
 
УКРАЇНА  

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

від 2 грудня 2021 року         № 410-р 

 

Про розроблення Стратегії сталого розвитку  

Слобожанської селищної територіальної  

громади Дніпровського району  

Дніпропетровської області на 2022-2027 роки 
 

Керуючись законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної 

регіональної політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», Стратегії сталого розвитку 

«Україна-2030», схваленої Указом Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 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), Державної стратегії регіонального 

розвитку на 2021–2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від  

05 серпня 2020 року № 695, Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на 

період до 2027 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07 серпня 

2020 року № 624-24/VII, з метою розроблення Стратегії сталого розвитку Слобожанської 

територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області на 2021-2027 роки: 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Розпочати роботу над розробленням Стратегії сталого розвитку Слобожанської 

селищної територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області на 2022-

2027 роки (далі – Стратегія розвитку). 

2. Залучити до консультаційного супроводу для розроблення Стратегії розвитку 

експертів Фонду розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульского (FRDL), партнерів 

програми DOBRE. 

3. Створити робочу групу з розроблення Стратегії розвитку (далі – Робоча група) та у 

складі згідно з додатком 1. 

4. Затвердити Положення про робочу групу з розроблення Стратегії розвитку (додаток 

2). 

5. Затвердити етапи розроблення Стратегії розвитку (додаток 3). 

6. Робочій групі: 

6.1. розробити проєкт Стратегії розвитку; 

6.2. забезпечити всебічне обговорення проєкту Стратегії розвитку, із залученням 

громадськості, у тому числі підприємців, депутатів, представників громадськості, науковців 

тощо, на стратегічних зустрічах та громадських консультаціях з жителями;   

6.3. забезпечити внесення розробленого проєкту Стратегії розвитку на розгляд 

селищної ради. 



7. Відділу внутрішньої політики виконавчого комітету селищної ради забезпечити 

розміщення інформації про розроблення Стратегії розвитку на офіційному веб-сайті селищної 

ради в окремому розділі. 

8. Координацію роботи за виконанням цього розпорядження покласти на відділ з 

питань економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету селищної ради та відділ 

внутрішньої політики виконавчого комітету селищної ради, контроль – на заступників 

селищного голови згідно розподілу обов’язків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА        І.КАМІНСЬКИЙ 



 

Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням селищного голови  

від 02.12.2021 року № 410-р 

 

 

СКЛАД 

          робочої групи з розроблення Стратегії сталого розвитку      

               Слобожанської селищної територіальної громади Дніпровського району 

                              Дніпропетровської області  

                                                               на 2022-2027 роки 

 
КАМІНСЬКИЙ 

Іван Миколайович 

- селищний голова  

ШАПОВАЛОВ  

Ігор Васильович 

- перший заступник селищного голови  

ВУСИК  

Світлана Миколаївна 

- заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів селищної ради  

ВЕРГЕЙЧИК 

Олена Леонідівна 

- заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих 

органів селищної ради 

МИКИТЬОН  

Людмила Олександрівна  

- начальник відділу з питань економічного розвитку та інвестицій 

виконавчого комітету Слобожанської селищної ради  

МЕЛЬНИК  

Юрій Миколайович 

- начальник відділу внутрішньої політики виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради, депутат селищної ради  

ШЕРЕМЕТ  

Микола Олександрович 

- начальник гуманітарного відділу Слобожанської селищної ради 

ГАМАСЕНКО  

Роман Миколайович 

- начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму 

Слобожанської селищної ради 

КРЮЧКОВА  

Вікторія Василівна  

- т.в.о. начальника відділу з питань житлово-комунального 

господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури 

Слобожанської селищної ради 

САКУН  

Світлана Василівна 

- начальник відділу земельних відносин, комунальної власності та 

охорони навколишнього середовища виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради, депутат селищної ради, депутат 

селищної ради 

ПЛЮЩІЙ  

Наталія Сергіївна 

- начальник відділу з питань будівництва, містобудування, 

архітектури та містобудівного кадастру Слобожанської селищної 

ради  

ВОЛОВИЧ 

Руслана Анатоліївна 

- завідувач сектору охорони здоров’я виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради, депутат селищної ради 

ШЕРСТЮК 

Ірина Олександрівна 

- т.в.о. начальника юридичного відділу виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради 

САЛАБАЙ 

Вікторія Миколаївна 

- заступник начальника відділу соціального захисту населення 

Слобожанської селищної ради 

ДІДЕНКО 

Ольга Богуславівна 

- начальник служби у справах дітей Слобожанської селищної 

ради  

РИЖАК 

Валерій Петрович 

- староста с. Балівка 

БУРЯК  

Іван Миколайович 

- староста с. Партизанське 

ПРОКОФ’ЄВ 

Павло Григорович 

- староста с. Олександрівка 

ЛІФІРЕНКО - староста с. Степове 



Валерій Михайлович 

ПРОСКУРНЯ  

Світлана Володимирівна 

- депутат селищної ради, директор КНП «Центр первинної  

медико – санітарної допомоги" Слобожанської селищної ради 

ПОЛУПАНОВА  

Валентина Миколаївна 

- депутат селищної ради, директор Слобожанської початкової 

школи Слобожанської селищної ради  

ШЕВЧЕНКО  

Григорій Анатолійович 

- депутат селищної ради, директор КП «Керуюча кампанія 

«Житловик» Слобожанської селищної ради 

РИБАЛКО  

Мирослава Петрівна 

- депутат селищної ради, директор КЗ «Молодіжний центр 

«Смарт» Слобожанської селищної ради 

ДЕЙНЕКО 

Володимир Максимович 

- депутат селищної ради, директор КЗ Слобожанський центр 

фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" 

НЕВЕСЕЛИЙ 

Олексій Вікторович 

- депутат селищної ради, начальник управління містобудування, 

архітектури, житлово-комунального господарства, будівництва 

та інфраструктури Дніпровської райдержадміністрації  

МІЩЕНКО 

Віктор Іванович 

- депутат селищної ради, директор ТОВ «Агроспецпереробка»  

ТКАЧ 

Тетяна Іванівна 

- депутат селищної ради, начальник відділу економічного та 

агропромислового розвитку Дніпровської райдержадміністрації  

ХУДОЛІЙ  

Сергій Сергійович 

- кандидат технічних наук, доцент Національного технічного 

університету "Дніпровська політехніка" 

ТІЛЬНА  

Наталя Василівна 

- завідуюча КЗ “Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого типу № 4 “Дивосвіт” Слобожанської селищної 

ради”  

СОТУЛА  

Тетяна Володимирівна 

- заступник директора КЗ «Центр надання соціальних послуг» 

Слобожанської селищної ради 

ЛЕГЕЗА  

Ігор Сергійович 

- директор Балівського ліцею Слобожанської селищної ради 

 

ДРИВАЛЬ  

Сергій Володимирович 

- представник ПСП «Колосок», с. Балівка 

БУЛАВІН  

Сергій Миколайович 

- голова ФГ "Оріль", с. Балівка 

МУЗИКА 

Світлана Миколаївна 

- вчитель Балівського ліцею Слобожанської селищної ради,  

с. Балівка 

ПЕТРОЧЕНКО 

Таміла Олегівна 

- безробітна, с. Балівка 

СОЛОМКА  

Євгенія Анатоліївна 

- директор Партизанського ліцею Слобожанської селищної ради 

БОЙКО 

Аліна Валеріївна  

- членкиня Молодіжної ради Слобожанської селищної ради,  

с. Партизанське  

БЕРЕЗА 

Вікторія Віталіївна 

- вчитель Партизанського ліцею Слобожанської селищної ради,  

с. Партизанське 

КОЦАРЬ  

Лілія Володимирівна 

- завідувач будинку культури с. Партизанське, с. Партизанське 

ЗАЛУШНА 

Наталія Анатоліївна 

- фізична особа-підприємець, с. Партизанське 

НАЙМУШИНА  

Анастасія Миколаївна 

- фахівець КЗ «Молодіжний центр «Смарт» Слобожанської 

селищної ради, с. Олександрівка 

ШАБЛИКО 

Ігор Петрович 

- експерт з питань аграрного сектору, с. Олександрівка 

АЛЕКСАНДРОВА  

Надія Михайлівна 

- фізична особа-підприємець, с. Олександрівка 

ШЕМЕТ 

Євгеній Валентинович 

- голова ФГ «Женьшем», с. Степове 

ДУБ  

Світлана Вікторівна 

- бухгалтер ФГ "Іванчиков І С", с. Степове 

 

ГЛУЩЕНКО  - домогосподарка, с. Степове 



Катерина Василівна 

СЕМЕНЮК  

Дмитро Олегович 

- організатор дозвільної діяльності КЗ "ЦКД "Слобожанський",  

с. Степове 

КОНДРАТЮК 

Віктор Володимирович 

- фізична особа-підприємець, смт Слобожанське 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради (виконкому)             Л. ЛАГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням селищного голови  

від 02.12.2021 року № 410-р 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про робочу групу з розроблення Стратегії сталого розвитку  

Слобожанської селищної територіальної громади  

Дніпровського району Дніпропетровської області  

на 2022-2027 роки  

 

                                      І. Загальні положення 

 

Робоча група з розроблення Стратегії сталого розвитку Слобожанської селищної 

територіальної громади Дніпровського району Дніпропетровської області на 2022-2027 роки 

(далі – Робоча група) - консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті 

Слобожанської селищної ради створений для організації та розроблення Стратегії сталого 

розвитку Слобожанської селищної територіальної громади на 2022-2027 роки (далі – Стратегія 

розвитку).  

Робоча група створюється з метою розроблення і впровадження Стратегії розвитку.  

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, рішеннями Слобожанської селищної ради та цим Положенням. 

Робоча група формується з представників Слобожанської селищної ради, її виконавчих 

органів, місцевого бізнесу, молоді, фахівців з питань стратегічного планування, жителів 

громади.  

Персональний склад Робочої групи затверджується розпорядженням селищного 

голови, у тому числі на підставі отриманих заяв щодо включення до її складу.  

Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та 

безкорисливості. 

Робоча група може створювати тимчасові робочі підгрупи, комісії, фокусні групи з 

визначенням кола їх діяльності та складу.  

II. Функції Робочої групи 

 

Робоча група в процесі діяльності: 

• розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів з досягнення довго- і 

короткострокових цілей; 

• визначає напрями і пріоритети своєї роботи; 

• розробляє перелік завдань, строки їх виконання та перелік відповідальних 

виконавців для забезпечення розроблення Стратегії розвитку; 

• розробляє план дій для втілення Стратегії розвитку; 

• визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку 

громади; 



• проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз; 

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

громади; 

• визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку; 

• може брати участь у розробці інноваційних проектів та вносити до них 

пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку громади в межах 

розроблення та впровадження Стратегії розвитку; 

• організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед 

населення громади з метою накопичення пропозицій щодо включення їх до Стратегії 

розвитку; 

• узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх до Стратегії 

розвитку; 

• організовує роботу з підготовки інформаційних матеріалів з переліком і описом 

плану дій щодо розроблення та впровадження Стратегії розвитку; 

• організовує роботу з засобами масової інформації; 

• формує склад робочих підгруп, комісій, фокусних груп, визначає їх завдання та 

організовує їх роботу; 

• затверджує ведучих фокусних груп; 

• залучає до роботи на безоплатній основі фахівців та спеціалістів з 

обговорюваних питань; 

• розробляє та надає проєкт Стратегії розвитку на розгляд селищній раді для 

затвердження. 

 

III. Повноваження та 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 відділ з питань економічного 

розвитку та інвестицій виконавчого комітету селищної ради та відділ внутрішньої політики 

виконавчого комітету селищної ради.  

Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу 

у відносинах з іншими органами, громадянами та громадськими об’єднаннями, 

представниками підприємств, установ та організацій, суб’єктами господарювання тощо. 

Організовує роботу з реалізації висновків та рекомендацій Робочої групи. У разі відсутності 

голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, його функції здійснює 

заступник голови.  

Засідання Робочої групи є повноважним, якщо в роботі групи бере участь не менш як 

половина від її загального складу. 

За результатами розгляду і вивчення питань Робоча група готує висновки і 

рекомендації. Рішення Робочої групи приймається 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. 

Про проведення засідання (дата, час, місце) члени Робочої групи, залучені фахівці та 

спеціалісти з обговорюваних питань повідомляються секретарем Робочої групи шляхом 

надсилання повідомлень на їх електронні адреси або за допомогою засобів мобільного зв’язку,   



а жителі громади – шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті 

Слобожанської селищної ради у розділі «Стратегія розвитку громади» не пізніше ніж за три 

дні до початку засідання.  

Робоча група має право: 

• отримувати інформацію, необхідну для розроблення Стратегії розвитку від 

підприємств, установ та організацій на безоплатній основі, незалежно від їх відомчого 

підпорядкування, форми власності та господарювання, органів виконавчої влади та 

структурних підрозділів Слобожанської селищної ради та її виконавчих органів тощо; 

• проводити опитування жителів громади чи проводити іншу діяльність для 

вивчення громадської думки щодо розроблення Стратегії розвитку; 

• проводити роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань розроблення 

і впровадження Стратегії розвитку та значення її необхідності; 

• вносити селищному голові та виконкому пропозиції щодо розгляду питань, які 

необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в громаді в межах 

розроблення і впровадження Стратегії розвитку; 

• брати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проекту 

Стратегії розвитку; 

• залучати до консультацій на безоплатній основі за згодою представників інших 

органів, громадян, представників підприємств, установ та організацій, територіальних органів 

виконавчої влади та структурних підрозділів Слобожанської селищної ради та її виконавчих 

органів, суб’єктів господарювання шляхом проведення публічних консультацій (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі тощо) та інтернет-консультацій щодо розроблення та впровадження 

Стратегії розвитку.   

 

ІV. Обов’язки та відповідальність Робочої групи 

 

Члени Робочої групи виконують доручення голови Робочої групи в межах завдань 

Стратегії розвитку. 

Члени Робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне 

опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що 

стосуються виконання завдань щодо розроблення та впровадження Стратегії розвитку. 

 

 

 

 

Секретар селищної ради (виконкому)             Л. ЛАГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Додаток 3  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням селищного голови  

від 02.12.2021 року № 410-р 

                                           

ЕТАПИ 

розроблення Стратегії сталого розвитку  

Слобожанської селищної територіальної громади  

Дніпровського району Дніпропетровської області  

на 2022-2027 роки  

 

Дата 
Стратегічна 

майстерня 
Зміст роботи/результат 

10.12.2021 1 зустріч - Представлення методології стратегічного планування FRDL 

- Часова синхронізація чинників зовнішнього та внутрішнього середовища громади 

(оновлення переліку сильних і слабких сторін, можливостей і загроз) 

- Громада в регіональному та національному вимірах: експертний погляд 

- Напрямки актуалізації Стратегії розвитку громади 

грудень 2021-

січень 2022 
Проведення соціологічного дослідження. Формування аналітичного звіту 

20.01.2022 
2 зустріч - Представлення результатів соціологічного дослідження. Обговорення висновків 

- Представлення актуальної структури цілей Стратегії розвитку громади: погляд експертів (на 

підставі аналізу діючого документу, статистичних даних, результатів дослідження 

громадської думки) 

- Формування оперативної перспективи (завдань/проектів) в економічній та екологічній 

сферах: робота в групах, обговорення результатів 

січень-лютий 

2022 
Проведення конкурсу серед школярів на тему формулювання бачення майбутнього громади 



09.02.2022 3 зустріч - Пріоритети розвитку громади: погляд місцевої молоді та дітей (представлення результатів 

конкурсу, обговорення/дискусія з молоддю та дітьми) 

- Формування оперативної перспективи (завдань/проектів) в соціальній сфері: робота в 

групах, обговорення результатів 

21.02.2022 - 

13.03.2022 
Громадські консультації стратегічного документу 

23.03.2022 4 зустріч 
- Представлення результатів громадських консультацій Стратегії сталого розвитку громади 

- Затвердження кінцевої версії оновленого документу 

- Узгодження процедури моніторингу, внесення змін та актуалізації Стратегії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради (виконкому)                    Л. ЛАГОДА 

 

 

 


