
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ПОМІЧНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО голови 

Тїомічнянська міська рада Добровеличківський район Кіровоградська область

від 1Г вересня 2018 року № 167-р
м. Помічна

Про розробку Стратегічного плану 
розвитку Помічнянської об’єднаної 
територіальної громади

З метою організації розробки Стратегічного плану розвитку Помічнянської 
об’єднаної територіальної громади в межах проекту «Впровадження інструментів 
ефективного муніципального менеджменту та правнича допомога громадам», що 
реалізується за підтримки Програми «и~ЬЕАП з Європою», керуючись статтею 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити положення про робочу групу з розробки Стратегічного плану 
розвитку Помічнянської об’єднаної територіальної громади, (додаток 1)
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2. Утворити робочу групу з розробки Стратегічного плану розвитку 
Помічнянської об’єднаної територіальної громади, (додаток 2)

3. Затвердити план - графік підготовки Стратегічного плану розвитку 
Помічнянської об’єднаної територіальної громади, (додаток 3)

4. Призначити відповідальною особою за діяльність з розробки 
Стратегічного плану розвитку Помічнянської об’єднаної територіальної громади 
заступника з питань виконавчих органів ради Поповкіну Вікторію Сергіївну.



ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу з розробки Стратегічного плану розвитку

Помічнянської об’єднаної територіальної громади

1. Загальні положення
13, Робоча група з стратегічного планування розвитку Помічнянської громади є 

дорадчим органом, який створений для об'єднання спільних зусиль по розробці 
стратегічного плану розвитку Помічнянської об’єднаної територіальної 
громади.

1.2. У своєї діяльності робоча група керується діючим законодавством України.
1.3. Робоча група формується з представників депутатського корпусу, членів 

виконкому, старост, бізнесових кіл, громадських, релігійних та молодіжних 
організацій, фахівців з питань планування розвитку.

1.4. Склад робочої групи затверджується розпорядженням міського голови.
1.5. Робоча група працює на засадах повної добровільності, самовідданості та 

безкорисливості.
1.6. Рішення робочої групи, які прийняті на засіданні за участю більшості її 

членів, мають рекомендаційних характер.

2. Основні завдання *.
2.1. Організовує збір аналітичних та статистичних даних, які необхідні для 

проведення аналізу соціального, економічного та екологічного становища 
території громади.

2.2. Організовує обговорення проблем та перспектив розвитку громади.
2.3. Проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у 

розвитку Помічнянської громади.
2.4. Визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку.
2.5. Проводить опитування серед громади Помічнянської ОТГ з метою 

вивчення проблем життєдіяльності громади та накопичення пропозицій для 
включення в Стратегічний план.

2.6. Розробляє проект бачення Стратегічного розвитку Помічнянської громади, 
визначає напрями і пріоритети роботи, розробляє план дій для втілення 
Стратегічного плану.

2.7. Організовує обговорення з різними зацікавленими сторонами напрацювань 
робочої групи (робочих версій Стратегії та її окремих розділів).

? ї ї  Р- < - к. 4» Н*> «  и

2.8. Надає пропозиції до робочих версій Стратегії, плану дій та проектів 
розвитку.

2.9. Залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань.
2.10. Розробляє та подає проект Стратегічного плану на затвердження міській 

раді.

додаток і

до розпорядження міського голови
№ 167-р від 11.09.2018 року



3.1 Загальне керівництво діяльністю робочої групи здійснює голова та його 
заступник, який призначається міським головою.

3.2 Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи,
' представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян,

підприємствами, установами та організаціями. Організовує роботу по 
реалізації висновків та рекомендацій робочої групи.

3.3 У разі відсутності голови робочої групи, або неможливості ним виконувати 
своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови.

3.4 Засідання робочої групи є правомірним, якщо в роботі бере участь не менш як 
половина від загального складу групи.

3.5 За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і 
рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються простою 
більшістю голосів, присутніх на засіданні, та оформлюються у вигляді 
протоколів засідання. Протокол засідань робочої групи підписується головою 
та секретарем групи.

3.6 Організаційне забезпечення діяльності робочої групи, підготовкою матеріалів 
для проведення засідань та ведення протоколів, здійснює секретар робочої 
групи, який назначається/ звільняється від своїх обов’язків головою робочої 
групи. До обов’язків секретаря також відноситься інформування членів 
робочої групи про проведення засідань, організація та координація діяльності 
робочих підгруп, які можуть бути створені в процесі розробки стратегії, а 
також підготовкою матеріалів для інформування громади.

4. Права та обов’язки робочої групи

4.1. Робоча група має право:

- отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану, в 
організаціях, установах міста, незалежно від їх відомчого 
підпорядкування, форми власності та господарювання;

- проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для 
вивчення громадської думки щодо Стратегічного плану;

- проводити інформування громадськості щодо розробки Стратегічного 
плану в Помічнянській громаді та значення його необхідності;

- вносити виконкому пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно 
вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в громаді 
в межах розробки і втілення Стратегічного плану;

- брати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо 
проекту Стратегічного плану економічного і соціального розвитку 
Помі талиської г

3. Повноваження робочої групи



. —  Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах
завдань розробки Стратегічного плану розвитку Помічнянської
громади.

Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і 
своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових 
документів і матеріалів, що стосуються розробки Стратегії.
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4.2. Обов'язки робочої групи:

Керуючий справами (секретар виконкому) Руда М.Л.
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Склад робочої групи
з розробки Стратегічного плану розвитку 

Помічнянської об’єднаної територіальної громади
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Голова робочої групи :

Поповкіна Вікторія Сергіївна - заступник міського голови

додаток і

до розпорядження міського голови
№ 167-р від 11.09.2018 року

Заступник робочої групи :
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Щербатюка Артема Сергійовича 

Секретар робочої групи ;

Юрченко Тетяна Сергіївна 

Члени робочої групи ;

Чорновірова Любов Борисівна

Фідальго Поррата Ірина Вікторівна 
Руда Марина Леонідівна
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Горобець Світлани Анатоліївни 
Бардакова Валентина Михайлівна

Юренко Юрій Володимирович

Шрасківа Наталія Анатоліївна

Бугор Юрій Васильович

Колісніченко Сергій Володимирович

Семашко Ніна Василівна 
Си гид а Оксана Михайлівна

- заступник міського голови

- начальник загального відділу

- в.о. старости Помічнянського 
старостинського округу
- секретар міської ради
- керуючий справами (секретаря) 

виконкому міської ради
- головний бухгалтер міської ради
- начальник КЗ «Помічнянська 
ЖЕК № 2» (за згодою)

начальник Помічнянського 
комбінату комунальних
підприємств (за згодою)
- приватний підприємець 

(за згодою)
- начальник ЦНСПН виконкому 
міської ради
- завідуючий методичного кабінету 
відділу освіти

- начальник відділу освіти
- директор Помічнянської ЗШ І-ІІІ 
ступенів № 1, голова постійної 
депутатської комісії з питань 
бюджету, фінансів, соціального 
розвитку, цін, побутового 
торгівельного обслуговування та 
громадського харчування (за 
згодою)



Савенко Володимир Михайлович 

Семченко Олексій Сергійович
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Чумак Ігор Миколайович 

Фідальго Поррата Аріель

директор СЛОВ «МИР», 
депутат міської ради (за згодою)
- керівник громадської організації 
«Незламні духом» м. Помічна, 
депутат міської ради (за згодою)

- приватний підприємець 
(за згодою)

- голова громадської організації 
«Баскетбольний клуб «Орли» 
(за згодою)

Руда МЛ.

• ** * * * •«  *»

■і **- Т‘



План-графік підготовки стратегічного плану розвитку Помічнянської

додаток о
до розпорядження міського голови
№ 167-р від 11.09.2018 року

№
з/п

Заходи Термін
виконання

В і дпові дал ьний

1.
м < ■ <І

Формування Робочої групи (РГ) з розробки 
Стратегічного плану розвитку громади. 
Організація стратегічного планування. 
Підготовка та проведення в громаді першого 
засідання робочої групи. Визначення 
стратегічного бачення розвитку громади.

До 15 
вересня 

2018 року

До 01 
жовтня 

2018 року
2.
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Формування Профілю громади. Збір 
статистичних даних та інформації. Аналіз 
стану громади. Комплексний аналіз проблем 
громади.

До 20 
жовтня

3. Організація проведення опитування 
мешканців громади, підприємців.

До 20 
жовтня

4.

М •• і 4,

Підготовка та проведення в громаді другого 
засідання Робочої групи зі стратегічного 
планування' Презентація аналітичних 
матеріалів соціально-економічного стану 
громади, результатів опитування громади. 
Організовується 8\УОТ-аналіз за 
напрямками.

Остання
декада
жовтня

5.
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Підготовка та проведення в громаді третього 
засідання Робочої групи зі стратегічного
•‘•••У» НЧЧ М *

планування; визначення переліку 
Стратегічних і Оперативних Цілей, які 
відповідають Напрямам розвитку . 
Формування системи моніторингу.

До 30 
листопада 
2018 року

6.
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Проведення Громадських обговорень, 
узгодження проекту Стратегії розвитку 
громади та розгляд Стратегії розвитку 
громади на сесії місцевої ради

Грудень 
2018 року

7. Розробка Плану реалізації Стратегії розвитку 
громади
Проведення четвертого засідання робочої 
групи
Підготовка технічних завдань на проекти 
розвитку, які відповідають завданням ̂ 2==^ 
Стратегії (на перші три роки реалізад^оВ^Сі 
Стратегії) ні І/ 
Проведення п’ятого засідання робшш1гщщ|.я 
Затвердження Плану реалізації СтшТргії

Січень -  
лютий 

2018 року
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Керуючий справами (секретар) виконком
'°+ї°іг *Украіи̂ 5?да М.Л.


