
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА

15.09.2021                                                                        

 Про затвердження

Положення та складу

комітету з координації

впровадження Стратегії

розвитку Лиманської  О

до 2025 року та

розроблення Плану заходів

з реалізації у 2022-2025 

роках Стратегії розвитку

Лиманської ОТГ до 2025 

року 

 

З метою забезпечення

Лиманської ОТГ на період до

ради від 22.11.2018 № 7/56

роках Стратегії розвитку Лиманської

05.02.2015 № 156-VIII “Про

Закону України “Про місцеве

1. Затвердити  Положення

витку Лиманської  ОТГ до

2025 роках Стратегії розвитку

2. Затвердити Склад 

манської  ОТГ до 2025 року

Стратегії розвитку Лиманської

3. Визначити таким, що втратило

2017 року № 511 “Про затвердження

розвитку Лиманської  ОТГ до

 

4. Контроль за виконанням

 

 

Міський голова                

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

                                                                        

м. Лиман 

затвердження 

та складу 

координації 

Стратегії 

ОТГ 

року та 

заходів 

2025 

Стратегії розвитку 

до 2025 

 

    

 

забезпечення належного рівня моніторингу реалізації

на період до 2025 року, затвердженою рішенням

№ 7/56-2594  та розробки Плану заходів з реалізації

розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року, відповідно

Про засади державної регіональної політики

Про місцеве самоврядування в Україні”: 

Положення про комітет з координації впровадження

до 2025 року та розроблення Плану заходів

Стратегії розвитку Лиманської ОТГ до 2025 роки (додаток

Склад комітету з координації впровадження

року та розроблення Плану заходів з реалізації

розвитку Лиманської ОТГ до 2025 роки (додаток 2). 

Визначити таким, що втратило чинність, розпорядження міського

Про затвердження Положення та складу робочої групи

Лиманської ОТГ до 2025 року ”. 

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою

       

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                                        № 341 

моніторингу реалізації Стратегії розвитку 

затвердженою рішенням Лиманської міської 

заходів з реалізації у 2022-2025 

року відповідно до Закону від 

регіональної політики”, керуючись ст. 42 

впровадження Стратегії роз-

Плану заходів з реалізації у 2022-

додаток 1).  

впровадження Стратегії розвитку Ли-

заходів з реалізації у 2022-2025 роках 

розпорядження міського голови від 15 вересня 

робочої групи з розробки Стратегії 

залишаю за собою. 

         О.В. Журавльов 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження 

міського голови 

15.09.2021№ 341 

Положення  

про Комітет з координації впровадження Стратегії розвитку Лиманської  ТГ до 

2025 року  

I. Загальні положення. 

Комітет з координації впровадження Стратегії розвитку Лиманської ОТГ до 2025 

року (далі - Комітет) - консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті Ли-

манської міської ради створений з метою спрямування об'єднаних зусиль органів місце-

вого самоврядування, підприємницьких структур та громади для забезпечення моніто-

рингу ефективності впровадження Стратегії розвитку Лиманської ОТГ до 2025 року (да-

лі – Стратегія). 

У своїй діяльності Комітет керується Конституцією і законами України, а також 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими від-

повідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами 

обласної державної адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації, рішеннями 

міської ради та цим Положенням. 

Склад Комітету затверджується розпорядженням міського голови. До складу ко-

мітету при необхідності можуть входить робочі підгрупи, комісії, фокус групи. Умови їх 

діяльності визначаються окремо. 

Комітет формується з представників депутатського корпусу, виконавчого коміте-

ту, старост, бізнесових кіл, громадських та молодіжних організацій, фахівців з питань 

планування та розвитку. 

II. Мета діяльності 

 

 Метою діяльності Комітету є координація впровадження, постійний моніторинг  

актуальності Стратегії розвитку та Плану заходів з її реалізації 

III. Основні завдання 

 3.1. Визначає пріоритетні напрямки екологічного і соціального розвитку громади. 

 3.2. Моніторинг впровадження  Стратегії розвитку, аналіз якості виконання 

завдань, підготовка та висвітлення інформації на офіційному сайті Лиманської міської 

ради. 

 



 3.3. Оцінка ступеня досягнення бачення та напрямів розвитку, стратегічних  та 

оперативних цілей, враховуючи їх  доречність, актуальність та якість виконання. 

 

 3.4. Оцінка виконання заходів, дотримання строків їх виконання. 

 

 3.5. Формування пропозицій та рекомендацій з коригування та оновлення 

Стратегії розвитку за стратегічними та оперативними цілями, завданнями з метою його 

адаптації до змін зовнішнього і внутрішнього середовища, державної регіональної 

політики України. 

 

 3.6. Збір та обговорення пропозицій з коригуванням та внесенням змін до 

Стратегії  відповідно до змін зовнішніх та внутрішніх обставин. 

 

 3.7. Надання рекомендацій виконавцям, відповідальним за виконання завдань 

Стратегії та Плану заходів. 

 

 3.8. Розробка Плану заходів з реалізації у 2022-2025 роках Стратегії розвитку 

Лиманської ОТГ до 2025 року. 

 

 3.9. Проведення обговорень з громадськістю з використанням різних форм з 

метою інформування про досягнуті результати та ініціювання, у разі необхідності, 

внесення змін до Стратегії розвитку. 

IV. Права комітету: 

 4.1. одержувати в установленому порядку від державних органів, структурних 

підрозділів виконавчого комітету міської ради, організацій, установ міста, незалежно 

форми власності та господарювання інформацію, документи, статистичні дані і 

матеріали, необхідні для виконання покладених на Комітет завдань; 

 

 4.2. Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ 

та організацій, об’єднань громадян для розгляду питань, які пов’язані  з підготовкою та 

проведенням заходів, спрямованих на реалізацію Стратегії розвитку. 

 

 4.3. Одержувати  від основних виконавців, зазначених у проектних картках, 

аналітичні звіти про моніторинг виконання оперативних цілей і завдань Стратегії. 

 

 4.4. Забезпечити розробку нового Плану реалізації Стратегії, який передбачає ро-

зробку проектних карток до проектів з алгоритмом їх виконання, відповідальних осіб і 

виконавців, строків  та джерел фінансування. 

 

 4.5. Ініціювати, у разі необхідності,  внесення змін до Стратегії розвитку шляхом 

внесення пропозицій на розгляд сесії міської ради. 

V.  Організаційна структура та регламент роботи Комітету: 

 5.1. Роботою Комітету керує його голова. У разі відсутності голови - заступник 

голови. На голову Комітету покладається відповідальність за координацію та 

моніторинг виконання Стратегії. 

 



 5.2. Персональний склад Комітету затверджується розпорядженням міського 

голови. 

 

 5.3. Організаційне забезпечення роботи Комітету покладається на відділ 

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету Лиманської міської ради ( 

скликання членів Комітету, ведення протоколів, звіт узагальнення). 

 

 5.4. Основною формою роботи Комітету є відкриті засідання, які  проводяться за 

рішенням його голови, але не рідше ніж один раз на рік. 

 

 5.5. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини 

членів від загального складу Комітету. 

 

 5.6. Відповідальність за реалізацію і моніторинг виконання оперативних цілей і 

завдань, Стратегічного плану, а також підготовку аналітичних звітів покладається на 

керівників управлінь і відділів міської ради. 

 

 5.7. Висновки Комітету приймаються відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів присутніх його членів  та оформлюються протоколом. 

 

  

 

Розроблено відділом економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської 

ради.  

Начальник відділу економічного  

розвитку і торгівлі                                Г.С.Андрєєва 

          

     Керуючий справами виконавчого комітету міської ради                  О.В.Погорелов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження 

міського голови 

15.09.2021№ 341 

Склад Комітету з координації впровадження Стратегії розвитку Лиманської  ТГ до 

2025 року 

 

Прізвище, 

ім'я та по-батькові 
Посада 

1. Журавльов Олександр 

Вікторович 

міський голова, голова комітету 

2. 

 

 Авдєєнко Надія 

Павлівна 

заступник міського голови, заступник голови комітету 

3. 

 

Андрєєва Ганна 

Сергіївна 

начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 

міської ради, секретар комітету 

 Члени комітету: 

4. Антоненко Ірина 

Анатоліївна 

головний спеціаліст відділу інвестиційної діяльності 

виконавчого комітету Лиманської міської ради 

5. Афонін Юрій 

Анатолійович 

заступник міського голови 

6. Бессарабов Леонід 

Павлович 

голова Лиманської дорожньої профспілкової 

організації (за згодою) 

7. Богуславський Олег 

Миколайович 

староста Ярівського старостинського округу 

8. Вінничук Людмила 

Володимирівна 

голова постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестиційної діяльності та регуляторної політики ( за 

згодою) 

9. Воскобойніков Денис 

Євгенович 

голова Громадської ради, делегований представник від 

ГО “Співдружність Лимана” (за згодою) 

10. Голєв Сергій Іванович начальник служби у справах дітей Лиманської міської 

ради 

11. Діденко Надія 

Миколаївна 

начальник управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради 

12. Дикий Віктор 

Миколайович 

голова громадської організації “Спілка воїнів АТО та 

десантників Лиманщини 

13. Загладько Олена 

Костянтинівна 

голова м-ру “Заводський” (за згодою) 

14. Кича Катерина Іванівна т.в.о. начальника відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Лиманської міської 



ради 

15. Князєв Віктор Іванович староста Коровоярського старостинського округу 

16. Косик Яна Іванівна головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

комітету Лиманської міської ради 

17. Костенко Костянтин 

Іванович 

староста Рубцівського старостинського округу 

18. Красногрудь Наталія 

Анатоліївна 

начальник відділу земельних питань виконавчого 

комітету Лиманської міської ради 

19. Ляшко Надія Вікторівна секретар міської ради 

20. Малишко Алла 

Валентинівна 

делегований представник від ГО “Людей з 

інвалідністю “Подолання” (за згодою) 

21. Мальченко 

Ганна Вікторівна 

начальник управління  соціального захисту населення 

Лиманської міської ради 

22. Мараховський 

Олександр 

Володимирович 

член ГО “Громадська ініціатива - “Ми”, голова ОСББ 

«Надія Лимана» (за згодою) 

23. Меделяєва Наталія 

Василівна 

староста Новоселівського старостинського округу 

24. Мікулін Олексій 

Іванович 

голова ради старост та голів мікрорайонів, староста 

Зарічненського старостинського округу 

25. Муравльова Олена 

Миколаївна 

головний спеціаліст відділу охорони здоров'я 

виконавчого комітету Лиманської міської ради 

26. Осипова Тетяна Іванівна голова літературного об'єднання “Промінь” (за 

згодою) 

27. Панов Олександр 

Борисович 

староста Рідкодубівського старостинського округу 

28. Пилипенко 

Тетяна Вікторівна 

начальник фінансового управління Лиманської міської 

ради 

29. Погорелов Олександр 

Володимирович 

керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради 

30. Погребняк Євгеній 

Павлович 

представник від ГО “МОТО КЛУБ НОРМАНИ” 

31. Ребров Андрій 

Владіславович 

голова постійної комісії з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, фізкультури та спорту, справах 

молоді та соціального захисту населення, депутат 

міської ради, директор Комунального некомерційного 

підприємства “Центр первинної медико-санітарної 

допомоги” міської ради (за згодою) 

32. Рибалко Юлія 

Володимирівна 

староста Ямпільського старостинського округу 

33. Риков Андрій Борисович староста Тернівського старостинського округу 



34. Роменська Наталія 

Володимирівна 

начальник  відділу культури і туризму Лиманської 

міської ради 

35. Сабініна Ірина 

Миколаївна 

староста Дробишевського старостинського округу 

36. Сидорова Ольга 

Алімовна 

приватний підприємець (за згодою) 

37. Сироватська Ірина 

Леонідівна 

заступник міського голови 

38. Сиротенко Олександр 

Миколайович 

староста Шандриголівського старостинського округу 

39. Токарчик Олександр 

Іванович 

голова постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства та комунальної власності, 

депутат міської ради (за згодою) 

40. Удовиченко Катерина 

Вікторівна 

начальник відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради 

41. Філоненко Любов 

Василівна 

староста Криволуцького старостинського округу 

42. Чикало Оксана 

Віталіївна 

староста Яцьківського старостинського округу 

43. Шабля Володимир 

Анатолійович 

голова ГО “Асоціація фермерських господарств та 

приватних землевласників” (за згодою) 

44. Шепель Сергій 

Миколайович 

Начальник структурного підрозділу “Лиманська 

дирекція залізничних перевезень” регіональної філії 

«Донецька залізниця» АТ “Укрзалізниця” (за згодою) 

 

 

 

 

Начальник відділу економічного  

розвитку і торгівлі                                Г.С.Андрєєва 

           

     Керуючий справами виконавчого комітету міської ради                  О.В.Погорелов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


