
  

 
 

АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

міського голови 
 

 05.08.2021                                                                                               № 203- ОД 
 
Про утворення робочої групи з 
розроблення Стратегічного плану розвитку  
Андрушівської міської  територіальної 
громади на період до 2027 року 
 

Відповідно до п.9 ч.4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні”, враховуючи постанову 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” та з метою підготовки проекту Стратегічного плану 
розвитку Андрушівської міської  територіальної громади на період до 2027 
року (далі – Стратегічний план): 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Утворити Робочу групу з  розроблення Стратегічного плану (далі – 
Робоча група) як консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті 
Андрушівської міської ради. 

2. Затвердити Положення про Робочу групу згідно з додатком 1. 
3. Затвердити склад Робочої групи у складі згідно з додатком 2. 
4. Робочій групі у п’ятимісячний термін з дати утворення забезпечити 

розроблення та організацію всебічного обговорення Стратегічного плану. 
5. Відділу інформаційних технологій та інформації  міської ради та 

виконавчого комітету  на офіційному веб-сайті міської ради створити окремий 
розділ, з метою поширення інформації щодо підготовки Стратегічного плану та 
залучення громадськості до всебічного її обговорення, членам робочої групи 
оперативно надавати інформацію для наповнення розділу. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників 
міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

 
 
 
Міський голова       Галина БІЛЕЦЬКА 



 2 

Додаток 1 
до розпорядження міського голови  
05.08.2021 № 203-ОД  

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Робочу групу з підготовки Стратегічного плану розвитку  
Андрушівської міської  територіальної громади 

 на період до 2027 року 
 

І. Загальні положення. 
Робоча  група  створюється з метою  розробки  і  втілення Стратегічного 

плану розвитку Андрушівської міської  територіальної громади на період до 
2027 року (далі – Стратегічний план). 

Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл, 
громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій різного 
спрямування, фахівців з питань планування розвитку. Склад Робочої групи 
затверджується розпорядженням міського голови. Робоча група працює 
постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості. 

До складу Робочої групи можуть входити робочі підгрупи, комісії, 
фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються окремо. 

 
II. Функції. 
Робоча група в процесі діяльності: 
• розробляє проект бачення Стратегічного плану; 
• визначає напрями і пріоритети своєї роботи; 
• розробляє план дій для втілення Стратегічного плану; 
• 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 приймати участь у розробці  інноваційних  проектів  та  вносить 

до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально- економічного 
розвитку громади в межах Стратегічного плану; 

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

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

• організовує роботи по підготовці інформаційних документів
 з переліком і описом проектів щодо складання і виконання 
Стратегічного плану; 
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• організовує роботу з засобами масової інформації; 
• розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів

 по досягненню довго- і короткострокових цілей; 
• формує   склади   робочих    комісій   за  стратегічними напрямками 

розвитку громади; 
• розробляє положення  про  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 Стратегічного плану на 

затвердження Андоушівській  міській раді. 
 
III. Повноваження /правові гарантії діяльності/ робочої групи. 
Організація роботи Робочої групи покладається на керівника Робочої 

групи, його заступника та секретаря. Керівник 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 та рекомендацій Робочої групи. У 
разі відсутності керівника групи або неможливості ним виконувати своїх 
повноважень, головні його  функції  здійснює  заступник  керівника,  або  один  
із  його помічників. Засідання  робочої  групи  є  правовою,  якщо  в  роботі  
бере  участь не менш як половина від загального складу групи. 

За результатами розгляду і вивчення питань Робоча група готує 
висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації  Робочою  групою 
приймаються за взаємною згодою членів групи /консенсусом/, які приймають 
участь у засіданні і підписуються керівником робочої групи, а у разі його 
відсутності – заступником голови робочої групи, або одним із помічників 
керівника робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується 
керівником та секретарем групи. 

Робоча група має право: 
• отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану, 

в організаціях, установах громади, незалежно від їх відомчого підпорядкування, 
форми власності та господарювання; 

• проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до 
вивчення громадської думки щодо Стратегічного плану; 

• проводити роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань 
розробки і втілення Стратегічного плану та значення його необхідності; 

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

• приймати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо 
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Стратегічного плану; 
• розробляє та узгоджує проекти договорів, пов’язаних з розробкою 

Стратегічного плану. 
 
ІV. Обов’язки /відповідальність/ Робочої групи. 
Члени  Робочої   групи   виконують   доручення   керівника робочої   

групи в межах завдань Стратегічного плану. 
Члени Робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і 

своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів 
і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегічного плану. 

 
 

Начальник відділу економічного  
розвитку та інвестицій                                      Михайло ЛЯШУК 
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Додаток  2 
до розпорядження міського голови  

                                                                           05.08.2021 №203-ОД   
 

СКЛАД  
Робочої групи з розроблення Стратегічного плану розвитку  

Андрушівської міської територіальної громади на період до 2027 року 
 

БІЛЕЦЬКА 
Галина   Іванівна 

-   міський голова, керівник робочої групи 
 

ГОРКУН 
Володимир Іванович 

- заступник  міського голови, заступник 
керівника робочої групи 

ДЕМЧЕНКО 
Сергій Дмитрович 

- заступник міського голови, заступник 
керівника робочої групи 
 

ЛЯШУК 
Михайло Миколайович 

- начальник відділу економічного розвитку 
та інвестицій виконавчого апарату міської 
ради, секретар робочої групи 
 

   

Члени робочої групи 
   

ОСАДЧИЙ 
Олег Васильович 

- секретар виконавчого комітету міської ради 

СУБОТЕНКО Ніна 
Олексіївна 

- начальник управління фінансів міської 
ради    

ГРИНЕВИЧ 
Марія Сергіївна 

- депутат районної ради, начальник 
загального відділу міської ради 
 

БАЙБУЛА 
Наталія Михайлівна 

- начальник земельних відносин та екології 
міської ради 

КРУШИНСЬКА 
Галина Василівна 

- начальник відділу організаційно-кадрового 
забезпечення міської ради 

ЯРЕМЧУК 
Володимир Леонідович 

- начальник відділу юридичного 
забезпечення міської ради 
 

СКРИЦЬКА 
Наталія  Миколаївна 

- в.о начальника відділу соціального захисту 
та охорони здоров’я міської ради 

РУДЮК 
Світлана Олександрівна 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 
міської ради 

КОНДРАТЮК 
Ольга Вікторівна 

- начальник відділу з питань надання 
адміністративних послуг міської ради 

КОМІНАРЕЦЬ  
Антон Олександрович 

- начальник відділу комунального майна, 
містобудування та архітектури 

КАЗМІРЧУК 
Віктор Андрійович 

- начальник відділу інформаційних 
технологій та інформації 

РУДНИЦЬКА - начальник відділу культури та туризму 
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Наталія Іллівна 
РУДЮК 
Петро Миколайович 

- депутат міської ради, голова комісії з 
питань комунальної власності, 
інфраструктури, транспорту, житлово-
комунального господарства, архітектури, 
благоустрою та земельних відносин 

ТКАЧЕНКО 
Дмитро Вікторович 

- депутат міської ради, голова комісії 
соціально-економічного розвитку, бюджету 
та фінансів 
 

ПАЛАМАР 
Степан  Іванович 

- депутат міської ради, голова комісії з 
питань освіти, охорони здоров’я, фізичного 
виховання, культури та соціальної політики 
 

САВЕНКО 
Олександр Юрійович 

- депутат міської ради, голова комісії з 
питань законності, правопорядку, 
запобігання корупції, депутатської етики та 
місцевого самоврядування 

УСТИЧ  
Юрій Васильович 

- староста с.Антопіль 

МАНЗЕБУР 
Наталія Михайлівна 

- староста сіл Бровки Перші, Ярешки 

ШАТЕЛЮК 
Людмила Євгеніївна 

- староста с.Волосів 

СУШКО 
Михайло Григорович 

- староста с.Гальчин 

СОКОЛ 
Віталій Федорович 

- староста с.Городківка 

ОПАНАСЮК 
Володимир Зінов’євич 

- староста сіл Зарубинці, Лісівка, Тарасівка 

СЕМЧУК 
Світлана Миколаївна 

- староста сіл Камені, Жерделі,Бровки Другі 

ТРОЦЕНКО 
Антон Миколайович 

- староста с.Лебединці 

ЗЕМБЕР  
Надія Петрівна 

- староста с.Любимівка 

МАСЛЮК  
Валентина Миколаївна 

- староста с.М.П’ятигірка 

НАЗАРЧУК 
Світлана Іванівна 

- староста сіл Міньківці, Городище 

ОПАНАСЮК 
Сергій Леонідович 

- староста с.Мостове 

ЗАКАБУЛА  
Анатолій Андрійович 

- староста с.Нехворощ 

ДРАПАК 
Олександра Михайлівна 

- староста с.Нова Котельня 
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ОПАНАСЮК 
Олександр Миколайович 

- староста сіл Павелки, Гарапівка 

БОЙКО 
Олександр Валентинович 

- староста с.Яроповичі 

МАТВІЄНКО 
Оксана Юріїна 

-  директор  ТОВ «Андрушівський маслосир 
завод» 

ГРИНИШИН  
Євгеній Ярославович 

- ФОП Гринишин Є.Я. (каменеобробка) 

ОСИПОВИЧ  
Тамара Петрівна 

- голова громадської організації «Спілка 
підприємців» 

МАЛІНОВСЬКИЙ  
Ігор Аркадійович 

- голова громадської організації «СВАРГО» 

ВЕРБИЦЬКА 
Катерина Володимирівна 

- голова громадської організації 
«Андрушівська міська організація ветеранів 
війни та праці» 

ЦАП 
Микола Васильович  

- депутат міської ради, митрофорний 
протоієрей Благочинний Андрушівського 
благочиння ПЦУ 

СКОЧЕЛЯС 
Іван Олександрович 

- ФОП Скочеляс І.О. 

 
 
 
Керуючий справами                                 Святослав МИХАЙЛОВСЬКИЙ 
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