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БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
________ 2021 року
Борислав
№______
 
Про затвердження Стратегії розвитку Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки та Плану  заходів з реалізації на 2022-2024 роки Стратегії розвитку Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки

Відповідно до п.22 ч.1. ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» від 11 листопада 2015 року № 932, враховуючи доповідну записку начальника відділу розвитку міста Балабанської Оксани від 17.12.2021 року та з метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку Бориславської міської територіальної громади, міська рада

В И Р І Ш И Л А:
            1. Затвердити Стратегію розвитку Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки  (далі – Стратегія), що додається.
            2. Затвердити План заходів з реалізації на 2022-2024 роки  Стратегії розвитку Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки, згідно  з  додатком.
            3. Виконавчим органам Бориславської міської ради, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям Бориславської міської територіальної громади враховувати основні положення Стратегії при розробці прогнозу бюджету, бюджету громади, програми соціально-економічного розвитку громади та щорічних цільових програм.
             4. Відділу розвитку міста (Балабанська Оксана) забезпечити проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки та Плану заходів з реалізації на 2022-2024 роки  Стратегії розвитку Бориславської міської територіальної громади на 2022-2027 роки.
             5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія, першого заступника міського голови Садлівського Романа, заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарасимів Роксоляну, Кобилецького Ігоря відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та постійні комісії: з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан), з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій), з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Тарновецький Ігор),   з питань управління комунальною власністю, торговельного, побутового обслуговування, громадського харчування, зовнішньоекономічної діяльності (Андросов Андрій), з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро), з питань екології, туризму та сталого розвитку (Цайтлер Мирон)

     Міський голова                                                                             Ігор ЯВОРСЬКИЙ

