Україна
Оріхівська міська
Запорізької області

рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

.

18 07.2018

Про затвердження складу робочої групи з розробки Стратегічного плану
розвитку Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади та Положення
про неї

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з
метою розробки Стратегії розвитку Оріхівської об’єднаної територіальної
громади
ЗОБОВ’ЯЗУЮ :
1. Затвердити склад робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку
Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади, що додається.
2. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегічного плану
розвитку Оріхівської міської об єднаної територіальної громади, що додається.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

С. ГЕРАСИМЕНКО

ЗАТВЕРД Ж ЕНО
Розпорядження міського голови
від 18.07.2018 № З Г

П О Л О Ж ЕН Н Я
про робочу групу з підготовки Стратегічного
плану розвитку Оріхівської міської о б ’єднаної територіальної громади
І. Загальні положення
Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегічного
плану розвитку Оріхівської міської о б ’єднаної територіальної громади.
Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл,
громадських, політичних партій
різного спрямування, фахівців з питань
планування розвитку. Склад робочої групи затверджується розпорядженням
міського голови. Робоча група працює постійно, на засадах повної
добровільності, самовідданості та безкорисливості.
До складу робочої групи входять робочі підгрупи.
Умови їх діяльності визначаються окремо.
II. Функції
Робоча група в процесі діяльності:
- розробляє проект бачення Стратегічного розвитку
00 єднаної територіальної громади;
- визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
- розробляє план дій для втілення Стратегічного плану;

Оріхівської

міської

визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку
громади;
ь
- проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;
громадиИТЬ аНаЛ13 СИЛЬНИХ Та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку
- визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку
- може приймати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до них
пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного
розвитку
громади в межах Стратегічного плану;
- організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед
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- організовує роботи по підготовці інформаційних документів з переліком і
описом проектів щодо складання і виконання Стратегічного плану
- організовує роботу з засобами масової інформації;
- розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню
довго- і короткострокових цілей;

- формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку
громади;
- залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;
- приймає участь у розробці та подає проект Стратегічного плану на
затвердження Оріхівській міській раді.
III. Повноваження (правові гарантії діяльності) робочої групи
Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи.
Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи,
представляє групу у відносинах з іншими органами, об ’єднаннями громадян,
підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків
та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або
неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції
здійснює один із членів робочої групи. Засідання робочої групи є правовою,
якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.
Протокол засідань робочої групи підписується головою робочої групи.
Робоча група має право:
- отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану, в
організаціях, установах громади, незалежно від їх відомчого підпорядкування,
форми власності та господарювання;
- проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення
громадської думки щодо Стратегічного плану;
- проводити роз’яснювальну роботу серед мешканців громади з питань
розробки і втілення Стратегічного плану в громаді та значення його
необхідності;
- вносити міськвиконкому пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно
вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в громаді в
межах розробки і втілення Стратегічного плану;
- приймати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проекту
Стратегічного плану економічного і соціального розвитку громади;
- розробляє та узгоджує проекти договорів, пов’язаних з розробкою
Стратегічного плану.
IV. О бов’язки (відповідальність) робочої групи
Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах
завдань Стратегічного плану економічного розвитку громади.
Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і
своєчасне
опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових
документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегічного
плану.

Керуючий справами виконавчого
комітету Оріхівської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
від 18.07.2018 № 45

СКЛАД
робочої групи з підготовки Стратегічного плану
розвитку Оріхівської міської об’єднаної територіальної громади
ГЕРАСИМЕНКО
Сергій М ихайлович

Міський голова, голова робочої
групи
Члени робочої групи:

АНДРІСШ ИНА
Анна Василівна

в.о. старости на території
с.Нестерянка

БСЛКІН
Ігор М иколайович

голова комісії з питань освіти,
охорони здоров’я, фізичного
виховання, культури та соціальної
політики Оріхівської міської ради

БОНДАРЕНКО
Антоніна Іванівна

в.о.головного лікаря КЗ «Центр
первинної ме дико-санітарної
допомоги»

ВІНІЧЕНКО
Микола Дмитрович

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів

ДОНОВСЬКА
Наталія М иколаївна

головний спеціаліст відділу розвитку
інфраструктури, інвестицій,
містобудування, архітектури
виконавчого комітету

ІВАЩ ИШ ИН
Сергій Миколайович

в.о. старости на території
с.Новоданилівка

ІЩЕНКО
Ірина Вікторівна

представник громадськості (за
згодою)

КАПІТАН
Артур Олександрович

начальник Оріхівського відділення
Пологівського відділу поліції
Головного управління
Національної поліції України в .
Запорізькій області (за згодою)

КАЧУР
Олена Дмитріївна

начальник відділу культури, туризму
та охорони культурної спадщини
виконавчого комітету

КАЩЕНКО
Юрій Володимирович

представник громадськості (за
згодою)

КУЧЕРЕНКО
Олександр Іванович

в.о. старости на території
с.Новопавлівка

ЛЕВЧЕНКО
Олександр Якович

в.о. старости на території
с.Новоандріївка, с.Щ ербаки

ЛЕПЕТЧЕНКО
Алевтина М иколаївна

секретар ради

МАРИЧ
Станіслав Геннадійович

депутат, керівник ПАТ
«М АШ БУДКОНСТРУКЦІЯ» (за
згодою)

МНИХ
Олег М иколайович

голова комісії з питань законності,
депутатської етики, розвитку
місцевого самоврядування та
згуртованості Оріхівської міської
ради

ПІЩ АНСЬКА
Олена М иколаївна
ПРИЩ ЕНКО
Костянтин Васильович

керуюча справами міськвиконкому

ПРИЩ ЕНКО
Тетяна Костянтинівна

начальник відділу освіти, молоді та
спорту виконавчого комітету

РОМАНЕНКО
Катерина Вікторівна

в.о. старости на території с.Копані

САЛОГУБ
Олександр Владиславович

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів

СЕМЕНЮК
Сергій Вікторович

представник громадськості (за
згодою)

голова комісії з питань комунальної
власності, інфраструктури,
транспорту, житлово-комунального
господарства та благоустрою
Оріхівської міської ради

СОТШ КОВА
Тетяна Вікторівна

головний спеціаліст відділу розвитку
інфраструктури, інвестицій,
містобудування, архітектури
виконавчого комітету

ТРИФАНОВА
Олена Миколаївна

заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів

ХОМЕНКО
Віктор Іванович

голова комісії з питань соціальноекономічного розвитку, бюджету,
фінансів, підприємництва та
регуляторної політики Оріхівської
міської ради

ХОХЛОВ
Віктор Анатолійович

начальник юридичного відділу
виконавчого комітету

ЦВІГУН
Василь Володимирович

директор ФІ «Ясени» (за згодою)

ЦИГАНКОВА
Світлана М иколаївна

в.о. старости території с.Мирне

Ш КАРУПИЛО
Яків Васильович

голова комісії з питань земельних
відносин, будівництва, архітектури та
екології Оріхівської міської ради

Керуючий справами виконавчого
комітету Оріхівської міської ради

О. ПІЩ АНСЬКА

