
12

Виконавчий комітет Помічнянської міської рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

Р І Ш Е Н Н Я
від 31 серпня 2021 року                                                                               № 113

Про затвердження звіту з
реалізації Стратегії розвитку
Помічнянської міської
територіальної громади
на 2019-2028 роки

Розглянувши Стратегію розвитку Помічнянської міської територіальної
громади Кіровоградської області на 2019–2028 роки, розроблену та
актуалізовану в рамках співпраці з програмами «U-LEAD з Європою» та
«Децентралізація приносить кращі результати та ефективність (DOBRE)», яка
фінансується USAID, робочою групою з стратегічного планування, створеною
відповідно до розпоряджень міського голови від 11 вересня 2018 року
№ 167-р та від 12 березня 2019 року № 58-р та звіт про її впровадження, з
метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку
Помічнянської міської територіальної громади, відповідно до Закону України
«Про стимулювання розвитку регіонів», Закону України «Про засади
державної регіональної політики», Постанови Кабінету Міністрів України
від 06 серпня 2014 року № 385 «Про затвердження Державної стратегії
регіонального розвитку на період до 2020 року», Наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 31 березня 2016 року №79 «Про затвердження Методики
розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації
регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», керуючись
статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконавчий комітет в и р і ш и в :

1.  Затвердити звіт про виконання Стратегії розвитку Помічнянської
міської територіальної громади на 2019-2028 роки (додається).

2. Загальному відділу виконавчого комітету Помічнянської міської ради
забезпечити оприлюднення звіту про виконання Стратегії розвитку
Помічнянської  міської територіальної громади на 2019-2028 роки на
офіційному сайті міської ради.
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3.  Заступнику міського голови з питань виконавчих органів ради
(соціальна сфера) Щербатюку Артему Сергійовичу, тримати на постійному
контролі процес впровадження та реалізації Стратегії розвитку Помічнянської
міської ради на 2019-2028 роки.

4. Спеціалісту з питань інвестицій виконавчого комітету Помічнянської
міської ради, Шовенко Юлії Русланівні, здійснювати на постійній основі
проводити моніторинг реалізації Стратегії розвитку Помічнянської міської
територіальної громади на 2019-2028 роки та підготувати звіт про виконання
за 2021 рік.

5. Про хід виконання рішення розглянути на засіданні виконкому у
І кварталі 2022 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Міський голова            Микола АНТОШИК
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