
 

УКРАЇНА 

ЛІТИНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
22300, смт Літин, вул. Соборна, 32, тел.  (04347) 2-11-53,  litin.otg@gmail.com 

 

РОЗПОРПЯДЖЕННЯ 
 

 

„11” лютого 2021 року                    смт Літин                                                № 7 

 

Про утворення Робочої групи з підготовки  

Стратегічного плану розвитку 

Літинської селищної територіальної громади до 2030 року 
 

З метою підготовки Стратегічного плану розвитку Літинської селищної 

територіальної громади,  відповідно до Закону України «Про засади державної 

регіональної політики», постанови 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», 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Утворити Робочу групу з підготовки Стратегічного плану розвитку 

Літинської селищної територіальної громади до 2030  року,  як консультативно-

дорадчий орган при виконавчому комітеті Літинської селищної ради. 

2. Затвердити Положення про Робочу групу з підготовки Стратегічного плану 

розвитку Літинської селищної  територіальної громади згідно додатку  № 1. 

3.  Затвердити склад  Робочої групи з  підготовки Стратегічного  плану 

розвитку Літинської селищної територіальної громади у складі згідно додатку №2. 

 

Селищний голова                                Анатолій БИЧОК  
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Додаток № 1 

до Розпорядження 

селищного  голови 

від 11 лютого 2021 р. № 7 

Положення 

про робочу групу з підготовки Стратегічного плану розвитку 

Літинської селищної територіальної громади до 2030 року 

I. Загальні положення 

Робоча група з підготовки Стратегічного плану розвитку Літинської селищної 

територіальної громади - постійно діючий консультативно-дорадчий орган при 

виконавчому комітеті Літинської селищної ради, створений з метою організації та 

підготовки пропозицій з розробки Стратегічного плану розвитку Літинської селищної 

територіальної громади до 2030 року (далі - Стратегічний план). 

Робоча група формується з представників виконкому, громадських,  молодіжних 

організацій, бізнесових кіл, ЗМІ, депутатів та спеціалістів селищної ради, небайдужих 

жителів міста, фахівців з питань планування розвитку міста, спеціалістів з питань 

освіти, медицини, культури, спорту та житлово-комунального господарства, тощо. 

Склад робочої групи затверджується розпорядженням селищного голови. 

До складу робочої групи можуть входити підгрупи, комісії, фокусні групи, 

умови діяльності яких визначаються окремо. 

Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості 

та безкорисливості. 

II. Функції 
 

Робоча група в процесі діяльності: 

- розробляє проект бачення Стратегічного плану розвитку Літинської селищної 

територіальної громади; 

- визначає напрями і пріоритети своєї роботи; 

- розробляє план дій для втілення Стратегічного плану; 

- визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку 

територіальної громади; 

- проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз; 

- проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку 

територіальної громади; 

- визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку; 

- може брати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до них 



пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку 

територіальної громади в межах Стратегічного плану; 

- організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед 

жителів громади з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегічний 

план; 

- 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 Стратегічного плану; 

- організовує роботу з засобами масової інформації; 

- розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню 

короткострокових та довгострокових цілей; 

- розробляє перелік завдань, строки їх виконання та перелік відповідальних 

виконавців для забезпечення реалізації Стратегічного плану, 

- формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку міста; 

- 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 Стратегічного плану на 

затвердження сесії Літинської селищної ради. 

 
ІІІ. 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 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 Стратегічного плану, в 

організаціях, установах незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми 

власності та господарювання; структурних підрозділах апарату селищної ради, 

старост сіл територіальної громади; 

- проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для вивчення 

громадської думки щодо Стратегічного плану; 

- проводити роз’яснювальну роботу серед населення територіальної громади з 

питань розробки і втілення Стратегічного плану; 

- вносити виконкому пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити 

з метою покращення соціально-економічної ситуації в Літинській селищній 

територіальні громаді в межах розробки і втілення Стратегічного плану; 

- брати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проекту 

Стратегічного плану, економічного і соціального розвитку міста; 

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

Стратегічного плану. 

 

ІV. Обов’язки (відповідальність) робочої групи 
 

Члени робочої групи: 

- виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегічного плану 

розвитку Літинської селищної територіальної громади. 

- несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання 

отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються 

виконання завдань Стратегічного плану. 

 

Селищний голова                                              Анатолій БИЧОК  
 

 

 

 

 



Додаток №2 до Розпорядження 

селищного голови 

Від 11 лютого 2021р. №  7 
 

 

Склад 

Робочої групи з підготовки стратегічного плану розвитку 

Літинської селищної територіальної громади до 2030 року 

 

№ 

з/п 

Прізвище, Ім’я, по-Батькові Посада 

 

1. 

БИЧОК Анатолій Іванович 

 

Голова робочої групи, голова Літинської 

селищної ради 

2. МЕЛЬНИК Віталій Борисович Заступник голови робочої групи, заступник 

селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів Літинської  селищної ради 

3. НОСОВ Олександр Тимофійович Секретар робочої групи, начальник відділу 

економічного розвитку, сільського 

господарства, інфраструктури та інвестицій 

Літинської селищної ради 
ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ 

4. ГОЛОВАЩЕНКО Тетяна Леонідівна Секретар Літинської селищної ради 

5. КОБЕЛЬ Володимир Сергійович Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету Літинської  селищної ради 

6. ЮДІН  Олександр Йосипович Начальник організаційного відділу Літинської 

селищної ради 

7. МЕДЯНА Оксана Анатоліївна Начальник відділу юридичного забезпечення 

та персоналу 

8. ГОЛОВАЩЕНКО Олег Іванович Начальник відділу житлово-комунального 

господарства та комунального майна 

9. САРАБУН Сергій Олександрович Начальник відділу із земельних питань, 

містобудування та архітектури 

10. АФАНАСЬЄВА Лариса Василівна Начальник фінансового відділу 



 

11. 

КАНЕСА Наталія Антонівна Начальник     відділу-головний бухгалтер 

Літинської селищної ради 

 

12. 

ДЖИГУН Оксана Леонідівна Начальник служби у справах дітей 

13. ЛИПКАНЬ Надія Володимирівна Начальник відділу освіти, культури, молоді та 

спорту 

14. ГВОЗДИНСЬКА Оксана Іванівна Завідувач сектору культури та туризму  

15. ЧЕРНЯВСЬКА Юлія Олександрівна Голова молодіжної ради при Літинській 

селищній раді 

16. КОНДРАТЮК Петро Іванович Староста сіл Брусленів, Вербівка, Новоселиця, 

Осолинка, Миколаївка, Кам’янка 

17. СВІЧКОЛАП Євгеній Олександрович Староста сіл Бірків, Залужне, Кільянівка, 

Кулига, Українка 

18. КОРОЛЬ Лілія Юріївна Староста сіл Громадське, Кусиківці, Дяківці, 

Гавришівка, Літинка, Яблунівка 

19. ІВАЦКО Ірина Петрівна  Староста сіл Багринівці, Гончарівка, Горбівці, 

Вінниківці, Антонівка, Соколівка 

20. КУРОЧКА Микола Васильович Селище, Садове, Малинівка, Петрик, Балин, 

Вишенька 

21. КАЩЕНКО Валентина Дмитрівна Староста сіл Івча, Трибухи, Городище, Сосни, 

Літинські хутори, Білозірка 

22. ТВЕРДИЙ Віктор Михайлович Депутат селищної ради 

23. ВІКАРЧУК Олександр 

Володимирович 

Депутат селищної ради 

24. ЯКОВЕНКО Олена Олегівна Депутат селищної ради 

25. ЗАХАРЕВИЧ  Валентина Миколаївна  Депутат селищної ради 

26. КОБЕЛЬ Сергій Ульянович Головний лікар Літинської ЦРЛ 

27. МАЛЬЧЕНКО Надія Миколаївна Головний редактор газети «Літинський 

вісник» 
28. ДЯЧЕНКО Павліна Андріївна Головний  лікар  комунального  закладу 

Літинський ЦПМСД 
29. ДАНИЛЮК Павло Петрович Голова Літинської районної організації 

Спілки юристів України 

30. МАЗУРЕНКО Микола Павлович Літинська районна організація Спілка 

ветеранів Афганістану 

31. РОМАНЕЦЬ Олександр Іванович Літинська районна молодіжна організація 

«Коло» 

 

Селищний голова                                                                    Анатолій БИЧОК                            


