
 СХВАЛЕНО 
 Керівний комітет із координації 

роботи із розроблення проєктів 
Стратегії розвитку Кропивницької 
міської територіальної громади на 
2022-2030 роки та Плану заходів з її 
реалізації на 2022-2024 роки 
 
" 07 "  червня  2021 року 

 
ЗАХОДИ 

щодо розробки проєкту Стратегії  розвитку Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2030 роки 
(далі - Стратегія "Кропивницький -2030") та Плану заходів з її реалізації на 2022-2024 роки 

(далі - План заходів) 
 

№ 
з/п                                                  

Зміст заходів Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

Очікуваний  
результат 

1 2 3 4 5 
1. Оголошення через ЗМІ про початок 

роботи над проєктом Стратегії 
"Кропивницький - 2030"  

червень 
2021 року 

Департамент з 
питань 
економічного 
розвитку 

Проінформовано 
громадськість та залучено її до 
участі у розробці Стратегії 
"Кропивницький - 2030" 

2. Створення на офіційному вебсайті 
міської ради окремої рубрики Стратегія 
"Кропивницький – 2030" та наповнення 
її актуальною інформацією і 
відеоматеріалами 

червень  
2021 року, 
постійно 

Управління 
інформаційних 
технологій, 
Департамент з 
питань 
економічного 
розвитку 

Проінформовано 
громадськість, виконавчі 
органи міської ради про 
підходи і стан розробки 
Стратегії "Кропивницький -
2030" 

3. Проведення засідання Керівного 
комітету із координації роботи по 
розробці проєкту Стратегії  
"Кропивницький - 2030" (далі - 
Керівний комітет) 

червень                 
2021 року 

Департамент з 
питань 
економічного 
розвитку 

Ознайомлено членів Керівного 
комітету з методологією 
стратегічного планування. 
Обговорено підходи до 
формування  персонального 
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складу Робочих груп з 
розробки Стратегії 
"Кропивницький – 2030" . 
Затверджено План заходів з 
розробки Стратегії 
"Кропивницький - 2030" 

4. Проведення засідання Робочих груп  
 

    червень -  
липень                  

2021 року 

Керівники робочих 
груп, виконавчі 
органи міської ради 

Обговорено процес збору 
даних та проведення опису 
основних тенденцій та проблем 
розвитку галузей і сфер 
діяльності на території громади  

5. Проведення стратегічного аналізу: 
комплексних програмних документів 
на середньостроковий період на 
предмет їх актуальності і стану їх 
впровадження у попередні роки; 
збір даних та проведення аналізу 
основних тенденцій розвитку галузей і 
сфер діяльності за 2018-2020 роки, 
порівняння їх із індикаторами, 
визначеними програмними 
документами, та з показниками інших 
міст України, визначення сильних і 
слабких сторін, можливостей і загроз у 
розвитку галузей і сфер діяльності 
(SWOT – аналіз громади) 

липень                  
2021 року 

Департамент з 
питань 
економічного 
розвитку, виконавчі 
органи міської ради 

Проведено оцінку стану 
розвитку і потенціалу громади 
у різних галузях, сферах 
діяльності. 
Визначено найбільш гострі 
проблеми, які перешкоджають 
динамічному розвитку громади 
та мають вплив на значну 
чисельність населення 

6. Проведення засідання Робочих груп  з 
обговорення результатів аналізу 
основних тенденцій розвитку SWOT – 
аналіз громади; 
формулювання стратегічного бачення 
 

серпень 
2021 року 

Керівники робочих 
груп, виконавчі 
органи міської ради 

Колегіально сформовано 
стратегічне бачення розвитку 
громади, визначено переваги, 
можливості, виклики та ризики 
по кожній робочій групі 
(напрямку) 
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7. Проведення засідання Керівного 
комітету: 
презентація SWOT-матриці, 
порівняльних переваг, викликів та 
ризиків; 
визначення пріоритетів смарт-
спеціалізації; 
підготовка проєкту структури 
стратегічних напрямів, цілей та завдань 
Стратегії "Кропивницький - 2030"  

вересень 
2021 року 

Департамент з 
питань 
економічного 
розвитку, 
виконавчі органи 
міської ради 

Узгоджено основний масив 
матеріалів до проєкту Стратегії 
"Кропивницький - 2030"  

8. Детальний опис проєкту Стратегії 
"Кропивницький - 2030": 
аналіз ресурсного забезпечення 
впровадження Стратегії 
"Кропивницький - 2030"; 
 розробка тексту Стратегії 
"Кропивницький - 2030"  

 жовтень - 
листопад 

 2021 року 

Департамент з 
питань 
економічного 
розвитку, 
виконавчі органи 
міської ради 

Підготовлено перший       
варіант проєкту Стратегії 
"Кропивницький - 2030"  

9. Проведення засідання Робочих груп: 
обговорення матеріалів до проєкту 
Стратегії "Кропивницький - 2030"; 
обговорення критеріїв відбору проєктів 
до Плану заходів; 
оголошення збору проєктів до Плану 
заходів  

жовтень - 
листопад 
2021 року 

Керівники робочих 
груп, виконавчі 
органи міської ради 

Обговорено проєкт Стратегії 
"Кропивницький - 2030", 
отримано зауваження і 
пропозиції. 
Обговорено та узгоджено 
критерії відбору проєктів до 
Плану заходів. 
Узгоджено текст оголошення 
про збір проєктних ідей   

10. Доопрацювання проєкту Стратегії 
"Кропивницький - 2030" 

   листопад - 
грудень 

2021 року 

Департамент з 
питань 
економічного 
розвитку, 
виконавчі органи 
міської ради 

Враховано у проєкті Стратегії 
"Кропивницький - 2030" 
актуальні пропозиції від 
тематичних Робочих груп, 
інших зацікавлених сторін 



4 
 

11. Збір (мобілізація) проєктних ідей до 
Плану заходів; 
аналіз мобілізованих проєктних ідей на 
відповідність критеріям відбору; 
створення матриці проєктних ідей 

 жовтень - 
листопад 
2021 року 

Департамент з 
питань 
економічного 
розвитку, 
виконавчі органи 
міської ради 

Отримано проєктні ідеї та 
проведено їх опрацювання на 
відповідність критеріям 
відбору. 
Створено матрицю проєктних 
ідей 

12. Засідання Робочих груп для 
обговорення і відбору: 
проєктних ідей до Плану заходів; 
програмування проєктних ідей у План 
заходів 

грудень 
 2022 року 

Керівники робочих 
груп, виконавчі 
органи міської ради 

Обговорено та узгоджено 
перелік проєктних ідей до 
Плану заходів. 
Підготовлено текст програми 
Плану заходів 

13. Проведення засідання Керівного 
комітету: 
презентація та обговорення проєкту 
Стратегії "Кропивницький – 2030" 
 

грудень 
 2022 року 

Департамент з 
питань 
економічного 
розвитку, 
виконавчі органи 
міської ради 

Презентовано та обговорено 
проєкт Стратегії 
"Кропивницький - 2030". 
Отримано рекомендації і 
пропозиції щодо проєкту 
стратегії "Кропивницький - 
2030" від широкого кола 
зацікавлених сторін 

14. Доопрацювання Плану заходів із 
реалізації Стратегії "Кропивницький - 
2030": 
викладення інформації у логічній 
послідовності; 
планування фінансових ресурсів; 
визначення часових рамок проєктів і їх 
узгодження; 
розробка документу  План заходів із 
реалізації Стратегії "Кропивницький – 
2030"; 
поширення інформації про проєкт 
Плану заходів та його обговорення  
суб’єктами громади 

січень – лютий 
2022 року 

Департамент з 
питань 
економічного 
розвитку, 
виконавчі органи 
міської ради 

Підготовлено проєкт Плану 
заходів. 
Організовано його 
обговорення зацікавленими 
сторонами 
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15. Проведення стратегічної екологічної 
оцінки 

лютий –  
березень 

2022 року 

Департамент з 
питань 
економічного 
розвитку 

Проведено та затверджено 
стратегічну екологічну  оцінку 

16. Проведення засідання Керівного 
комітету: 
презентація та обговорення проєкту 
Стратегії "Кропивницький – 2030" та 
Плану заходів  

лютий 
2022 року 

Департамент з 
питань 
економічного 
розвитку 

Презентовано та обговорено 
проєкт  Плану заходів.  
Отримано пропозиції і 
рекомендації від зацікавлених 
сторін 

17. Доопрацювання Плану заходів: 
збір і опрацювання пропозицій; 
розробка кінцевого тексту 
 

березень 
2022 року 

Департамент з 
питань 
економічного 
розвитку 

Підготовлено остаточний 
варіант Плану заходів 

18. Внесення проєкту Стратегії і проєкту 
Плану заходів на розгляд міської ради 

квітень 
2022 року 

Департамент з 
питань 
економічного 
розвитку 

Підготовлено матеріали до 
засідання міської ради і подано 
їх на погодження керівництву 
міської ради 

 
 

 

 

 

 

 

 

  


