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Інститут розвитку аграрних ринків в рамках реалізації проекту USAID «Вода для
агросектору» 9 лютого 2016 року провів семінар на тему: «Участь громади в управлінні та
експлуатації об’єктів соціальної та комунальної сфери».
Захід відбувся у актовій залі Будинку культури с. Бургунка Бериславського району
Херсонської області 
У семінарі взяли участь представники громади, керівництво, працівники та пайщики ПАТ
«Бургунське».
Мета проведення семінару - підвищення технічного потенціалу членів громади, що
приймають участь в управлінні та експлуатації об’єктів соціальної та комунальної сфери.
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На семінарі було розглянуто наступні питання:
1. Децентралізація та місцеве самоврядування.
2. Інноваційній підхід до створення та розвитку сільськогосподарського обслуговуючого
кооперативу. 
3. Взаємодія з місцевими органами влади та бізнесом для реалізації соціальних та
інфраструктурних проектів.
4. Участь громади в управлінні та експлуатації об’єктів соціальної та комунальної сфери.
5. Ефективне адміністративне керування.

  

У ході семінару учасники проявили зацікавленість до таких тем: 
• Відповідно до яких критеріїв обирати членів громади в робочу групу кооперативу для
участі в управлінні та експлуатації соціальних та комунальних об’єктів?
• Яким чином участь членів кооперативу в управлінні та експлуатації комунальних об’єктів
дозволить покращити якість послуг, що надаються в комунальній та соціальній сферах?
В результаті семінару його учасники почали краще розуміти функції
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу в управлінні та експлуатації
комунальних об’єктів, отримали знання про технічні параметри основних об’єктів, що
входять в систему питного та поливного водопроводу, про взаємодію кооперативу,
місцевих органів влади та бізнесу для реалізації соціальних та інфраструктурних
проектів.

  

У семінарі прийняли участь 13 осіб.
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