
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

21 грудня 2021 року  м. Корюківка № 165 

 

 

Про створення Групи управління Стратегією   

 

Відповідно ст.42 Закону України «Про місцевого самоврядування в 

Україні», на виконання Протоколу про співробітництво між Корюківською 

міською радою та програмою USAID «Децентралізація приносить кращі 

результати та ефективність» (DOBRE): 

 

1. Затвердити персональний склад Групи управління Стратегією  сталого 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2021-2029 роки 

(надалі - Група), що додається. 

 

2. Затвердити Положення про Групу управління Стратегією  сталого 

розвитку Корюківської міської територіальної громади на 2021-2029 роки, що 

додається. 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                                           Ратан АХМЕДОВ 

 

 

 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови  

від 21 грудня 2021 року № 165 
 

 

 

Група управління Стратегією  сталого розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021-2029 роки 
 

№ 

п/п 
ПІБ Посада 

1 Ахмедов Ратан Ратанович міський голова, голова Групи 

2 
Савченко Олександр 

Миколайович 
перший заступник міського голови 

3 
Рябець Роман 

Олександрович 

головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату міської ради, 

секретар Групи 

4 
Биков Олександр 

Миколайович 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

5 Плющ Анастасія Вікторівна секретар міської ради 

6 Кравченко Олена Василівна 
староста Сядринського старостинського 

округу 

7 
Григор’єв Ігор 

Олександрович 

староста Наумівського старостинського 

округу 

8 Кукуюк Оксана Леонідівна 

начальник відділу економіки, 

транспорту, інвестицій та туризму 

виконавчого апарату міської ради 

9 Барсук Олена Іванівна 
начальник фінансового відділу міської 

ради 

10 Лимаренко Ніна Петрівна 
начальник загального відділу 

виконавчого апарату міської ради 

11 
Наумчик Ірина 

Володимирівна 

начальник відділу освіти, культури, 

молоді та спорту міської ради 

12 Кун Алла Іванівна 

завідувач сектору культури та 

культурно-масової роботи відділу 

освіти, культури, молоді та спорту 

міської ради 

13 
Олійник Світлана 

Олександрівна 

начальник відділу надання 

адміністративних послуг виконавчого 

апарату міської ради 

14 
Колобашкіна Наталія 

Миколаївна 

депутат Корюківської міської ради (за 

згодою) 



15 
Полубень Володимир 

Володимирович 

депутат Корюківської міської ради (за 

згодою) 

16 
Єрмоленко Тамара 

Олексіївна 

директор Центру надання соціальних 

послуг Корюківської міської ради 

17 
Онищук Володимир 

Леонідович 

Директор Корюківського міського 

молодіжного центру «КУБ» 

Корюківської міської ради, голова 

Корюківської міської молодіжної 

громадської організації «Альтернатива» 
 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату міської ради                                       Роман РЯБЕЦЬ 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови  

від 21 грудня 2021 року № 165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 

про Групу управління Стратегією  сталого розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021-2029 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Корюківка 

2021 рік 



1. Загальні засади 

 

1.1. Група управління Стратегією  сталого розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021-2029 роки (надалі - Група) є постійним 

консультативно-дорадчим органом при міському голові, створеним для 

забезпечення реалізації Стратегії сталого розвитку Корюківської міської 

територіальної громади на 2021-2029 роки (надалі – Стратегія), моніторингу 

якості та оцінці виконання визначених Стратегією завдань на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади (надалі – 

Громади). 

1.2. У своїй діяльності Група керується чинним законодавством України, 

рішеннями міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського 

голови та цим Положенням.  

 

2. Порядок формування Групи 

 

2.1. Група формується з міського голови, заступників голови, керівників 

відділів та посадових осіб виконавчих органів та виконавчого апарату 

Корюківської міської ради (надалі – міська рада), керівників та працівників 

підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 

Громади, депутатів міської ради, членів виконавчого комітету міської ради, 

представників бізнесу, що діє на території Громади, громадських організацій, 

що діють на території Громади, жителів Громади, які працюють на громадських 

засадах.  

2.2. При формуванні персонального складу Групи необхідно керуватися 

принципами забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

принципами гендерної рівності, а саме: 

 а) збалансована кількість жінок та чоловіків в складі Групи; 

 б) молодь та/або представники молоді в складі Групи; 

 в) особи старшого віку (група 60+) та/або представники осіб старшого 

віку в складі Групи; 

 г) особи з інвалідністю та/або особи з особовими потребами та/або 

представники осіб з інвалідністю та/або осіб з особливими потребами у складі 

Групи, тощо 

 

2.3. Персональний склад Групи затверджується розпорядженням міського 

голови. 

 

3. Завдання Групи 

 

3.1. Забезпечити виконання Стратегії в цілому та окремих її цілей і 

завдань. 

3.2. Оцінка ступеня виконання кожного завдання відповідної стратегічної 

та операційної цілі. 



3.3. Оцінка ступеня досягнення бачення, пріоритетних та операційних 

цілей Стратегії, зокрема якості виконання цілей і завдань та дотримання 

терміну їх виконання. 

3.4. Забезпечити інформування громадськості про стан реалізації 

Стратегії. 

3.5. Здійснювати моніторинг виконання Стратегії та готувати звіт за 

результатами моніторингу. 

3.6. Здійснювати оцінку виконання Стратегії та готувати звіт за 

результатами оцінки. 

3.7. Здійснювати актуалізацію Стратегії. 

3.8. Залучати працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, 

установ та організацій, об’єднань громадян (за згодою) до розгляду питань, які 

пов’язані з виконанням Стратегії, проведенням моніторингу, оцінки та 

актуалізації Стратегії, вирішення інших завдань, покладених на Групу. 

3.9. Збирати в установленому законодавством порядку інформацію, 

необхідну для виконання завдань, покладених на Групу. 

 

4. Моніторинг виконання Стратегії 

 

4.1. Група проводить моніторинг виконання Стратегії та готує звіт за 

результатами моніторингу. 

4.2. Моніторинг – процес регулярного збору та аналізу інформації, що 

стосується впровадження стратегії, який проводиться під час реалізації 

стратегії. Завданням моніторингу є відображення того, що з запланованого було 

виконано. 

 4.3. Моніторинг проводиться двічі на рік в наступні терміни: до кінця 

вересня поточного року - за перше календарне півріччя поточного року, до 

кінця березня наступного року за поточний календарний рік. 

4.4. Звіт за результатами моніторингу має містити інформацію про: 

а) виконані заходи Плану дій; 

б) заходи з Плану дій, що виконуються з затримкою, та причини такої 

затримки; 

в) невиконані заходи Плану Дій та причини невиконання цих заходів; 

г) рекомендації по подальшому впровадженню Стратегії (за 

необхідності). 

4.5. Звіт за результатами моніторингу затверджується виконавчим 

комітетом міської ради та оприлюднюється на офіційному сайті ради. 

 

5. Оцінку виконання Стратегії 

 

5.1. Група проводить оцінку виконання Стратегії та готує звіт за 

результатами оцінки. 

5.2. Оцінка – це погляд на реалізацію стратегії з точки зору досягнення 

результатів, які мали бути досягнені. Вона має відображати на скільки добре 

було виконано те, що було виконано. 



5.3. Оцінка реалізації Стратегії проводиться щорічно у наступні терміни: 

до кінця березня поточного року за попередній календарний рік. 

5.4. Звіт за результатами оцінки містить наступну інформацію: 

а) наскільки фактичні результати виконаних заходів відповідають 

запланованим результатам; 

б) наскільки результати виконання заходів відповідають стратегічним та 

операційним цілям Стратегії. 

5.5. Звіт за результатами оцінки затверджується сесією міської ради та 

оприлюднюється на офіційному сайті ради. 

 

6. Актуалізація Стратегії 

 

6.1. Група проводить актуалізацію Стратегії. 

6.2. Актуалізація – ґрунтовний перегляд Стратегії, формування чергового 

плану заходів, направлених на виконання стратегічних та операційних цілей 

Стратегії, з врахуванням вже виконаних завдань, досягнутих цілей та змін в 

законодавстві та соціально-культурному середовищі, які сталися за період 

виконання Стратегії. 

6.3. Актуалізація Стратегії проводиться один раз на чотири роки. 

  

7. Організація та процедури роботи Групи 

 

7.1. Формою роботи Групи є засідання, які проводяться за необхідності, 

але не рідше термінів, визначених в п.4.3, п.5.3, п.6.3. 

7.2. Голова Групи здійснює загальне керівництво, скликає засідання та 

головує на них. У разі відсутності голови засідання проводить перший 

заступник голови. 

7.3. Загальний відділ виконавчого апарату міської ради забезпечує 

організацію роботи Групи. 

7.4. Секретар Групи, головний спеціаліст загального відділу виконавчого 

апарату міської ради, веде та оформлює протокол засідання, робить витяги з 

нього.  

7.5. Члени Групи беруть персональну участь у засіданнях Групи. За 

рішенням Групи та за наявності технічних засобів засідання Групи може бути 

проведено дистанційно в режимі відеоконференції. 

7.6. Засідання Групи вважається чинним, якщо на ньому були  присутні 

більше половини членів Групи. 

7.7. Проведене засідання оформлюється протоколом, у якому вказуються 

прийняті рішення за наслідками засідання  Групи.  Протокол підписується 

головуючим на  засіданні та секретарем. Член Групи, який не підтримує 

пропозиції та рекомендації, може викласти в письмовій формі свою окрему 

думку, що додається до протоколу засідання. 

7.8. Підготовку матеріалів до розгляду Групою, повідомлення всім 

членам Групи про час і дату чергового засідання, ведення протоколу засідання 

Групи забезпечує секретар.  



7.9. Про дату проведення засідання та порядок денний члени Групи 

інформуються не пізніше, ніж за три робочих дні до дати проведення засідання. 

 

 

                                                                

Головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату міської ради                                       Роман РЯБЕЦЬ 


