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19 жовтня місто Пирятин відвідали голова обласної ради Петро Ворона та делегація
міжнародних експертів проекту Німецького товариства міжнародного співробітництва
(GIZ) „Реформа управління на сході України“. Метою візиту стала участь в урочистому
представленні нового сміттєвоза, який придбаний в рамках проекту співробітництва
„Придбання сміттєвоза та контейнерів для покращення матеріально-технічної бази
громад. Спільний крок до чистоти довкілля Пирятинського краю“.

За участю міського та сільських голів громад-учасників Проекту було проведено робочу
нараду, на якій обговорили хід реалізації заходів Проекту та подальші плани по співпраці
громад для забезпечення сталості проекту та життєздатності. Під час наради
представники „GIZ“ рекомендували громадам-учасникам розробити нову комплексну
програму, яка б дала можливість вирішити питання збору та утилізації ТПВ на території
Пирятинської і сусідніх громад. Експерти Проекту запропонували допомогу у розробці
такої програми та підтримку її підчас реалізації. У ході зустрічі досягнуто домовленості,
що в найкоротші терміни буде створено про робочу групу, яка займатиметься розробкою
конкретних розділів програми. Напрацьовані пропозиції будуть представлені на
наступному засіданні Клубу громадського діалогу, в якому візьмуть участь як
представники громадськості, так і експерти Проекту „ GIZ “.

По завершенню наради на території КП „Каштан“ було урочисто презентовано новий
спецавтомобіль – сміттєвоз, який придбано в рамках Проекту. Петро Ворона привітав
присутніх з цією подією та висловив вдячність міському голові та всім учасникам проекту
за активну участь у реалізації його заходів. Міський голова Олексій Рябоконь
проінформував про наміри виконавчого комітету розробити нову комплексну
муніципальну програму, яка б дала можливість не тільки запровадити роздільне
збирання ТПВ та підвищити рівень екологічного виховання населення громад-партнерів,
а й вирішити питання збирання відходів загалом. Міський голова акцентував увагу
присутніх на важливості участі міської ради в обласних, всеукраїнських та міжнародних
конкурсах з метою розвитку міста, покращення його інфраструктури та якості послуг для
громади.
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