
     
  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

КРОПИВНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
 

від 11 травня  2021 року                                № 81 

 

Про розроблення проєктів Стратегії 

розвитку Кропивницької міської 

територіальної громади на  

2022-2030 роки та Плану заходів  

з її реалізації на 2022-2024 роки 

 

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Закону України "Про засади державної регіональної політики", 

постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року № 695 "Про 

затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки", 

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" 

(зі змінами), з урахуванням рішення Кіровоградської обласної ради від                           

12 березня 2020 року № 743 "Про Стратегію розвитку Кіровоградської області 

на 2021-2027 роки", з метою підготовки проєктів Стратегії розвитку 

Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2030 роки (далі – 

Стратегія-2030) та Плану заходів з її реалізації на 2022-2024 роки (далі – План 

заходів з її реалізації): 

 

1. Утворити керівний комітет з розроблення проєктів Стратегії розвитку 

Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2030 роки та Плану 

заходів з її реалізації на 2022-2024 роки (далі – Керівний комітет) у складі 

згідно з додатком. 

 

2. Визначити головним розробником Стратегії-2030 та Плану заходів з її 

реалізації департамент з питань економічного розвитку Кропивницької міської 

ради. 

 

3. Департаменту з питань економічного розвитку Кропивницької міської 

ради: 

1) здійснювати організаційне і методичне забезпечення роботи Керівного 

комітету; 
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2) підготувати та подати до 01 червня 2021 року пропозиції до 

персонального складу робочих груп з розробки проєктів Стратегії-2030 та 

Плану заходів з її реалізації (далі – робочі групи); 

3) забезпечити координацію роботи з підготовки пропозицій робочими 

групами до проєктів Стратегії-2030 та Плану заходів з її реалізації, організувати 

їх публічне обговорення; 

4) організувати роботу з проведення стратегічної екологічної оцінки 

проєктів Стратегії-2030 та Плану заходів з її реалізації з урахуванням Закону 

України "Про стратегічну екологічну оцінку". 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М. Бєжана. 

 

 

 

Міський голова                                                                 Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тетяна Ломова 35 61 51 



 

Додаток 

до розпорядження міського голови 

"__" _________ 2021 року № _____ 
 

СКЛАД 

керівного комітету з розроблення проєктів Стратегії розвитку 

Кропивницької міської територіальної громади на 2022-2030 роки та 

Плану заходів з її реалізації на 2022-2024 роки 

 

Голова Керівного комітету 

   

РАЙКОВИЧ 

Андрій Павлович 

- міський голова 

   

Заступник голови Керівного комітету 

   

БЄЖАН  

Михайло Михайлович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

   

Секретар Керівного комітету 

   

ЛОМОВА 

Тетяна Валентинівна 

- начальник управління економіки 

департаменту з питань економічного 

розвитку 

   

Члени Керівного комітету: 

   

БАЛАКІРЄВА 

Світлана Миколаївна 

 

- керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради 

ВЕРГУН 

Олександр Сергійович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

ДАНУЦА 

Олександр Анатолійович 

 

- народний депутат України 

КОЛОДЯЖНИЙ  

Сергій Олександрович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

КОЛЮКА 

Олег Сергійович 

 

- секретар міської ради 

МОСІН 

Олександр Володимирович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

 

 



2                         Продовження додатка 

 

РАХУБА  

Ніна Афанасіївна 

 

- директор департаменту з питань 

економічного розвитку 

СМАГЛЮК 

Марина Олександрівна 

 

- начальник юридичного управління 

ТАЛАШКЕВИЧ 

Вікторія Олегівна 

 

- голова громадської організації "Прес-

клуб реформ" 

 

 

Директор департаменту 

з питань економічного розвитку                                              Ніна РАХУБА 


