
 

 

                                                                                                                ПРОЄКТ 

УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 
двадцять четверта сесія 

восьмого скликання 

  

РІШЕННЯ 
  

11 лютого 2022 року                                         Деражня                                          № _____ 

 

Про початок розробки проєкту Стратегії  розвитку   

Деражнянської міської територіальної громади 

на 2022-2028 роки 

 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

стимулювання розвитку регіонів», «Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні», затвердженого розпорядженням Кабінету 

Міністрів України № 333-р від 01 квітня 2014 року, постанови Кабінету Міністрів України 

від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій 

розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки 

результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» (зі 

змінами), зважаючи на важливість і актуальність запровадження стратегічного планування 

розвитком Деражнянської міської територіальної громади, з метою організації розробки 

Стратегії розвитку Деражнянської міської територіальної громади на період до 2028 року, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.Створити робочу групу з розроблення проекту Стратегії розвитку Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022-2028 роки (далі – робоча група) та затвердити її 

персональний склад згідно з додатком 1. 

2. Затвердити Положення про робочу групу з підготовки проекту Стратегії розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади на 2022-2028 роки згідно з додатком 2. 

3. Затвердити План роботи робочої групи з підготовки проекту Стратегії розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади на 2022-2028 роки згідно з додатком 3. 

4. Робочій групі: 

4.1. Розробити проект Стратегії розвитку Деражнянської міської територіальної громади 

на 2022-2028 роки. 

4.2. Забезпечити всебічне обговорення проекту Стратегії розвитку Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022-2028 роки із залученням громадськості, в тому числі: 

науковців, підприємців, політичних партій, депутатів, громадських організацій тощо. 

4.3. Винести проект Стратегії розвитку Деражнянської міської територіальної громади на 

2022-2028 роки на розгляд міської ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова комісії 

Оксана БЕРЕГОВА) та з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, законності, 

прав людини, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, 

соціального захисту населення – (голова комісії Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 

 

Міський голова                                                                                                  Андрій КОВПАК 
 

Надія КОСЕВИЧ 



 

 

 

Додаток 1 

до рішення міської ради 

від ___ лютого 2022 р. №___ 

 

 СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 

БЕДНАРСЬКИЙ  

Олексій Альбінович 
- 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова робочої групи 

ЧЕРНЯКОВА 

Тетяна Владиславівна 
- 

 

Спеціаліст I категорії відділу економіки, 

інвестицій та комунальної власності апарату 

виконавчого комітету Деражнянської міської 

ради, секретар робочої комісії 

   

ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ: 

   

ІВАХОВ  

Андрій Васильович 
- 

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, заступник голови 

робочої групи 

КОСЕВИЧ 

Надія Василівна 
- 

Завідувач відділу економіки, інвестицій та 

комунальної власності апарату виконавчого 

комітету Деражнянської міської ради 

КОРЧОВИЙ 

Роман Васильович 
- 

 

Завідувач відділу земельних відносин та екології 

апарату виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради 

ЮЗВА 

Максим Олексійович 
- 

 

Завідувач відділу містобудування та архітектури 

апарату виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради 

РУДИК 

Іван Анатолійович 
- 

 

Завідувач відділу комунального господарства та 

благоустрою апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради 

СТАДНІК 

Володимир Валерійович 
- 

Начальник служби у справах дітей 

Деражнянської міської ради 

ЧЕРКАСЬКИЙ  

Микола Васильович 
- 

Начальник відділу культури та туризму 

Деражнянської міської ради 

БАЛІГАР 

Євген Сергійович 
- 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Деражнянської міської ради 

КРАВЧЕНКО 

Тетяна Йосипівна 
- 

Начальник відділу праці та соціального 

забезпечення Деражнянської міської ради 

ПЕТРІВ 

Валентина Петрівна 
- 

Начальник відділу фінансів Деражнянської 

міської ради 



 

 

ПУШКАР 

Анатолій Іванович 
- 

Директор комунального підприємства 

Деражнянський міськводоканал 

ХАРАТІН 

Михайло Ярославович 
- 

 

Директор комунального підприємства 

Деражнянська житлово-експлуатаційна контора 

№ 1  

ЗАТВОРНІЦЬКИЙ 

Михайло Григорович 
- 

 

Директор комунального некомерційного 

підприємства «Деражнянсьий центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Деражнянської 

міської ради  

ІВАСИШЕН 

Руслан Іванович 
- 

 

Заступник головного лікаря з фінансово-

економічних питань комунального 

некомерційного підприємства «Деражнянська 

міська багатопрофільна лікарня» Деражнянської 

міської ради 

 

ПАШКОВ 

Вадим В’ячеславович 

 

- 

Директор Деражнянського міського центру 

надання соціальних послуг Деражнянської 

міської ради 

СТАЩУК 

Володимир  Анатолійович 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Божиківці 

МАКСІМОВА 

Наталя  Миколаївна 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Волоське 

МАЄВСЬКА 

Алла Миколаївна 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Галузинці 

ВАЖЕЛЬСЬКА 

Ірина Василівна 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Гатна 

КАТЕРИНЧУК 

Віктор Степанович 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Загінці 

ЗЕМЛЯКОВ 

В'ячеслав Пилипович 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Зяньківці 

ТУЗ 

Жанна Олексіївна 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Кальня 

КРАВЧУК  

Наталя Михайлівна 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Копачівка 

НАЛОЗІНСЬКА  

Лідія Анатоліївна 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Лозове 

БАГРІЙ 

Василь Андрійович 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Мазники 

ЗАРЕМБА  

Олексій  Вікторович 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Маниківці 



 

 

ЩЕСНЯК  

Олександр Йосипович 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Нижнє 

ГРИГОРЧУК 

Оксана Іванівна 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Новосілка 

ЛЕБЕДИНСЬКА 

Олена  Іванівна 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Шиїнці 

ДЗЕНДЗЕЛЬ   

Андрій Миколайович 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Шпичинці 

БОНДАР 

Надія Михайлівна 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Яблунівка 

ЯВОРСЬКА 

Галина Петрівна 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Явтухи 

ЛІХОША 

Світлана Олександрівна 
- 

Староста старостинського округу з центром в с. 

Яськівці 

СУЛІН 

Ігор Анатолійович 
- Депутат Деражнянської міської ради 

БЕРЕГОВА 

Оксана Віталіївна 
- Депутат Деражнянської міської ради 

БОНДАР 

Ольга Євгеніївна 
- Депутат Деражнянської міської ради 

СІДЛЕЦЬКИЙ 

Віталій Михайлович 
- Депутат Деражнянської міської ради 

МОЛОЧНЮК 

Олександр Олексійович 
- Депутат Деражнянської міської ради 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  Андрій КОВПАК 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 2 

до рішення міської ради 

від ___ лютого 2022 р. №___ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про робочу групу з підготовки проєкту Стратегії розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади 

 

І. Загальні положення 

 

Робоча група з розробки проєкту Стратегії розвитку Деражнянської міської 

територіальної громади на 2022-2028 роки (далі - Робоча група) - консультативно-

дорадчий орган при виконавчому комітеті Деражнянської міської ради створений для 

організації та підготовки пропозицій з розробки Стратегії розвитку Деражнянської міської 

територіальної громади до 2028 року. 

У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією і законами України, а 

також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами 

центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно – правовими документами, 

рішеннями Деражнянської міської ради та цим Положенням. 

Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегії розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади. 

Основним завданням Робочої групи є:  

 визначення пріоритетів, стратегічних цілей, поетапного плану дій та механізму 

реалізації Стратегії розвитку громади з урахуванням основних положень Стратегії 

розвитку Хмельницької області на 2021 - 2027 роки, затвердженої рішенням 

обласної ради від 20 грудня 2019 року № 49-29/2019; 

 забезпечення розробки базового проєкту Стратегії; 

 надання пропозицій щодо підготовки та реалізації пріоритетних інвестиційних 

проєктів спрямованих на впровадження Стратегії. 

 

Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл, політичних 

партій різного спрямування, фахівців з питань планування розвитку, із залученням, у разі 

потреби, громадських, релігійних та молодіжних організацій. Склад Робочої групи 

затверджується рішенням сесії Деражнянської міської ради. Робоча група працює 

постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості. 

До складу Робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх 

діяльності визначаються окремо. 

 

II. Функції 

 

Робоча група в процесі своєї діяльності: 

 розробляє проєкт Стратегічного розвитку Деражнянської міської територіальної 

громади; 

 визначає напрями і пріоритети своєї роботи; 

 розробляє план дій для втілення Стратегії розвитку; 



 

 

 визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади; 

 проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз; 

 проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади; 

 визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку; 

 може приймати участь у розробці інноваційних проєктів та вносить до них 

пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку 

Деражнянської міської ради в межах Стратегії розвитку; 

 організовує розповсюдження плану дій та проводить опитування серед жителів 

Деражнянської територіальної громади з метою накопичення пропозицій щодо 

включення в Стратегію розвитку; 

 узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в стратегічний 

план дій; 

 організовує роботи по підготовці інформаційних документів з переліком і описом 

проектів щодо складання і виконання Стратегії розвитку; 

 організовує роботу з засобами масової інформації; 

 розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню довго- і 

короткострокових цілей; 

 організовує написання проєкту з розробки Стратегії розвитку; 

 утворювати тимчасові робочі групи/фокус групи відповідно до стратегічних 

напрямів розвитку; 

 готує пропозиції щодо фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією Стратегії; 

 формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку 

Деражнянської міської територіальної громади; 

 розробляє положення про робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та організовує їх 

роботу; 

 затверджує ведучих фокусних груп; 

 затверджує теми соціально-психологічних досліджень; 

 залучає, у разі потреби, до участі в роботі представників структурних підрозділів 

виконавчого комітету міської ради (за погодженням з їх керівниками), державних 

та громадських організацій, наукових установ, міжнародних фундацій (за згодою), 

незалежних експертів (на підставі договорів); 

 залучає за згодою в установленому порядку до роботи депутатів Деражнянської 

міської ради, представників органів виконавчої влади; організовує та проводить 

круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до її компетенції; 

 розробляє анкети, проводити опитування чи іншу діяльність серед мешканців і 

громадськості щодо напрямків розвитку громади; 

 залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань інших установ 

та організацій, приватних підприємств та товариств; 

 приймає участь у розробці та подає проект Стратегії розвитку на затвердження сесії 

Деражнянської міської ради. 

 

III. Повноваження, правові гарантії діяльності Робочої групи 

 

Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться згідно з 

планом роботи, затвердженим головою Робочої групи.  

Організація роботи Робочої групи покладається на голову Робочої групи та його 

заступника. 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 Робочої групи або неможливості ним виконувати 

своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови, або один із його 

помічників. Засідання Робочої групи є правовим, якщо в роботі бере участь не менш як 

половина від загального складу групи. 

За результатами розгляду і вивчення питань Робоча група готує висновки і 

рекомендації. Висновки і рекомендації Робочою групою приймаються за взаємною згодою 

членів групи, які приймають участь у засіданні і підписуються головою Робочої групи, а у 

разі його відсутності – заступником голови Робочої групи, або одним із помічників голови 

робочої групи. Протокол засідань Робочої групи підписується головою та секретарем 

групи. 

Рішення Робочої групи приймається простою більшістю голосів присутніх на 

засіданні членів Робочої групи і оформлюється протоколом, який підписує голова Робочої 

групи, та секретар. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. 

Рішення Робочої групи мають рекомендаційний характер. 

Робоча група має право: 

 отримувати інформацію, необхідну для розробки проєкту Стратегії розвитку, в 

організаціях, установах, відділах Деражнянської міської ради незалежно від їх 

відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання; 

 проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для вивчення 

громадської думки щодо Стратегії розвитку; 

 проводити роз’яснювальну роботу серед жителів з питань розробки і втілення 

Стратегії розвитку Деражнянської міської територіальної громади та значення її 

необхідності; 

 вносити виконавчому комітету міської ради пропозиції щодо розгляду питань, які 

необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації у 

Деражнянській міській територіальній громаді в межах розробки і втілення 

Стратегії розвитку; 

 приймати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проєкту 

Стратегії розвитку Деражнянської міської територіальної громади; 

 розробляти та узгоджувати проєкти договорів, пов’язаних з розробкою Стратегії 

розвитку. 

 

ІV. Обов’язки та відповідальність Робочої групи 

 

Члени Робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегії 

розвитку Деражнянської міської територіальної громади. 

Члени Робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне 

опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що 

стосуються виконання завдань щодо Стратегії розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                  Андрій КОВПАК 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток 3 

до рішення міської ради 

від ___ лютого 2022 р. №___ 

 

ПЛАН РОБОТИ РОБОЧОЇ ГРУПИ 

№  

п/п 

Опис завдань Обсяги робіт Терміни 

виконання 

1. Ознайомлення з 

методологією 

стратегічного 

планування,  

організація 

процесу збору 

даних. 

 

- Проведення першого засідання Робочої 

групи. 

- Визначення відповідальних 

координаторів роботи із стратегічного 

планування. 

- Ознайомлення членів робочої групи з 

принципами та основами стратегічного 

планування. 

 - Нормативно-правове та методичне 

забезпечення стратегічного планування.  

- Забезпечення максимальної публічності 

і прозорості процесу розробки Стратегії 

через ефективну комунікацію з громадою 

та залучення якомога більшого числа 

учасників до процесу, за допомогою 

засобів масової інформації. 

 

 

 

 

 

до 28.02.2022 

2. Організація збору 

та аналізу 

наявних даних 

про стан 

соціально-

економічного 

розвитку громади, 

опитування 

мешканців 

громади, 

підприємців та 

активу громади. 

- Підготовка паспорту громади (аналіз 

кількості, якості та динаміки зміни 

ресурсів громади). 

 - Формування якісних висновків щодо 

економічного та соціально-культурного 

розвитку громади.  

- Проведення опитування думки 

представників громадськості і бізнесу. 

 - Розробка SWOT-аналізу (оцінка 

зовнішнього (основні загрози і 

можливості) та внутрішнього середовищ 

(аналіз сильних і слабких сторін громади). 

- Визначення основних проблем розвитку 

територіальної громади. 

- Створення робочих підгруп (комісій) для 

аналізу та розробки пріоритетних 

проблем розвитку громади (включаючи 

представників влади, громадськості, 

бізнесу та науковців).  

- Залучення до роботи над стратегією 

широкого кола громадян. 

 

 

 

 

 

 

до 30.06.2022 

3. Представлення 

результатів 

- Прогнозування та моделювання 

сценаріїв та напрямків розвитку громади.  

 

 



 

 

соціально-

економічного 

аналізу, 

результатів 

опитувань активу 

громади, 

мешканців і 

підприємців. 

Остаточне 

формулювання та 

обговорення 

Стратегічних та 

Оперативних 

цілей. 

- Складання стратегічного бачення та 

місії. 

- Розробка прогнозних варіантів, шляхів 

досягнення стратегічних цілей та 

формування завдань з їх досягнення. 

до 31.08.2022 

4. Розробка Плану 

реалізації 

Стратегії 

розвитку громади 

- Визначення в процесі засідань робочих 

груп шляхів подолання проблем для 

вирішення пріоритетних завдань. 

- Добір заходів та проектів, що 

рекомендуються для першочергової 

реалізації і мають бути включені в базову 

версію Стратегії місцевого розвитку. 

 - Розгляд проектів оперативних планів з 

реалізації Стратегії місцевого розвитку. 

 

 

 

до 30.09.2022 

5. Підготовка 

робочою групою 

проекту Стратегії 

розвитку та 

Плану заходів з її 

реалізації 

- Робота над зведенням матеріалів для 

публікації проекту Стратегічного 

розвитку громади.  

- Публікація та оприлюднення проекту 

Стратегічного розвитку громади.  

- Проведення громадських слухань із 

обговорення проекту. 

- Доопрацювання проекту у відповідності 

з поданими зауваженнями та 

пропозиціями. 

 

 

 

до 15.10.2022 

6. Затвердження 

Стратегії 

розвитку 

- Затвердження міською радою рішення 

«Про затвердження Стратегії розвитку 

Деражнянської міської територіальної 

громади на 2022-2028 роки». 

 

 

до 30.11.2022 

7. Проведення 

моніторингу, 

оцінювання 

реалізації 

Стратегії та 

управління 

ризиками 

- Контроль за виконанням Стратегії 

розвитку при затвердженні річних 

бюджетів та річних планів соціально-

економічного розвитку.  

- Інформування громади про виконання 

органами місцевого самоврядування 

завдань Стратегії розвитку. 

У разі 

необхідності 

протягом всього 

періоду дії 

Стратегії 

розвитку 

 

Міський голова                                                                                                  Андрій КОВПАК 


