
 

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

СОФІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

смт Софіївка                                   № 52-од                13 березня 2020 року 

 

 

Про організацію роботи з управління Стратегією сталого розвитку 

Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади 

на 2018-2028 роки 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації 
роботи щодо управління «Стратегією сталого розвитку Софіївської селищної об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2028 роки» (Стратегія): 

 

1. Затвердити порядок управління Стратегією сталого розвитку Софіївської об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2028 року згідно з Додатком 1. 

2. Оновити персональний склад команди з управління Стратегією сталого розвитку 
Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2028 року згідно з 
Додатком 2, та призначити уповноваженого з питань управління Стратегією. 

3. Затвердити план заходів з управління Стратегією сталого розвитку Софіївської 
селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2028 року згідно з Додатком 3. 

4. Результати проведених заходів з управління Стратегією сталого розвитку Софіївської 
селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2028 роки включити до 

щорічного Звіту Софіївського голови громади. 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  

 

Селищний голова      П.Ю. Сегедій  

 



 

 

 

 

Додаток 1  
до розпорядження сільського голови від 
13.03.2020 року №52 

«Про організацію роботи з управління 

Стратегією сталого розвитку Софіївської 
селищної об’єднаної територіальної громади на 
2018-2028 роки» 

 

Порядок 

управління Стратегією сталого розвитку 

Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2028  роки 

 

1. Управління Стратегією сталого розвитку Софіївської селищної об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2028 роки здійснюється командою з управління 
Стратегією, яка підпорядковується голові ОТГ. 

2. Склад команди з управління Стратегією переглядається щорічно і затверджується 
розпорядженням голови ОТГ (Додаток 2). 

3. Команду з управління Стратегією очолює уповноважений з питань управління 
Стратегією за призначенням голови ОТГ.  

4. Для ефективного управління Стратегією команда здійснює моніторинг, оцінювання та 
актуалізацію Стратегії. 

5. Засідання команди відбуваються не рідше ніж один раз на квартал. 

6. Для актуалізації Стратегії команда обов’язково збирається в квітні, під час оцінки 
реалізації Стратегії в минулому році, і в серпні, під час збору пропозицій проектів для 
реалізації Стратегії, а також згідно плану заходів з управління Стратегією (Додаток 3). 

7. Результати засідань команди оформлюються відповідними протоколами, які 
обов’язкові до виконання для виконавчого комітету ОТГ. 

8. Команда готує звіт з моніторингу реалізації Стратегії (включаючи кількісні дані та 
показники) протягом 2-х місяців з дня закінчення бюджетного  року, який міститиме: 

8.1. інформацію про завершені завдання, поточні завдання в процесі реалізації та 
завдання, реалізація яких не розпочалась, з поясненням причин можливих 
запізнень їх реалізації,  

8.2. оцінку відповідності графіку,  
8.3. оцінку реалізації на рівні запланованих продуктів та досягнутих результатів, 
8.4. обґрунтування потреби внесення змін у діяльність з огляду на зміну соціально-

економічних умов та з огляду на безпеку,  

8.5. пропозиції щодо коригування або рекомендації змін до положень Стратегії 
(якщо вони обґрунтовані факторами, які змінились),  

8.6. вартісну та кількісну оцінку реалізації окремих стратегічних та операційних 
цілей i проектів реалізації. 

9. Необхідні для діяльності команди дані надаються підрозділами, які вказані в плані дій 

Стратегії, як відповідальні за виконання окремих завдань. 

10. Підготовка звіту з моніторингу реалізації Стратегії та актуалізованого документу 
Стратегії здійснюється згідно плану заходів з управління Стратегією сталого розвитку 
Софіївської об’єднаної територіальної громади на 2018-2028 роки (Додаток 3). 

11. Річний моніторинговий звіт з реалізації Стратегії має бути представлений на сесії ради 
громади, його ключові положення, висновки та рекомендації мають бути включені до 
щорічного звіту голови ОТГ. 

12. Перегляд та актуалізація Стратегії здійснюється на основі висновків та рекомендацій 
звіту з моніторингу реалізації Стратегії і передбачає проведення діагностики, 



 

 

 

соціологічних досліджень рівня життя та якості публічних послуг в ОТГ, та інших 
необхідних досліджень з дотриманням методології партисипації. 

13. Раз на 4 роки команда з управління Стратегією виконує ґрунтовний перегляд та 
актуалізацію Стратегії одночасно з перенесенням горизонту планування та розробкою 
оновленого плану дій.  

14. Раз на 2 роки команда з управління Стратегією виконує перегляд результатів 
досягнення операційних цілей, які записані в Стратегії, та готує пропозиції з 
актуалізації Стратегії у вигляді звіту з моніторингу реалізації Стратегії. 

15. Звіт з моніторингу реалізації Стратегії і повний текст актуальної Стратегії 
розміщуються на головній сторінці інтернет-сайту громади та в локальних засобах 
масової інформації.  

16. Результати діагностики, соціологічних досліджень, та протоколи засідань команди з 
управління Стратегією, звіту з моніторингу реалізації Стратегії і тексти Стратегії 
розміщуються в окремій вкладці офіційної інтернет-сторінки громади, яка присвячена 
Стратегії. 

 

 

Селищний голова       П.Ю. Сегедій



 

 

 

 

Додаток 2  

до розпорядження сільського голови від 
13.03.2020 року №52 

«Про організацію роботи з управління 

Стратегією сталого розвитку Софіївської 
селищної об’єднаної територіальної громади на 
2018-2028 роки» 

 

 

Персональний склад 

команди з управління Стратегією сталого розвитку  
Софіївської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2028 роки 

 

1. Уповноважений з питань управління Стратегією, голова команди  – Шинкаренко 
Світлана Володимирівна, начальника відділу проектного менеджменту, інвестицій та 
цифрової трансформації; 

2. Секретар команди з управління Стратегією  – Назаренко Людмила Іванівна, секретар 
ради; 

 

 

Члени команди з управління Стратегією : 

 

1. Сегедій Петро Юрійович - селищний голова; 
2. Масько Антон Олегович – заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради; 
3. Ніщік Інна Миколаївна – спеціаліст відділу державного архітектурно-

будівельного контролю, будівництва та благоустрою території; 
4. Акостьолова Лілія Петрівна – начальник відділу комунальної власності та 

правового забезпечення; 
5. Ісаєва Галина Григорівна – начальник відділу культури, туризму, молоді та 

спорту; 
6. Ільїна Руслана Іванівна – головний спеціаліст відділу контролю за 

додержанням законодавства про працю, оподаткування та регулювання земельних 
відносин; 

7. Тиркба Римма Олексіївна – директор КЗ «Софіївська опорна ЗОШ І-ІІІ ст.»; 
8. Мегеря Любов Іванівна – ДНЗ №1; 
9. Євтушенко Віра Іванівна - ДНЗ №2; 
10. Рибалка Олена Анатоліївна - ДНЗ №3; 
11. Осовська Тетяна Адамівна - ДНЗ  «Сонечко»; 
12. Колібаба Юлія Іллівна – директор КЗ «Софіївський центр творчості»; 
13. Костяннікова Світлана Ігорівна – начальник відділу державного  

архітектурно-будівельного контролю, будівництва та благоустрою території; 
14. Демченко Тетяна Володимирівна – в.о. старости; 
15. Василик Сергій Михайлович – депутат; 
16. Хижняк Валентина Василівна – фізична особа-підприємець; 
17. Контдратюк Сергій Миколайович – голова благодійної організації; 
18. Ковальова Віра Олексіївна – керівник КЗ «Вісті Софіївщини»; 
19. Герич Віктор Миколайович – голова ГО учасників АТО; 
20. Корецький Петро Іванович – голова ГО Афганців у Софіївському районі; 
21. Крючков В’ячеслав Миколайович – староста; 



 

 

 

22. Шмалій Русла Іванович – голова Гуляйпільської сільської ради; 
23. Терехова Ірина Анатоліївна – директор КЗ ЦБ; 
24. Хоружевський Максим Григорович – спеціаліст відділу проектного 

менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації; 
25. Хваль Юлія Олександрівна – голова Молодіжної ради; 
26. Качан Ірина Миколаївна – депутат, голова робочої групи з гендерно 

орієнтованого бюджетування; 

27. Савицький Андрій Валерійович – головний спеціаліст з питань цивільного 
захисту населення, член групи з покращення надання послуг; 

28. Приходько Лариса Олександрівна – спеціаліст фінансово-економічного 
відділу, член групи з місцевого економічного розвитку; 

29. Корж Олена Вікторівна – начальник фінансово-економічного відділу, 
головний бухгалтер; 

30. Савицька Людмила Іванівна – спеціаліст фінансово-економічного відділу;  

31. Лебідь Валерій Федорович – директор КП «Софіївське». 
 

 

 

Селищний голова       П.Ю. Сегедій 

 



 

 

 

 

Додаток 3  

до розпорядження сільського голови від 
13.03.2020 року №52 

«Про організацію роботи з управління 

Стратегією сталого розвитку Софіївської 
об’єднаної територіальної громади на 2018-

2028 роки» 

 

План заходів 

з управління Стратегією сталого розвитку  
Софіївської об’єднаної територіальної громади на 2018-2028 роки 

 

№ 
з/п 

Назва та зміст заходу 

Особи, яких 
заплановано залучити 

до заходу 

Термін 
виконання 

Відповідальні особи 

1. Заходи з моніторингу, оцінювання та актуалізації Стратегії, перевірки й оцінки досягнень 
в реалізації стратегічних та операційних цілей 

1.1. Підготовка звіту з моніторингу 
реалізації Стратегії протягом 2-х 
місяців з дня закінчення 
бюджетного  року. 

Команда з управління 
Стратегією 

Лютий Команда з управління 
Стратегією 

1.2. Оцінка стану соціально-

економічного розвитку громади 
та реалізації стратегії розвитку 

для визначення рекомендацій з 
актуалізації Стратегії. 

Команда з управління 
Стратегією 

Березень Команда з управління 
Стратегією 

1.3. Представлення звіту про 
моніторинг Раді громади. 

Команда з управління 
Стратегією 

Березень Команда з управління 
Стратегією 

1.4. Затвердження змін до Стратегії 
розвитку рішенням Ради громади 
(в разі необхідності). 

Рада громади Березень-

квітень 

Команда з управління 
Стратегією 

1.5. Визначення ключових проблем і 
визначення пріоритетів для 
рекомендацій з актуалізації 
Стратегії. 

Команда з управління 
Стратегією 

Квітень Команда з управління 
Стратегією 

1.6. Внесення змін та коректив до 
документу Стратегії відповідно до 
рішень ради громади (в разі 
необхідності). 

Команда з управління 
Стратегією 

Квітень-

травень 

Команда з управління 
Стратегією 

1.7. Визначення пропозиції проектів 
на наступний рік реалізації 
Стратегії шляхом проведення 
консультацій з громадськістю. 

Команда з управління 
Стратегією 

Червень-

вересень 

Команда з управління 
Стратегією 

1.8. Збір пропозицій проектів 
реалізації, вибір і кваліфікація 
стратегічних проектів для 
рекомендацій з актуалізації 
Стратегії. 

Команда з управління 
Стратегією 

Серпень Команда з управління 
Стратегією 

1.9. Розгляд внесених пропозиції і 
підготовка проекту 

Команда з управління 
Стратегією 

Червень-

вересень 

Команда з управління 
Стратегією 



 

 

 

актуалізованого документу 

Стратегії. Проект актуалізованого 
документу Стратегії передається 
для  консультацій з 
громадськістю. 

1.10. Підготовка подачі стратегічних 
проектів. 
Розробка і прийняття Плану 
реалізації стратегії розвитку 
громади. 

Команда з управління 
Стратегією 

Грудень Команда з управління 
Стратегією 

1.11. Розгляд результатів громадських 
консультацій і підготовка 

остаточної версію документу 

Стратегії. 
Представлення раді громади 
актуалізованого документу 
Стратегії разом з пропозицією 
рішення та обґрунтуванням. 

Команда з управління 
Стратегією 

Жовтень-

листопад 

Команда з управління 
Стратегією 

1.12. Затвердження актуалізованого 

документу Стратегії та передача 
його для виконання. 

Команда з управління 
Стратегією 

Листопад-

грудень 

Команда з управління 
Стратегією 

2. Заходи з інформування та залучення громадськості (партисипація) 
2.1. Інформування місцевої спільноти 

та інших зацікавлених суб’єктів 
про початок процесу реалізації 
Стратегії 

Мешканці громади щомісяця Група з реалізації 
стратегії 

2.2. Отримання схвалення з боку 
бенефіціарів заходів, 
запланованих у Стратегії 

Виконавчий комітет щомісяця Група з реалізації 
стратегії 

2.3. Включення бенефіціарів у процес 
реалізації Стратегії 

Виконавчий комітет 
Старости 

щомісяця Група з реалізації 
стратегії 

2.4. Створення комунікаційної 
платформи між органами влади 
Софіївської селищної ОТГ та 
різними групами зацікавлених 
сторін для ефективної реалізації 
Стратегії 

Виконавчий комітет 
Місцеві ЗМІ 

за наявності Група з реалізації 
стратегії 

2.5. Збільшення  ступеня  залучення  
місцевої  спільноти  в  діяльність  
органів  місцевого 
самоврядування, яка здійснюється 
на користь груп бенефіціарів 
Стратегії 

Виконавчий комітет щомісяця Група з реалізації 
стратегії 

 

Селищний голова      П.Ю. Сегедій 


