
Зважаючи на важливість і актуальність подальшого розвитку території 

Слобожанської громади. підвищення життєвого рівня її 

мешканців,   розпочинається робота над розробкою Стратегії розвитку 

Слобожанської селищної територіальної громади (далі – Стратегія). 

На даний час формується робоча група з підготовки Стратегії, до якої 

планується залучити представників виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради та її виконавчих органів, депутатського корпусу, комунальних 

закладів та підприємств, місцевого бізнесу, молоді, громадськості, активних 

жителів громади, експертів зі стратегічного планування, науковців. 

Основними завданнями робочої групи є здійснення стратегічного аналізу 

внутрішнього потенціалу та зовнішнього середовища; проведення соціологічних 

опитувань; формування бачення майбутнього громади та головних пріоритетів 

(напрямів) його розвитку; популяризація процесу стратегічного планування 

в  громаді та зовнішньому середовищі тощо. 

До складу робочої групи будуть обиратися кандидатури, які подали заяву 

на ім’я селищного голови, щодо бажання працювати над Стратегією громади. 

Особи, які виявили бажання взяти участь в підготовці Стратегії, подають такі 

документи: 

-  письмова заява за формою ТУТ;  

- мотиваційний лист, у якому обов’язково зазначити інформацію 

про  практичний досвід у підготовці або впровадженні стратегічних документів, 

досвід у громадській діяльності тощо. 

Документи надсилаються за адресою: 52005, смт Слобожанське, вул. В. 

Сухомлинського, 56-Б, або на електронну пошту: invest@slobozhanska-

gromada.gov.ua до 10 вересня 2021 року. Довідки за телефоном: (056) 719-91-52. 

Основні критерії, за якими буде здійснюватися відбір кандидатур до 

робочої групи: 

▪ активна участь у соціально-економічному, громадському та 

культурному житті громади; 

▪ обізнаність із ситуацією в громаді, або однієї із її сфер 

життєдіяльності; 

▪ бажання брати активну участь у розробці та реалізації Стратегії 

(діяльність на громадських засадах (5-7 засідань, обов’язкові  для відвідування)). 

Тож, якщо ви готові добровільно пожертвувати своїм часом на благо 

громади, брати  участь в усіх формах роботи робочої групи; є жителями громади 

та добре знаєте економічне та соціально-культурне життя, психологію 

мешканців громади; представляєте конкретну сферу життя громади 

(економіка (виробництво, сільське господарство, підприємництво), освіта, 

культура, комунальне господарство, медицина тощо) запрошуємо вас до роботи 

над напрацюванням змісту Стратегії та визначення основних пріоритетів для 

нашої громади на найближчі роки. 
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