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Помічнянська міська рада
Добровеличківського району Кіровоградської області

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від 28 травня 2020 року № 54

Про створення
Консультативно-дорадчого
органу з питань місцевого
економічного розвитку

З метою реалізації Програми соціально-економічного розвитку
Помічнянської ОТГ , Стратегії розвитку Помічнянської ОТГ на 2019-2028 роки,
Програми місцевого економічного розвитку, стимулювання підприємницької
діяльності, залучення нового бізнесу та інвестицій, розвитку  трудових ресурсів,
в тому числі молоді, враховуючи підвищення конкурентоздатності  громади,
керуючись статею 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
виконавчий комітет Помічнянської міської ради в и р і ш и в :

 1. Утворити Консультативно-дорадчий орган з питань місцевого
економічного розвитку.
 2. Затвердити персональний склад Консультативно-дорадчого органу з
питань місцевого економічного розвитку (додається).

3. Затвердити Положення про Консультативно-дорадчий орган з питань
місцевого економічного розвитку (додається).

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Міський голова             Микола АНТОШИК
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Додаток 1

до рішення виконавчого комітету
Помічнянської міської ради
від  28.05.2020 року №  54

Склад
Консультативно-дорадчого органу

з питань місцевого економічного розвитку

Голова консультативно-дорадчого органу
Щербатюк Артем Сергійович    заступник міського голови (соціальна
                                      сфера)

Заступник голови консультативно-дорадчого органу
Чіпегіна Тетяна Вікторівна                  начальник відділу фінансів, економіки

та інвестицій

Секретар консультативно-дорадчого органу
Чоботар Антоніна Петрівна    спеціаліст з інвестицій

Члени/членкині консультативно-дорадчого органу:

Антошик Микола Миколайович    міський голова

Фідальго Поррата Ірина Вікторівна  секретар ради

Юрченко Тетяна Сергіївна   начальник загального відділу

Фідальго Поррата Аріель   голова ГО «БК»ОРЛИ»»

Чіпегін Віталій Іванович   фізична особа - підприємець

Гульдас Аліна Олександрівна   голова Молодіжної ради

Сигида Оксана Михайлівна   депутат міської ради (за згодою)

Колісніченко Сергій Володимирович депутат міської ради (за згодою)

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



Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету               Марина РУДА
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Додаток 2

до рішення виконавчого комітету
Помічнянської міської ради
від  28.05.2020 року №  54

Положення

Про Консультативно-дорадчий орган
з питань місцевого економічного розвитку

1. Консультативно-дорадчий орган з питань місцевого економічного
розвитку (надалі - Дорадчий орган) є постійно діючим органом, що створений
при виконавчому комітеті Помічнянської міської ради з метою розробки,
реалізації та коригування концепції з питань економічного розвитку
Помічнянської ОТГ.

2. У своїй діяльності Дорадчий орган керується Конституцією України,
Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
рішеннями Помічнянської міської ради та її виконавчого комітету,
розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами
України та цим Положенням.

3. Метою створення Дорадчого органу є забезпечення сталого
економічного розвитку Помічнянської ОТГ.

4. Основні завдання Дорадчого органу:
4.1. Участь у розробці та коригуванні програми місцевого економічного

розвитку Помічнянської ОТГ.
4.2. Визначення проблем та ризиків місцевого економічного розвитку

Помічнянської ОТГ та формування пропозицій щодо їх вирішення.
4.3. Сприяння створенню загально громадської системи моніторингу

місцевого економічного розвитку Помічнянської ОТГ.
4.4. Внесення пропозицій виконавчому комітету міської ради щодо:
- ефективного, безпечного та сталого функціонування підприємництва та

бізнесу Помічнянської ОТГ.
4.5. Розробка механізмів впровадження систем місцевого економічного

розвитку Помічнянської ОТГ.
4.6. Розробка заходів щодо удосконалення механізму фінансування

програм з місцевого економічного розвитку Помічнянської ОТГ.
5. Дорадчий орган:
5.1. Забезпечує створення сприятливих умов для залучення вітчизняних

та іноземних інвестицій направлених на покращення місцевого економічного



розвитку Помічнянської ОТГ.
5.2. Інформує виконавчий комітет міської ради та громадськість з питань

місцевого економічного розвитку Помічнянської ОТГ.
5.3. Організовує заходи з популяризації серед широких верств населення

підприємницької діяльності, жіночого підприємництва Помічнянської ОТГ.
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5.4. В межах своєї компетенції, здійснює нагляд за дотриманням
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями, незалежно від їх форм власності,
законодавчих і нормативно-правових актів з питань місцевого економічного
розвитку Помічнянської ОТГ.

6. Дорадчий орган має право:
6.1. Отримувати в установленому законодавством порядку інформацію

від керівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм
власності, та громадських організацій необхідну для виконання покладених на
Дорадчий орган завдань.

6.2.Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів
(за згодою).

6.3. Ініціювати перед виконавчим комітетом міської ради створення, у
разі потреби, постійних або тимчасових робочих груп для виконання
покладених на нього завдань.

6.4. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших
заходів.

6.5. Заслуховувати звіти керівників місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, а також інших
організацій, які беруть участь у реалізації завдань, планів, проектів, цільових
програм та виконанні законодавчих актів з питань місцевого економічного
розвитку Помічнянської ОТГ.

6.6.Розробляти та вносити в установленому порядку на розгляд
виконавчого комітету міської ради проєкти нормативно-правових актів,
спрямованих на реалізацію політики місцевого економічного розвитку
Помічнянської ОТГ.

7. Склад Дорадчого органу затверджується рішенням виконавчого
комітету міської ради.

7.1.Дорадчий орган очолює заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради (соціальна сфера).

7.2. До складу Дорадчого органу входять голова, заступник (заступники)
голови, фахівці структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради,



представники закладів та установ бюджетної сфери, комунальних підприємств,
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, органів самоорганізації
населення, представники громадських організацій, бізнесу, тощо.

7.3. Персональний склад формується на основі рівноправного
представництва.

7.4. Члени/членкині Дорадчого органу беруть участь в його роботі на
громадських засадах.
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7.5. Членство в Дорадчому органі припиняється на підставі його рішення,
у разі:

- систематичної відсутності члена/членкині дорадчого органу на його
засіданнях без поважних причин (більш ніж два рази);

- неможливості члена/членкині  Дорадчого органу брати участь у роботі
за станом здоров’я, визнання його/її у судовому порядку недієздатним або
обмежено дієздатним;

- подання членом/членкинею Дорадчого органу відповідної заяви;
- набрання законної сили обвинувального вироку щодо члена/членкині

Дорадчого органу;
- смерті члена/членкині Дорадчого органу.
7.6. У разі припинення будь-якою особою членства у Дорадчому органі,

його/її місце займає інший представник/ця органу влади, підприємства чи
установи, з якого представник/ця припинив/ла членство.

7.7. Зміни до складу Дорадчого органу затверджуються рішенням
виконавчого комітету за пропозицією більшості членів Дорадчого органу. Такі
відомості про зміни оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради та в
інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття
рішення виконавчого комітету.

8. Організація роботи Дорадчого органу
8.1. Формою роботи Дорадчого органу є засідання, які проводяться за

рішенням голови, але не менше одного разу на квартал. Позачергові засідання
проводяться у разі потреби.

8.2. Засідання Дорадчого органу проводить його голова, а за його
відсутності - заступник голови.

8.3. Засідання Дорадчого органу є правомірним, якщо у ньому беруть
участь більш як половина його членів/членкинь. Члени/членкині Дорадчого
органу зобов'язані особисто брати участь у засіданнях.

8.4. Організацію роботи, підготовку та проведення засідань Дорадчого
органу здійснює його секретар.

8.5. Рішення Дорадчого органу ухвалюється підтримкою більшості
голосів членів/членкинь Дорадчого органу, присутніх на засіданні.



8.6. Засідання Дорадчого органу є відкритими і гласними. Відкритість
засідань Дорадчого органу забезпечується оперативним розміщенням
інформації про діяльність Дорадчого органу на офіційному веб-сайті
Помічнянської міської ради.
           8.7. Рішення Дорадчого органу оформлюються протоколом, який
підписує голова Дорадчого органу та його секретар.

Керуючий справами (секретар)
виконавчого комітету               Марина РУДА
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