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ПРОТОКОЛ № 1
засщання робочоУ групи з розробки Стратеги розвитку Новогрод1всько1 MicbKoi

територ1ально1 громади на 2022-2027 рр.

20.01.2021р. м. Новогрод1вка

Присутш:
1. Шевченко О.М. - мюький голова ;
2. Ревва Л.М. -  заступник мюького голови, заступник голови робочо!' групи;
3. Дрожжин Д.Ю. - експерт i3 стратепчного планування ; ^
4. Шевченко Л.С. -  начальник вщдшу економши, секретар робочо!' групи;
5. Представники робочо! групи у юлькосЛ 34 oci6.

Порядок денний:
1. ПривДання i вступне слово
2. Огляд процесу стратепчного планування м1ста
3. Затвердження плану заход1в з розробки Стратеги
4. Оргашзащя процесу збору даних та проведения сощально-еконодпчного 

анал1зу
5. Опитування п1дприемц1в та мешканщв громади. Огляд питань, пов’язаних з 

оргашзащею процесу опитування

С л ухал и:
Шевченко О.М, який прошформував член1в робочо! групи (дал1 -  РГ) про 

важливють розробки Стратеги в умовах децентрал1зацп.
Дрожжина Д.Ю., який ознайомив члешв РГ Ознайомлення з методолопею 

стратепчного планування.
Ревва Л.М., яка прошформувала про необхщн1сть затвердження Плану заход1в 

з розробки стратегй', про оргашзащю процесу збору даних та проведения сощально- 
економ1чного анал1зу, про процес опитування пщприемщв та мешканщв громади

За пщсумками обговорення прийняли вщповщш рпиення:

1. Затвердити план заход1в формування Стратеги розвитку Новогрод1всько! 
MicbKo! територ1ально! громади на 2022-2027рр. (додаток 1)

2. Затвердити Перелк член1в робочо! групи, вщповщальних за проведения 
соц1ально-економ1чного анал1зу (додаток 2).



/

3. Провести 36ip даних та провести сощально-еконогшчний анал1з за 
напрямками до 10.02.2021. Вщповщальш за проведения анал1зу зазначен1 у 
додатку 2.

4. Провести опитування шдприемщв та мешканщв громади та анал1з 
опитування до 10.02.2021.

5. П1сля завершения засщання 1нформац1ю про його проведения розмютити на 
веб-pecypci мюько!' ради та у сощальнш мереж1 Facebook (Гусак).

Протокол склав: Шевченко Л.С.



Додаток 1
До протоколу №1 вщ 20.01.2021

План заход!в формування Стратеги розвитку НовогрсщдвськоТ' MicbKoi територ1альноТ громади
на 2022-2027 рр.

Mien pi Етапи розробки Стратеги Термш  виконання В щ повщ альш
1 0. П щ готовчий  етап -  розпорядж ення м ю ького /селищ ного  голови (голови О ТГ) про 

уповноваж ення РобочоТ групп (20-50 oci6) розробити С тратепю
17.01.2020

1 1. З асщ ан н я  РобочоТ групп:
•  ознайом лення з м етодолопею  стратепчного  планування
•  затвердж ення плану заход1в з розробки Стратеги
•  орган1зафя процесу збору даних та проведения соц1ально-економ1чного анал1зу

11 -22 .01 .2021

1-3 2. П роведения стр атеп чн о го  анал1зу1:
•  Анал1з i перегляд стратепй держ ави/обласл /району; анал1з впровадження 
попередн1х стратепй громади
• Д ослщ ж ення  основних тенденф й соц1ально-економ1чного розвитку сукупносн  
суб ’еклв ТГ  за попереднм  перю д
• Д ослщ ж ення  оточення (зовы ш нього  середовищ а) та оф нка можливостей 
розвитку громади
•  П роведения опитування мешканц1в та/або представнию в 6i3Hecy
•  С истем атизаф я даних та пщ готовка анал 1зу основних тенденций розвитку 
громади

4 3. З асщ ан н я  РобочоТ групп:
•  П резентаф я та обговорення р езул ьта те  стратепчного  анал1зу громади
•  Ф орм улю вання та обговорення прогноз1в та сценарпв розвитку громади
•  Ф орм улю вання стратепчного  бачення
•  П роведения SW OT-aHani3y -  щ ентиф жаф я фактор1в SW O T

1 2 -2 3 .0 3 .2 0 2 1

4-5 4. Р озробка е л е м ен л в  Стратеги:
•  Розробка SW OT-MaTpni4i -  анал1з взаем озв ’язюв фактор1в S W O T через м атрицю  
S W O T/TO W S  та o c h o b h I анал1тичы висновки щодо пор1вняльних переваг, виклиюв 
та ризиюв

4-5 5. З асщ ан н я  РобочоТ групп: 1 2 -2 3 .0 6 .2 0 2 1



•  Презентац1я SWOT-iwaTpumi, пор1вняльних переваг, викпиюв та ризиюв
• ГПдготовка проекту структури2 стратепчних, операцм них ц т е й  та завдань 
Стратеги

6 6. ГПдготовка плану реал1зацП'Стратеги
•  ГПдготовка техн1чних завдань на проекти розвитку, яю вщ повщ аю ть завданням  
Стратеги

7 7. З асщ ан н я  РобочоТ групп:
•  ЕПдб1р/корегування техы чних  завдань на проекти розвитку для плану реал1зацп 
Стратеги
•  ГПдготовка системи мон1торингу Стратеги

11 -2 2 .0 9 .2 0 2 1

8 8. ГПдготовка Стратеги
9 9. Громадсы п слухання для обговорення Стратеги
9 10. Р озгляд  на черговш  ceciV MicqeBoV ради i ухвал ення Стратеги



Додаток 2
до протоколу №1 вщ 20.01.2021

Перелж члешв робочоУ групп, вщповщальних за проведения ссиДально -
економ1чного анал1зу

Вщповщальна особаера сощально- 
>ном1чного анал1зу 
:ташування громади -  
граф1чне, транспортне 
лучения

начальник вщдшу економжи 
начальник в1дд1лу арх1тектури, 
мктобудування i земельних в1дносин 
т.в.о.начальника управлшня м1ського 
господарства

П.1.Б.

Шевченко Л ш я Сергй'вна 
Бучок Юл1я МиколаУвна

Колкниченко Ангел1на 
МиколаУвна

елення, демограф1чн1 
цеси

родш ресурси, природне 
довище

1влшня земельними 
эсами i нерухом1стю

горове управлшня

пя i ТПВ

ве господарство

начальник вщдшу економжи 
староста МиколаУвського 
старостинського округу 
староста Галицишвського 
старостинського округу 
староста Михайл1вського 
старостинського округу 
начальник вщдшу архггектури, 
мютобудування i земельних в1дносин 
староста МиколаУвського 
старостинського округу староста 
Галицишвського старостинського 
округу
староста Михайл1вського 
старостинського округу 
начальник вщдшу архДектури, 
мютобудування i земельних в1дносин 
староста МиколаУвського 
старостинського округу староста 
Галицишвського старостинського 
округу
староста Михайл1вського 
старостинського округу 
начальник вщдшу архДектури, 
мктобудування i земельних вщносин 
староста МиколаУвського 
старостинського округу староста 
Г алицишвського старостинського 
округу
староста Михайл1вського
старостинського округу
т.в.о.начальника управлшня мюького
господарства
староста МиколаУвського
старостинського округу староста
Г алицишвського старостинського
округу
староста Михайл1вського
старостинського округу
т.в.о.начальника управлшня мюького
господарства
староста МиколаУвського

Шевченко Линя Сергй'вна 
Джига 1рина 1вашвна

Круподеря Натал1я Сергй'вна

Хрустальова Олена Богдашвна

Бучок Юл1я МиколаУвна

Джига 1рина 1ван1вна

Круподеря Натал1я Сергй'вна

Хрустальова Олена Богдашвна 
Бучок Юл1я МиколаУвна

Джига 1рина 1ван1вна

Круподеря Натал1я Сергй'вна

Хрустальова Олена Богдан1вна 
Бучок Юл1я МиколаУвна

Джига 1рина Гвашвна

Круподеря Натал1я Сергй'вна

Хрустальова Олена Богдашвна 
Колкниченко Ангел1на 
МиколаУвна 
Джига 1рина 1ван1вна

Круподеря Натал1я Сергй'вна

Хрустальова Олена Богдашвна

Колкниченко Ангелша
МиколаУвна
Джига 1рина 1ван1вна



ехшчна инфраструктура 
цорожня,
одно-канал1зацшна,
нергетична)

)свПа
вторична i культурна 
падщина
'тан розвитку спорту в 
ромад!

1едицина

1яльн1сть сощального 
хисту

кцева економка:
1нал1з
эджетоутворюючих
дприемств;
1нал1з малого та середнього 
знесу;
1нал1з торпвельного та

Галицишвського старостинського 
округу
староста Михайл1вського
старостинського округу
т.в.о.начальника управлшня мюького
господарства
староста МиколаУвського
старостинського округу староста
Галицишвського старостинського
округу
староста Михайл1вського 
старостинського округу 
начальник вщдшу осв!ти 
м.Новогрод1вка
начальник вщдшу культури, молод1 
та спорту
староста Миколатського 
старостинського округу староста 
Галицишвського старостинського 
округу
староста Михашпвського 
старостинського округу 
медичний директор 
адмшктративного управлшського 
аппарату Комунального 
некомерцшного пщприсмства 
"Центральна м1ська лкарня 
Новогрод1всько1 MicKKOi ради» 
директор Комунального 
некомерцшного пщприсмства 
«Центр первинноУ медико-саштарно’У
ДОПОМОГИ HoBO rpO fliBCbK Ol MicbKOl 
ради»
староста Миколатського 
старостинського округу староста 
Г алицишвського старостинського 
округу
староста Михайл1вського 
старостинського округу 
начальник Новогрод1вського 
мюького управлшня сощального 
захисту населения 
староста Миколатського 
старостинського округу староста 
Галицишвського старостинського 
округу
староста Михашпвського 
старостинського округу 
начальник вщдшу економки 
заступник генерального директора з 
економки та оргашзащУ управлшня 
ДП «Селщцввугшля» 
головний механк ВП "Шахта 1- 
3"НовогродУвська" ДП 
"Селщцввугшля"

Круподеря Натал1я Сергпвна

Хрустальова Олена Богдашвна

Колшниченко Ангелша
МиколаУвна
Джига 1рина 1вашвна

Круподеря Натал1я CepriiBHa

Хрустальова Олена Богдашвна

Кухтша РаУса МиколаУвна

Савула Юл1я Петр1вна

Джига 1рина 1вашвна

Круподеря Натал1я Сергпвна

Хрустальова Олена Богдашвна

Братипко Ольга МиколаУвна

Мальчина Тетяна ВячеславУвна

Джига 1рина 1вашвна 

Круподеря Marajiiя Сергпвна 

Хрустальова Олена Богдашвна 

Мямлша Марина CepriiBHa

Джига 1рина 1вашвна

Круподеря Haтaлiя CepriiBHa

Хрустальова Олена Богдашвна

Шевченко Л т я  CepriiBHa 
Демченко 1рина Володимир1вна

Каюн Олексш Петрович



бутового обслуговування; начальник вщдшу планування та Попов Андрш Володимирович
ЩАП економ1чного анал1зу ВГГ’Шахта

"Котляревська" ДП "Селщцввугшля" 
староста МиколаУвського Джига 1рина 1ван1вна
старостинського округу 
староста Галицишвського Круподеря Натал1я Сергй'вна
старостинського округу 
староста Михайл1вського Хрустальова Олена Богдашвна

шок пращ

старостинського округу 

начальник вщдшу взасмодп з Северинець Алла Федор1вна

вень безпеки в громад1

роботодавцями Новогрод1вського 
м1Ського центру зайнятост! 
начальник 75 ДПРЧ 13 ДПРЗ ГУ 31нченко Олександр
ДСНС Украши в Донецькш област1 Володимирович
начальник превенцп Селид1вського 
вщд1лення пол1цн Покровського Максименко Серий Юр1йович

юмадська д1яльшсть.

вщдшу ГУНП в Донецьк1й област1
старший лейтенант
начальник вщдшу з оргашзацшних i Гусак Ната;пя Свгенй'вна

дносини громади з представницьких питань
:шканцями i середовигцем

голова ГО "Вщродження" Димитрова

голова ГО «Культурне вщродження
Валентина Олександр1вна ■» 
Г авшей

м.Новогрод1вка», ГО «Молод1 Дмитро Юршович
реформатори»
представник громадсь*ко1 орган1зацй Кошелева
«Зд1йснена Мр1я» 1рина Валентин1вна
голова громадсько! орган1зацй Передер1ева
«Зд1йснена Мр1я» К М я Павл1вна

зал1з середовища. начальник вщдшу економки Шевченко Л1л1я Сергпвна
этенщал розвитку староста Миколатського Джига 1рина 1ван1вна

старостинського округу 
староста Г алицишвського Круподеря Натал1я Сергпвна
старостинського округу 
староста Михайл1вського Хрустальова Олена Богдашвна

зал1з фшансового стану
старостинського округу 
начальник фшансового управлшня Колом1ець Оксана

омади Володимир1вна

гупник мюького голови, 

>ви робочоУ групи 

альник вщдшу економши , 

эетар робочо! групи Л.С. Шевченко


