

37

"П роти "

:

0

:

"Утримались"

0

:

"Не голосували" __5________;
"Всього було присутніх жителів під час даного голосування"

42

УХВАЛИЛИ:
1.

2.

Обрати секретарем слухань:
Прізвище, ім'я,
по-батькові

Рік народження

Штогрин Яна
Станіславівна

1988 .

Серія і номер
паспорта

м. Бурштин
вул.. О. Басараб 4
кв.19

Затвердження регламенту слухань.
ВИСТУПИЛИ:
Рибчук Б.Б.__________
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"
"Проти"

37

:
0

"Утримались"
"Не голосували"

:
0______ ;
5______ ;

"Всього було присутніх жителів під час даного голосування"

Домашня адреса

42

УХВАЛИЛИ:
Затвердити наступний порядок денний громадських слухань:
1.

Обговорення Стратегії сталого розвитку міста Бурштин до 2030 року

2.

Затвердити наступний регламент громадських слухань:
- на вступне слово до 10 хвилин;
- на доповідь до 20 хвилин;
- на кожну із не більше двох співдоповідей до 10 хвилин;
- відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом до 30 хвилин;
- на виступи експертів до 10 хвилин;
- на виступи в обговоренні до 5 хвилин.
ВИСТУПИЛИ:
Джура Р.О. Вступне слово. Привітала учасників громадських слухань та наголосила на
важливості розробки Стратегії сталого розвитку м.Бурштин до 2030 року.
Керівники робочих напрямків :
1.

Мельничук Р.В. - керівник напрямку житлово-комунального господарства. Розповів про

важливі напрямки роботи у сфері енергоефективності, покращення якості питної води та
удосконалення системи поводження зТПВ.
2. Савка П.С.- керівник напрямку екології . Розповів про основні напрямки роботи в сфері
екології, а саме: скорочення шкідливих викидів в атмосферне повітря, облаштування зони
відпочинку, реконструкція системи каналізації.
3. Бойчук Н.Р. - керівник напрямку освіти. Розповіла про реформування та зміни в системі освіти,
про облаштування та модернізацію навчальних закладів та розвиток позашкільної освіти.
4. Савчин О.М. - керівних напрямку медицини. Розповіла про зміни в системі медицини,
створення первинної ланки, про наступні пріоритетні проекти реалізація яких спрямованих на
розвиток та покращення медичного обслуговування в місті.
5. Шевчук Р.І. - керівник робочого напрямку культури. Розповіла про проекти, які були
реалізовані в галузі культури та нові ідеї для розвитку та популяризації культурних заходів в місті.
6. Козар М. С. - керівник напрямку туризму. Розповіла про створення концепції розвитку
рекреаційної зони та розвиток туризму в місті.
7. Видай С. О. - керівник робочого напрямку молодь та спорт. Розповіла про напрацювання в
сфері молодіжної політики, розвиток електронного врядування.
8. Запатріна І., Цехан Т. партнерства м.Київ.

розробники стратегії ,експерти інституту державного приватного

Презентували Стратегію сталого розвитку м. Бурштин до 2030 року.

Обговорили головні етапи та шляхи реалізації даного документа .
9. Гулик В.Р. - зауваження та доповнення.
ГОЛОСУВАЛИ:
"За"
"Проти"

37

:
0

"Утримались"

:
0______

"Не голосували" _5_________ ;
"Всього було присутніх жителів під час даного голосування"

42______ . УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати розробнику Стратегії внести зміни (доповнення) до основного документа:
-зміна адреси ЦНАП ст.,77 п.УІІ 2.1/2 на вул..С.Стрільців 15
- зміна критеріїв оцінінки пріоритетності проектів ст..76

ВИСТУПИЛИ:
1.

Рибчук Б.Б.

ГОЛОСУВАЛИ:
"За"

37

"Проти"

:
0

:

"Утримались" __0_______ ;
"Не голосували" __5________;
"Всього було присутніх жителів під час даного голосування"

42______ .

УХВАЛИЛИ:
рекомендувати Бурштинській міській раді затвердити Стратегію сталого розвитку міста Бурштин
до 2030 року з врахуванням пропозицій та доповнень

Голова слухань
Рибчук Б.Б.______
(прізвище та ініціали)
Секретар слухань
Штогрин Я.С.______
(прізвище та ініціали)

