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РЕКОНСТРУКЦИЈА НА
ДВЕ ИГРАЛИШТА ВО КАРПОШ
Службите на општина Карпош работат на реконструкција на уште две детски
игралишта, на улицата „Пелистерска“ во Карпош 3 и на улицата „Букурешка“
во Тафталиџе 1.
Имено, во рамки на двете детски зони се отстрануваат старите и дотраени
реквизити и на нивно место се поставуваат нови тобогани, клацкалки и
лулашки.
Овие денови ќе бидат поставени сите реквизити, по што ќе се обнови и
околната урбана опрема, клупите и корпите за отпадоци.
Локалната самоуправа континуирано работи на одржување на детските и
спортски игралишта во сите населби. Сервисирањето на овие јавни простори
е дел од буџетската програма на Секторот за живoтна средина и енергетска
ефикасност.
Овие зони придонесуваат за безбедна игра и рекреација на најмладите, а го
поттикнуваат маалскиот живот во населбите.
Во претходниот период беа реконструирани и детските игралишта во Карпош
4 (на ул. „Никола Парапунов“), Жданец, Средно Нерези, долж Кејот (во рамки
на Спортско – адреналинскиот парк) и Бардовци (на плоштадот).
Ги повикуваме сите граѓани на одговорно користење на урбаната опрема,
која се поставува со средства од Буџетот – пари на сите граѓани.
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БОГОЕВ ВО ПОСЕТА НА САД:
ДЕМОКРАТСКОТО ВЛАДЕЕЊЕ
– КЛУЧНО ЗА НАПРЕДОК НА ЗЕМЈАТА
Градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев е во неколкудневна
посета на Вашингтон, Соединетитите Американски Држави (САД), во рамки
на Програмата за размена на политички лидери меѓу Северна Македонија
и САД, спроведена преку Американскиот совет за млади политички лидери
(ACYPL), а на покана на Амбасадата на САД во Скопје.
Учесниците разменуваат искуства на повеќе релевантни теми: демократско
владеење, креирање на политики, улогата на жените во политиката, изборен
и правосуден систем и активно граѓанство.
Градоначалникот Богоев беше говорник во сесијата посветена на актуелните
случувања во Македонија. Тој се осврна на Пописот, чие спроведување е во
тек, претстојните локални избори, справувањето со КОВИД – 19 пандемијата
и сл.
Во сите овие процеси локалните самоуправи претставуваат важна „алка“.
Општина Карпош редовно ги вклучува граѓаните во креирањето на локалните
политики. Затоа што само на тој начин се обезбедуваат решенија и мерки
кои вистински одговараат на потребите на граѓаните, рече Богоев.
Една од панел – сесиите беше посветена и на економските и трговски односи
меѓу Северна Македонија, земјите членки на Европската унија и НАТО.
Говорниците заклучија дека членството на Македонија во НАТО придонесе за
поголема стабилност на државата, но и регионот, а Алијансата придонесува
и за економско зајакнување на земјата.
Македонската делегација имаше можност да размени искуства со Paul McCarthy, регионален директор за Европа на Меѓународниот републикански
институт (IRI), како и со повеќе претставници на државните институции и
граѓанското општество.
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ПРОДОЛЖУВА РЕКОНСТРУКЦИЈАТА
НА ПЛОЧНИКОТ ВО ПОРТА ВЛАЕ

Завршена е реконструкцијата на еден дел од плочникот во Порта Влае.
Поставени се нови гранитни плочки и хидроизолација, по што градежните
активности продолжуваат во должина на истиот потег (паралелно со улицата
„Есперанто“).
Во првата фаза предвидена е обнова на 6.000 квадратни метри, а исто така
претстои и реконструкција на околните жардиниери (каде што е засадено
зеленило).
Ова е еден од пофреквентните делови во општина Карпош и после 30 години
конечно се подобруваат условите за движење на граѓаните, но и за работа
на деловните субјекти.
Првата фаза од реконструкцијата на овој плочник ја финансира „ТАВ
Македонија“ и е во вредност од 25,5 милиони денари.
Општина Карпош преку Советот донесе и развојна програма за финансирање
и реконструкција и на преостанатиот дел од плочникот. На тој начин, вкупната
површина која ќе биде реконструирана изнесува 14.380 квадратни метри.
На сите граѓани и фирми им благодариме за разбирањето и трпението кое го
имаат додека траат изведбените теренски активности.
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КАРПОШ НА ПРВО МЕСТО ПО ФИНАНСИСКА
ТРАНСПАРЕНТНОСТ
Општина Карпош е рангирана на прво место на национално ниво по
финансиска транспарентност на локалните самоуправи. Ова го потврдува
Извештајот – Проценка на доброто владеење на единиците на локалната
самоуправа во Република Северна Македонија преку индексот на отвореност,
подготвен од Фондацијата за интернет и општество „Метаморфозис“, а во
рамки на Проектот на УСАИД за граѓанско учество.
Финансиската транспарентност претставува пристап и видливост на сите
финансиски информации: буџети, завршни сметки, финансиски извештаи и
јавни набавки. Исто така, значајни сегменти се партиципативното буџетирање
и подготовката на граѓански буџети.
Карпош е меѓу единствените локални самоуправа со јавно објавен Граѓански
буџет. Имено, општината прв пат креираше Граѓански буџет за 2020 година,
а успешната пракса ја повтори и во 2021 година. Истиот овозможува полесна
видливост на граѓаните за начинот на кој се трошат буџетските средства,
проектите кои се предвидени да се реализираат, приходите и расходите.
Општината во изминативе четири години го зголеми и граѓанското учество
при креирање на Буџетот. Редовно се спроведуваат теренски анкети за
мапирање на потребите на луѓето, се креира онлајн анкетен прашалник, а
карпошани даваат предлози и преку мобилната апликација „мЗаедница“.
Инаку, во однос на мерењето на Индексот на отвореност за 2021 година, во
сите области (донесување на одлуки, финансиска транспарентност, заложба
за транспарентност и отчетност, организациски информации) Карпош е
рангирана на прво место во споредба со другите скопски општини, а на
петто место на национално ниво.
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Иако општина Карпош е меѓу најзадолжените локални самоуправи, со овој
Извештај потврдена е намерата од пред 4 години за радикални промени, за
одговорно и транспарентно управување со буџетските средства.
Во оваа 2021 година, општина Карпош беше прогласена и за најтранспарентна
државна институција, заедно со Министерството за одбрана по Извештајот
на Центарот за граѓански комуникации (кој се подготви со поддршка на
УСАИД). Исто така, Државниот завод за ревизија констатираше дека Карпош
испорачува и најквалитетни услуги за граѓаните преку својата веб страна (
www.karpos.gov.mk ).
Овие извештаи дополнително го мотивираат општинското раководство и
општинските служби да продолжат со проактивниот пристап. Од неодамна,
дел и од буџетските документи се објавуваат во отворен формат, со цел
поголема прегледност на податоците и нивна обработливост. Единствената
цел е граѓаните на полесен начин да ги реализираат своите права и да
добиваат квалитетни услуги.
Линк до целиот Извештај: https://bit.ly/3lR8QAd
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ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОПИС 2021
Со оглед на тоа што остануваат само уште неколку дена до финишот на
најголемата статистичка операција во земјава за попис на населението,
домаќинствата и становите, ги известуваме сите наши сограѓани кои останале
непопишани, дека можат самоиницијативно да го сторат тоа во седиштето
на Комисијата на пописен реон 41 – Карпош, во Урбаната заедница „Карпош
1“, на ул. „Иван Аговски“ бр.7.
Притоа, ги информираме граѓаните дека овој „пописен пункт“ ќе работи секој
ден од 8:00 до 20:00 часот, заклучно до 30.09.2021 (четврток). За дополнителни
информации можете да се обратите на следниов тел. број: 072/911-140
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