УКРАЇНА
м. Хмільник Вінницької області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
Від 31 грудня 2020р.

№ 501-р

Про затвердження положення та складу
Робочої групи з розробки Стратегії розвитку
Хмільницької міської територіальної громади до 2027 року

Відповідно до ст. ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою створення умов для підвищення
конкурентоспроможності Хмільницької міської територіальної громади,
визначення напрямків її соціального, культурного та економічного розвитку,
розширення демократії участі та забезпечення для всіх членів територіальної
громади права вибору та можливості впливу на процес розвитку громади:
1. Затвердити Положення про Робочу групу з розробки Стратегії
розвитку Хмільницької міської територіальної громади до 2027 року згідно
додатку 1.
2. Затвердити склад Робочої групи з розробки Стратегії розвитку
Хмільницької міської територіальної громади до 2027 року згідно додатку 2.
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Редчика
С.Б.
Міський голова
С.П.Маташ
С.Б. Редчик
В.М. Загіка
А.В. Сташко
П.В.Крепкий
Н.А.Буликова
Ю.Г. Підвальнюк

М.В. Юрчишин

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 31 грудня 2020 року №501-р
Положення
про Робочу групу з підготовки Стратегії розвитку Хмільницької міської
територіальної громади до 2027 року
І. Загальні положення.
Робоча група створюється з метою організації та підготовки пропозицій
з розробки Стратегії розвитку Хмільницької міської територіальної громади
до 2027 року (далі – Стратегія).
Робоча група (далі – група) формується з представників виконкому,
представників громади, бізнесу, депутатів, спеціалістів міської ради,
спеціалістів з питань освіти, медицини, культури, туризму, спорту та
житлово-комунального господарства, тощо.
Склад Робочої групи затверджується розпорядженням міського голови.
Для покращення роботи та ефективної взаємодії робоча група може
поділятися на : робочі підгрупи, комісії, фокусні групи.
Робоча
група
працює постійно на засадах повної добровільності.
ІІ. Функції.
Робоча група в процесі своєї діяльності:
розробляє проект бачення Стратегії розвитку Хмільницької міської
територіальної громади, визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
узагальнює і оцінює результати опитування мешканців, підприємців,
відпочиваючих санаторно-курортних закладів та гостей територіальної
громади з метою врахування їх під час розробки Стратегії;
залучає спеціалістів для проведення фінансово-економічних, технічних,
екологічних досліджень тощо;
координує та організовую роботу щодо оприлюднення тексту Стратегії
на всіх стадіях її підготовки, збору та узагальнення пропозицій та зауважень,
проведення
громадських
обговорень,
залучення
широкого
кола
громадськості та експертів, проводить аналіз сильних та слабких сторін,
можливостей та загроз для розвитку територіальної громади;
визначає модель та пріоритетні напрямки економічного і соціального
розвитку територіальної громади;
розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів для
досягнення довго - і короткострокових цілей;
розробляє перелік завдань, строки їх виконання та перелік
відповідальних виконавців для забезпечення реалізації Стратегії, у рамках

плану реалізації Стратегії формує пакет проектних пропозицій, спрямованих
на пришвидшення соціально – економічного розвитку;
сприяє налагодженню комунікацїі з засобами масової інформації для
висвітлення процесу розробки Стратегії;
за потребою формує робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та
організовує їх роботу;
затверджує координатора з реалізації Стратегії Хмільницької
територіальної громади;
затверджує теми соціальних досліджень;
залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;
бере участь у розробці та подає проект Стратегії на затвердження
Хмільницькій міській раді.
ІІІ. Повноваження правові гарантії діяльності Робочої групи.
Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які
проводяться згідно з планом роботи, затвердженим Рішенням Робочої групи.
Забезпечення поточної і технічної підготовки та проведення засідань Робочої
групи здійснює координатор. Організація роботи Робочої групи покладається
на секретаря Робочої групи. Засідання Робочої групи вважається
правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина загального
складу 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 веде засідання Робочої групи, дає доручення членам групи,
представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян,
підприємствами, установами та організаціями. У разі відсутності голови
групи або неможливості ним виконувати свої повноваження, головні його
функції здійснює заступник голови групи.
IV. Робоча група має право:
отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану,
в організаціях, установах, незалежно від їх відомчого підпорядкування,
форми власності та господарювання; виконавчих органах міської ради,
населених пунктів (41 село та м. Хмільник), що входять до складу
Хмільницької міської територіальної громади;
проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність щодо
вивчення громадської думки в рамках підготовки Стратегії;
проводити роз’яснювальну роботу серед громад щодо необхідності
розробки і втілення Стратегії в Хмільницькій міській територіальній громаді;

вносити пропозиції щодо розгляду питань, що стосуються розробки і
втілення Стратегічного плану;
брати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо
проекту Стратегії економічного і соціального розвитку Хмільницької міської
територіальної громади;
розробляти та узгоджувати проекти договорів, анкет, плану діяльності,
пов'язаних з розробкою Стратегії.
V. Обов'язки (відповідальність) робочої групи.
Члени робочої групи:
виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегії розвитку
Хмільницької міської територіальної громади;
несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне
опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і
матеріалів, що стосуються виконання завдань Стратегії;
зобов’язуються приймати участь у засіданнях Робочої групи (он-лайн
чи офлайн).

Міський голова

М.В. Юрчишин

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від31 грудня 2020 року №501-р
Склад Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Хмільницької
міської територіальної громади до 2027 року
1. Юрчишин Микола Васильович – міський голова, голова Робочої групи.
2. Редчик Сергій Борисович – заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів міської ради, заступник голови Робочої групи.
3. Підвальнюк Юрій Григорович – начальник управління агроекономічного
розвитку та євроінтеграції міської ради, координатор Робочої групи.
4. Мазур Олена Миколаївна – секретар Робочої групи, начальник відділу
прогнозування, залучення інвестицій та розвитку курортної галузі управління
агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради.
Робоча група
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

Бабій Олег Ігорович – головний лікар обласної фізіотерапевтичної
лікарні, голова ГО «Хмільницька курортна рада».
Бичок Ганна Михайлівна – староста населених пунктів з центром у
с.Лозова.
Буликова Надія Анатоліївна – начальник юридичного відділу міської
ради.
Грицишин Олександр Васильович – фермер СКК «Кушелівський».
Гуменюк Леонід Григорович – фермерське господарство с.Широка
Гребля.
Дорох Віталій Володимирович – голова Хмільницької районної ГО
«ПРАВО».
Загіка Володимир Михайлович - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради.
Калачик Василь Михайлович – депутат міської ради 8 скликання.
Коведа Галина Іванівна – начальник Управління освіти, молоді та
спорту Хмільницької міської ради.
Кондратовець Юрій Григорович – депутат міської ради 8 скликання.
Коломійчук Валерій Петрович – начальник відділу з питань
цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами.
Корешкова Антоніна Дмитрівна – завідувач клубом с.Думенки .
Коробка Ярослава Станіславівна – ФОП с.Порик.
Крепкий Павло Васильович – секретар міської ради 8 скликання.
Кубряк Олександр Васильович – депутат міської ради 8 скликання,
приватний підприємець.
Лоєвська Вікторія Олександрівна – провідний спеціаліст відділу

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

прогнозування, залучення інвестицій та розвитку курортної галузі
управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради.
Мазур Наталя Петрівна – начальник відділу інформаційної діяльності
та комунікацій із громадськістю міської ради.
Маліновська Валентина Іванівна – староста населених пунктів з
центром у с.Порик.
Маташ Сергій Петрович – керуючий справами виконкому
Хмільницької міської ради.
Матвіюк Майя Валентинівна – юрист ПрАТ «Зернопродукт МХП»
с.Великий Митник.
Матвіюк Наталія Василівна – староста населених пунктів з центром у
с.Кривошиї.
Мельник Людмила Федорівна – начальник відділу із забезпечення
діяльності центру надання адміністративних послуг у м. Хмільник.
Мельник Наталя Віталіївна – провідний спеціаліст відділу
прогнозування, залучення інвестицій та розвитку курортної галузі
управління агроекономічного розвитку та євроінтеграції міської ради.
Мельничук Володимир Іванович – громадський діяч, ГО «Громадська
варта».
Мудрий Олександр Іванович – директор медичного реабілітаційного
центру «Південний Буг» МВС України.
Надкренична Юлія Степанівна - начальник відділу культури і туризму
Хмільницької міської ради .
Настасюк Яків Володимирович – керівник ГО «Туристично-Оздоровча
Україна» .
Олійник Олександр Анатолійович – начальник служби містобудівного
кадастру управління містобудування та архітектури міської ради.
Онищук Роман Іванович – ФОП с.Великий Митник.
Остапчук Світлана Григорівна – староста населених пунктів з центром
у с.Кожухів.
Петровський Михайло Казимирович – депутат міської ради 8
скликання.
Прокопович Юрій Іванович – депутат міської ради 8 скликання.
Раїн Юрій Анатолійович – спілка ветеранів війни в Афганістані
м.Хмільника та Хмільницького району.
Руденко Володимир Ігорович – голова будинкового комітету по
проспекту Свободи, 13, активіст.
Сотник Іван Петрович - керуючий супермаркетом «Грош-експрес».
Сташко Андрій Володимирович - заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів міської ради.
Сташок Ігор Георгійович – начальник управління ЖКГ та КВ
Хмільницької міської ради.
Сухий Микола Олексійович – староста населених пунктів з центром у
с.Широка Гребля.
Тендерис Оксана Володимирівна – начальник організаційного відділу

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

міської ради.
Тимошенко Ірина Ярославівна – начальник управління праці та
соціального захисту населення Хмільницької міської ради.
Титула Андрій Петрович – староста населених пунктів з центром у
с.Соколова.
Тишкевич Світлана Вікторівна – начальник відділу земельних
відносин міської ради.
Тищенко Тетяна Петрівна – начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради.
Цюрпіта Олександр Михайлович – депутат 8 скликання міської ради,
приватний підприємець.
Чернявський Олександр Віталійович – фермер с.Журавне.
Шкатюк Тетяна Сергіївна – староста населених пунктів з центром у
с.Великий Митник.
Шумигора Юлія Василівна – депутат міської ради 8 скликання.

Міський голова

М.В. Юрчишин

