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Општина Чашка во соработка со Здружението на финансиските работници на
локална самоуправа и јавни претпријатија – Велес во прилог на транспарентност на
процесот на буџетирање го презентираше Нацрт Буџетот на Општина Чашка за 2009
година.
Нацрт Буџетот на Општина Чашка за 2009 изнесува 80.219.260 ден каде што
трансферите и донациите од централната власт имаат доминантна улога.
При донесувањето на буџетот на општината се наметнува потребата да се
истакне дека општината Чашка и во наредниот период ќе се соочува со проблемот на
подмирување на наследените обврски од претходниот период .
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И покрај присутните проблеми општина Чашка како и во тековната 2008година
така и во наредната 2009 година ќе продолжи во финансирање на инфраструктурните
објекти во општината како основен цел за подобрување на условите за живеење и
подобрување на условите за развивање соодветни бизниси.
Буџетот на Општина Чашка за 2009 год, е усвоен на 63 та седница на Советот
на Општина Чашка, која се оддржа на 26.12.2008 год .
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На 63-та седница на Советот на Општина Чашка која се оддржа на ден 26. 12.
2008 год донесе Одлука за усвојување на Стратешки План за локален економски развој
на Општина Чашка. Стратешкиот план е дел од проектот на УСАИД Програма за локална
самоуправа.
Определувајќи ги генералните насоки на развој по кои општината треба да се
движи, стратешкиот план е клучната компонента на процесот на планирање. Истиот
претставува само чекор напред на партнерството помеѓу јавниот, бизнис и граѓанскиот
сектор за оставрување на целите во прилог на подобар живот на сите жители.Целта е да
изгради економски капацитет на локално ниво за да се подобри економската иднина на
општината и животниот стандард на сите жители.
Работната тим за локален економски развој составен од претставници од
јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, ккао и од подрачните единици на
министерствата максимално се вложија ви креирање на планот.
Tематските области во кои Општина Чашка треба да генерира развој во иднина
се : бизнис клима; туризам; земјоделство; меѓуетнички соживот и урбан развој.

Усвоена Програмата за развој на Вардарскиот Плански регион
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Советот за развој на Вардарскиот Плански регион на ден 23.01.2009 год ја
оддржа својата проширена седница. На истата присуствуваа Градоначалниците од
Општините на Вардарскиот плански регион, вработените во општинската
администрација, Претседатели на Совет на општините , претставници на УНДП и
URC.
Членовите на Советот ја усвоија Програмата за развој на Вардарскиот
Плански регион .Програмата е изработена со поддршка од Програмата за развој на
Обединетите Нации UNDP Македонија, консултантската куќа Урбан Рурал
Консалтинг-УРЦ, членовите на Советот, претставниците на општинските
администрации, НВО и бизнис секторот од деветте општини кои учествуваа во
подготовката на програмата.
При изработка на Програмата за развој на Вардарскиот регион користени се
расположливите национални документи од областа на регионалниот развој
( работната верзија на Стратегијата за регионален развој на Република Македонија
и Законот за рамномерен регионален развој) односно Стратегиите за локален
( економски) развој на општините во состав на Вардарскиот регион, и тоа Велес,
Градско, Чашка, Кавадарци, Росоман, Демир Капија, Неготино, Лозово и Свети
Николе.

Избран проект во “Форуми во заедницата”
Во рамки на програмата “Форуми во заедницата“, од страна на учесниците
на форумот беше избран проектот „Реконструкција на делови од улици во Општина
Чашка„. Дел од средствата кои преостанаа беше одлучено да бидат доделени на
Планинарскотодруштво „Солунска глава„ од Велес за реконструкција на
планинарскиот дом „Чеплес„
Жителите на Општина Чашка одлучија дека најдобар начин да се потрошат
четири милиони денари, средства од Швајцарската агенција за развој и соработка и
Општина Чашка, a во реализација на центарот за институционален развој ЦИРА и
локалната самоуправа Чашка, е за реконструкција на улици и патишта во селата
Горно и Долно Јаболчиште и на улицата Ацо Шопов во населбата Чашка.За целосно
спроведување на проектот ќе се потрошат 3.915.300 денари.
Со останатите средства Планинарско-спортскиот клуб “Солунска глава “ ќе ги
подобри условите за претстојот на посетителите во домот .

Известување за земјоделските производители

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството на
РМ,Регионален Центар Скопје, Работна Единица Велес, во согласност со Програмата
за финансиска поддршка во земјоделството за 2009 год, а во финансиска поддршка
во земјоделството и руралниот развој ги известува земјоделските производители
дека можат да добијат барање и информации за користење на средствата .
Рокот за подигање, пополнување и поднесување на барањата е од
20.01.2009 год до 15.02.2009 год. Пополнувањето на барањата и инфомациите
се бесплатни.
Сите информации може да ги добиете во Агенцијата за поттикнување на развојот
на земјоделството на РМ, РЕ Велес, која се наоѓа во просториите на Општина Велес
или на тел 043/ 212 774.

