
 

   

 

Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

    Тридцять перша сесія  восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  20 вересня 2019 року                          №  692 

м. Помічна 

 
Про утворення Комітету з реалізації  
Стратегії розвитку Помічнянської  
міської ради на 2019-2028 роки 

 

З метою реалізації Стратегії розвитку Помічнянської міської ради на 

2019-2028 роки, яка затверджена рішенням 31 сесії восьмого скликання 

міської ради від 20.09.2019 р. № 691 та забезпечення належного рівня 

моніторингу та контролю за її впровадженням, керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада                                      

в и р і ш и л а: 

1. Утворити Комітет з реалізації Стратегії розвитку Помічнянської  

міської ради на 2019-2028 роки та затвердити його склад згідно з                      

додатком 1. (додається). 

           2. Затвердити Положення про Комітет з реалізації Стратегії розвитку 

Помічнянської міської ради на 2019-2028 роки згідно з додатком 2 

(додається). 

           3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань виконавчих органів ради (соціальна сфера). 
 

 

Міський голова        Антошик М.М. 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                   Додаток 1 
                                                                                                                       до рішення міської ради  

                                                                                           від 20.09.2019 № 692 _______    
 

Склад 

Комітету з реалізації Стратегії розвитку Помічнянської міської ради 

на 2019-2028 роки. 

 

Голова Комітету : 

Антошик Микола Миколайович   - міський голова 

 

Заступник голови Комітету : 

Щербатюк Артем Сергійович  -  заступник міського голови 

 

Секретар Комітету : 

Юрченко Тетяна Сергіївна          - начальник загального відділу  

                                                              (координатор)   

 

Члени робочої групи : 

Бардакова Валентина Михайлівна       - начальник КП «Помічнянська  ЖЕК  

№ 2» 
  

Бугор Юрій Васильович           - начальник ЦНСПН виконкому  

                                                                       міської ради  
  

Горобець Світлани Анатоліївни               - начальника відділу бухгалтерського  
                                                                        обліку та фінансової звітності                  
                                                                        виконавчого комітету міської ради 
  

Гульдас Аліна Олександрівна                  -  голова молодіжної ради 
 

Карчукас Сергій Юрійович                    - методист відділу культури,  

                                                                        туризму, молоді та спорту 
 

Колісніченко Сергій Володимирович     - завідуючий методичного кабінету  

                                                                       відділу освіти  
  

Парасківа Наталія Анатоліївна          - приватний підприємець (за згодою) 
 

Руда Марина Леонідівна           - керуючий справами (секретар)  
                                                            виконкому міської ради 
 

Рудий Юрій Іванович                               - головний лікар КНП  «Помічнянська  
                                                                      міська лікарня» 
 

Савенко Володимир Михайлович         - директор СТОВ «МИР»,  
                                                                      депутат міської ради (за згодою) 
 

Семашко Ніна Василівна                         - начальник відділу освіти 

 

 



 

 

 
 

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

Смолій Неля Василівна                   - керівник ГО «Яворина» м. Помічна,                           
                                                                     депутат міської ради (за згодою) 
  

Фідальго Поррата Аріель                  - голова ГО «БК «Орли» (за згодою) 

       

Фідальго Поррата Ірина Вікторівна      - секретар міської ради 
 

Чорновірова Любов Борисівна       -  в.о. старости Помічнянського  
                                                                      старостинського округу 
 

Чоботар Антоніна Петрівна         - спеціаліст з питань інвестицій 
 

Чумак Ігор Миколайович          - приватний підприємець (за згодою) 
 

Чорнобай Ігор Миколайович         - головний лікар КНП ЦПМСД 
 

Юренко Юрій Володимирович         - начальник Помічнянського ККП  
 

Яценко Вікторія Василівна                   - начальник відділу культури,  
                                                                                  туризму, молоді та спорту. 
 

 

Секретар міської ради       Фідальго І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток 2 

                                                                                                     Затверджено 
                                                                                                                             рішенням міської ради  

                         від 20.09.2019 № 692 ____ 
   

Положення 

про Комітет з реалізації Стратегії розвитку Помічнянської міської ради 

на 2019-2028 роки 

І. Загальні положення 

 1. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», із положенням діючих в Україні законів та 

нормативних актів. Положення визначає основні критерії роботи Моніторингового 

комітету з реалізації Стратегії розвитку Помічнянської міської ради на 2019-2028 

роки, операційних планів реалізації Стратегії розвитку громади відповідно до 

пріоритетних напрямків розвитку. 

 2. Комітет з реалізації Стратегії розвитку Помічнянської міської ради на 2019-

2028 роки (далі - Комітет) є діючим дорадчим органом при Виконавчому комітеті 

Помічнянської міської ради, створеним з метою забезпечення ефективної та 

прозорої реалізації Стратегії розвитку Помічнянської міської ради на 2019-2028 

роки (далі - Стратегія), моніторингу якості та оцінки виконання визначених планом 

завдань. 

 3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Стратегією розвитку 

Помічнянської міської ради на 2019-2028 роки, а також цим Положенням. 

 4. Комітет проводить свою діяльність на основі взаємодії з відділами міської 

ради та її структурними підрозділами, громадськими об’єднаннями та 

організаціями, а також з підприємствами, установами та організаціями ОТГ. 

II. Порядок формування Комітету. 

Моніторинговий комітет формується з керівників відділів, структурних 

підрозділів, комунальних установ міської ради, її депутатського корпусу, 

представників бізнесу та громадськості. В склад Моніторингового комітету 

входить не менше 15 осіб. 

 

III. Основні завдання Комітету 

 1. Стимулювання реалізації і моніторингу виконання Стратегії в цілому та 

окремих його цілей і завдань з відстеженням виконання кожного завдання 

відповідної оперативної та пріоритетної цілі. 

 2.  Оцінка ступеня досягнення бачення, пріоритетних та оперативних цілей 

Стратегії, зокрема, якості виконання цілей і завдань та дотримання терміну їх 

виконання. 

 3. Надання інформації і рекомендацій відповідальним виконавцям щодо 

виконання заходів Стратегії для прийняття рішень про розподіл ресурсів для 

досягнення цілей і завдань плану чи їх коригування. 

 4.  Висвітлення процесу реалізації Стратегії у засобах масової інформації та на 

офіційному веб-сайті ради. 

 5.  Збір та обговорення пропозицій з коригування та оновлення Стратегії 

розвитку за пріоритетними та оперативними цілями, завданнями. 



 

 

 6.  Проведення зустрічей з громадськістю з метою звітування і обговорення 

досягнутих результатів та ініціювання, у разі необхідності, внесення змін до 

Стратегії розвитку (через засоби масової інформації, проведення «круглих столів», 

конференцій тощо). 

 7.  Виявлення факторів, що впливають на невиконання запланованих 

показників результативності. 

 8.  Одержувати у встановленому законодавством порядку від суб'єктів всіх 

форм власності, державних органів та виконавчих органів міської ради 

інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього 

завдань. 

 9.  Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ 

і організацій, об'єднань громадян (за погодженням) для розгляду питань, які 

пов’язані з підготовкою та проведенням заходів, спрямованих на реалізацію 

Стратегії. 

 10. Ініціювати внесення змін до Стратегії розвитку шляхом надання 

пропозицій для розгляду на сесії. 

 11. Координація взаємодії учасників Моніторингово комітету. 

IV. Порядок роботи Моніториногового комітету. 

 1. Моніторинговий комітет очолює головуючий у особі голови громади. 

Голова організовує роботу, скликає засідання. У разі відсутності головуючого 

Комітету, його функції виконує перший заступник голови міської ради. 

1. Засідання Комітету здійснюються не рідше, як один раз на пів року. 

2. Засідання Комітету вважається правомірним, якщо на ньому присутні  

більше половини від числа членів Комітету. 

3. На засіданні Комітету ведеться Протокол засідання. Ведення  

протоколів здійснює секретар Комітету, який призначається головуючим на 

засіданні. 

4. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою  

більшістю голосів присутніх його членів та оформляються протоколом, який 

підписують голова (у разі його відсутності - заступник) і секретар Комітету. 

5. Рішення Комітету, прийняті в межах його повноважень і відповідним  

чином оформлені, носять рекомендаційний характер, в той же час є обов'язковими 

для розгляду радою, її виконавчими органами і враховуються в їх діяльності. 

6. Голова Комітету звітує перед радою про діяльність Комітету не рідше 1  

разу на рік. 

V. Порядок внесення змін та доповнень до Положення. 

 Зміни та доповнення до Положення вносяться відповідно до цього Положення 

та чинного законодавства. 

 

_________________________ 


	Р І Ш Е Н Н Я

