
і
УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 травня 2021 року Валки №201

Про утворення Робочої групи з 
підготовки Стратегії розвитку 
Валківської міської територіальної 
громади на 2022 -  2027 p.p. та 
затвердження Положення

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», з метою підготовки Стратегії розвитку Валківської міської 
територіальної громади на 2022 -  2027 p.p.:

1. Утворити Робочу групу з підготовки Стратегії розвитку Валківської 
міської територіальної громади на 2022 -  2027 p.p., як консультативно- 
дорадчий орган при виконавчому комітеті Валківської міської ради та 
затвердити її персональний склад (додається).

2. Затвердити Положення про Робочу групу з підготовки Стратегії 
розвитку Валківської міської територіальної громади на 2022 -  2027 p.p. 
(додається).

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Валерій СКРИПНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 11 травня 2021 року № 201

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 
робочої групи з підготовки Стратегії розвитку Валківської міської 

територіальної громади на 2022 -  2027 p.p., як консультативно-дорадчий 
орган при виконавчому комітеті Валківської міської ради

1. Валерій СКРИПШЧЕНКО міський голова, голова робочої групи

2. Ігор ШЗЕЛЬКОВСЬКИИ

З. Ілона БЕЗУГ ЛА

4. Ігор БАНШКОВ

5. Сергій БОЙЦОВ

6. Ірина БОРОДІНА

7. Ольга БОРЩ

8. Олександр ГРІНЧЕНКО

9. Володимир ГУСЄВ

10. Світлана ДУШКА

11. Михайло СФІМЕНКО

перший заступник міського голови, 
заступник голови робочої групи

головний спеціаліст відділу економічного 
розвитку та інвестицій міської ради, секретар 
робочої групи

завідувач сектору архітектури 
містобудування міської ради

та

ФОП, учасник бойових дій в зоні АТО (за 
згодою)

депутат міської ради, директор Банківського 
КЗДО «Веселка» (за згодою)

заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

начальник відділу економічного розвитку та 
інвестицій міської ради

начальник відділу земельних відносин та 
екології міської ради

голова ГО «Ключ до майбутнього» (за 
згодою)

староста сіл Заміське, Бугаївка, Бурякове, 
Корнієнкове, Косенкове, Мала Кадигробівка, 
Перепелицівка, Рудий Байрак, Тупицівка, 
Щербинівка



12. Наталія ЗАВОРОШЯ

13. Сергій КЛОЧКО

14. Ренат КУНАЄВ

15. Олег КУРИЛИШИН

16. Лариса ЛЕВЧУК

17. Микола ЛИСЯК

18. Юлія ЛЮБЧЕНКО

19. Борис МИРОШНИЧЕНКО

20. Ірина ШЗЕЛЬКОВСЬКА

21. Богдан НОСАТОВ

22. Ірина ОБИХВІСТ

23. Марина ОРЛОВА

24. Лариса ОСМАН

25. Олексій ОФІЙ

26. Тетяна ПИЛИПЕНКО

начальник відділу освіти міської ради

начальник юридичного відділу міської ради

тимчасово безробітний (за згодою)

староста смт Старий Мерчик, селищ Газове, 
Привокзальне, сіл Золочівське, Мічурінське, 
Добропілля

начальник фінансового управління міської 
ради

директор КП «Благоустрій» міської ради (за 
згодою)

депутат міської ради (за згодою)

директор КП «Вода» міської ради (за 
згодою)

начальник управління соціального захисту 
населення міської ради

головний лікар комунального
некомерційного підприємства «Валківська 
центральна районна лікарня» (за згодою)

директор ТОВ «Медіа-центр» «Сільські 
новини» (за згодою)

головний лікар комунального
некомерційного підприємства «Валківський 
центр первинної медико-санітарної 
допомоги» (за згодою)

головний спеціаліст відділу культури, 
туризму та охорони культурної спадщини 
міської ради

староста смт Ков’яги, сіл Журавлі, 
Розсохівка, Трохимівка, Халимонівка

начальник відділу комунальної власності



27. Денис ПОД’ЯЧЕВ

28. Анатолій СКРИПНИК

29. Ірина СКРИПШЧЕНКО

30. Микола СМІРНОВ

31. Вікторія ХАНЖА

32. Євген ШАПОВАЛ

Перший заступник міського 
голови

З

міської ради

керівник проектів агентства Цкг8ос81апёаг1, 
соціолог, кандидат політичних наук (за 
згодою)

староста сіл Високопілля, Гвоздьове

начальник відділу з питань молоді, фізичної 
культури та спорту міської ради

голова районної спілки Всеукраїнської 
організації ветеранів Афганістану (за 
згодою)

завідувач сектору з питань організаційно- 
інформаційного забезпечення та зв’язків з 
громадськістю міської ради

депутат міської ради (за згодою)

* Ігор ШЗЕЛЬКОВСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 11 травня 2021 року № 201

ПОЛОЖЕННЯ 
про робочу групу з підготовки Стратегії розвитку 

Валківської міської територіальної громади на 2022 -  2027 p.p. 

І. Загальні положення

Робоча група з підготовки Стратегії розвитку Валківської міської 
територіальної громади на 2022 -  2027 p.p. - постійно діючий консультативно- 
дорадчий орган при виконавчому комітеті Валківської міської ради, створений 
з метою організації та підготовки пропозицій з розробки Стратегії розвитку 
Валківської міської територіальної громади на 2022 -  2027 p.p. (далі -  
Стратегія).

Робоча група формується з представників виконкому, громадських, та 
молодіжних організацій, бізнесових кіл, ЗМІ, депутатів та спеціалістів міської 
ради, небайдужих жителів міста, фахівців з питань планування розвитку міста 
(в т.ч. представників навчальних та наукових закладів та установ), спеціалістів з 
питань освіти, медицини, культури, спорту та житлово-комунального 
господарства, тощо.

Склад робочої групи затверджується розпорядженням міського голови.
До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. 

Умови їх діяльності визначаються окремо.
Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, 

самовідданості та безкорисливості.

II. Функції

Робоча група в процесі діяльності:
- розробляє проект бачення Стратегії розвитку Валківської міської 

територіальної громади;
- визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
- розробляє план дій для втілення Стратегії;
- визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку 

міської територіальної громади;
- проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;
- проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у 

розвитку міської територіальної громади;
- визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;
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- може брати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до них 
пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку 
міської територіальної громади в межах Стратегії;

- організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування 
серед жителів територіальної громади з метою накопичення пропозицій щодо 
включення в Стратегію;

- узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в план 
дій групи;

- організовує роботи по підготовці інформаційних документів з переліком і 
описом проектів щодо складання і виконання Стратегії;

- організовує роботу з засобами масової інформації;
- розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню 

довго-і короткострокових цілей;
- розробляє перелік завдань, строки їх виконання та перелік відповідальних 

виконавців для забезпечення реалізації Стратегії;
- формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку 

громади;
- формує робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та організовує їх роботу;
- затверджує ведучих фокусних груп;
- затверджує теми соціально-психологічних досліджень;
- залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;
- приймає участь у розробці та подає проект Стратегії на затвердження 

Валківській міській раді.

III. Повноваження Робочої групи

Організація роботи Робочої групи покладається на голову робочої групи та 
його заступника.

Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які 
проводяться згідно з планом роботи, затвердженим головою Робочої групи.

Забезпечення поточної та технічної підготовки та проведення засідань 
Робочої групи здійснює секретар.

Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні 
не менш як половина членів Робочої групи.

За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і 
рекомендації.

Рішення Робочої групи приймається простою більшістю голосів присутніх 
на засіданні членів Робочої групи і оформлюється протоколом, який підписує 
голова Робочої групи, а у разі його відсутності -  заступник голови робочої 
групи та секретар групи.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
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
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та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або 
неможливості ним виконувати свої повноваження, головні його функції 
здійснює заступник голови групи. Засідання робочої групи є правомочним, 
якщо в його роботі бере участь не менш як половина від загального складу 
групи.

Робоча група має право:
- отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегії, в 

організаціях, установах незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми 
власності та господарювання; структурних підрозділах міськвиконкому, 
старостинських округах;

- проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для 
вивчення громадської думки щодо Стратегії;

- проводити роз’яснювальну роботу серед громадян міської територіальної 
громади з питань розробки і втілення Стратегії в громаді та значення його 
необхідності;

- вносити міськвиконкому пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно 
вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в міській 
територіальній громаді в межах розробки і втілення Стратегії;

- брати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо 
проекту Стратегії, економічного і соціального розвитку громади;

-розробляти та узгоджувати проекти договорів, пов'язаних з розробкою 
Стратегії.

Члени робочої групи:
- виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегії розвитку 

Валківської міської територіальної громади.
- несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання 

отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що 
стосуються виконання завдань Стратегії.

IV. Обов'язки (відповідальність) робочої групи

Перший заступник міського 
голови Ігор ШЗЕЛЬКОВСЬКИЙ


