Стратегія розвитку Жидачева з врахуваннямтперспективи створення ОТГ

27 грудня 2018 року у Жидачівській міській раді відбувся «круглий стіл» на тему:
«Стратегія розвитку міста Жидачева з врахуванням перспективи створення об’єднаної
територіальної громади».

На запрошення міського голови Володимира Левка участь у цьому заході взяли
депутат Львівської обласної ради Михайло Титикало, депутати Жидачівської міської
ради Ігор Чорнейко, Михайло Микитин, начальник відділу Жидачівської міської ради
Наталія Данилів, голова Асоціації малого і середнього бізнесу Володимир Швед,
директор територіального центру соціального обслуговування у Жидачівському районі
Ігор Процан, депутат Жидачівської районної ради Роман Баліцкий, начальник
Жидачівської ДПІ Стрийського управління ГУ ДФСУ у Львівській області Володимир
Гребінь, директор Жидачівського НВК Леся Цан, директор опорного закладу
«Жидачівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2» Оксана Мальцева, директор гімназії ім. О. Партицького
Василь Благий, секретар Жидачівської міської ради Ольга Лешков’ят, заступник міського
голови м. Жидачева Ярослав Гаврильчук, секретар виконавчого комітету Жидачівської
міської ради Ярослав Турченяк, головний бухгалтер Жидачівської міської ради Ірина
Николин.

Мер міста Володимир Левко, ознайомлюючи з основним колом питань, заради вирішення
яких зібралися запрошені, наголосив на тому, що 2020 рік має бути вирішальним у
створенні об’єднаних територіальних громад. Саме тому потрібно далі активно
працювати у напрямі об’єднання громад, створення стратегії розвитку ОТГ, розробки і
втілення інвестиційних проектів.

Окремо йшлося про одне з головних питань, яке потребує якнайшвидшого вирішення, поліпшення якості води. Відтак Володимир Семенович детально зупинився на роботах,
що уже ведуться у цьому напрямі. А це і заміна водопроводів міста, винос водогону за
межі ПАТ «Жидачівський ЦПК», каналізування.

Йшлося і про діяльність ПАТ «Жидачівський ЦПК», функціонування закладів охорони
здоров’я та освіти, а також можливість розвитку цих галузей в майбутній ОТГ. Своє
бачення життєдіяльності громади, яка об єднається навколо Жидачева, висловили усі
учасники зустрічі.
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У наступному номері читайте велике інтерв’ю з міським головою Володимиром Левком, де
йтиметься про те, що зроблено в місті, що робиться і що буде робитися, а також про
перспективи створення Жидачівської громади.
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