
ДВОРІЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
Р І Ш Е Н Н Я

від 11 травня 2021 року №24

Про утворення Ради 
соціально-економічного 
розвитку громади

З метою досягнення стабільного зростання якості життя населення громади 
на основі збалансованого та узгодженого розвитку місцевої економіки, 
базованої на інноваціях та ощадливому ставленні до природного середовища, з 
урахуванням стратегічних інтересів держави та регіону, керуючись підпунктом 
2 пункту «а» статті 27, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» виконавчий комітет селищної ради вирішив:

1. Утворити Раду соціально-економічного розвитку громади ( додаток 1).
2. Затвердити Положення про Раду соціально-економічного розвитку 

громади (додаток 2).
3. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Дворічанський селищний гол Галина ТУРБАБА



Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
Дворічанської селищної ради 
від 11 травня 2021 р. № 24

СКЛАД
Ради соціально-економічного розвитку громади

Дворічанський селищний голова, голова Ради
Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів 

селищної ради, заступник голови Ради
Начальник відділу економічного розвитку та інвестицій селищної ради, 

секретар Ради
Начальник відділу житлово-комунального господарства, містобудування, 

архітектури та власності селищної ради
Начальник відділу з питань інформатизації, зв’язків з громадськістю та 

комп’ютерного забезпечення
Начальник фінансового відділу селищної ради
Начальник відділу освіти, молоді та спорту селищної ради
Начальник відділу культури селищної ради
Начальник відділу соціального захисту та охорони здоров’я
Старости селищної ради
Представники суб’єктів господарювання
Фізичні особи - підприємці
Представники громадських організацій, громадські активісти 

Секретар Дворічанської селищної ради Людмила ГЛОТОВА



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
Дворічанської селищної ради 
від 11 травня 2021 року № 24

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду соціально-економічного розвитку громади

1. Рада соціально-економічного розвитку громади (далі -  Рада) є 
консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Дворічанської селищної ради, 
яка створена для вироблення узгоджених позицій щодо пріоритетів та 
механізмів сталого розвитку територіальної громади, вирішення проблемних 
питань соціально-економічного розвитку територій.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами 
законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:
вивчення та моніторинг суспільно-політичних і соціально-економічних 

процесів, що відбуваються в державі на місцевому рівні, вироблення за 
результатами узгодженої позиції щодо формування і реалізації місцевої 
політики та механізмів забезпечення сталого розвитку територіальної громади;

сприяння налагодженню ефективної взаємодії органів місцевого 
самоврядування з територіальними органами виконавчої влади, громадянським 
суспільством та суб’єктами господарювання щодо соціально-економічного 
розвитку громади;

визначення шляхів та способів вирішення проблемних питань, що 
виникають під час реалізації місцевої політики у сфері соціально-економічного 
розвитку;

сприяння ефективній реалізації реформи місцевого самоврядування, інших 
реформ із децентралізації влади на території громади.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
проводить моніторинг стану реалізації місцевої політики у сфері 

соціально-економічного розвитку;
проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі 

реалізації місцевої політики у сфері соціально-економічного розвитку;
вивчає результати діяльності органів місцевого самоврядування, 

територіальних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій з 
питань економічного та соціального розвитку;

проводить аналіз нормативно-правових актів органів місцевого 
самоврядування з питань соціально-економічного розвитку, бере участь у 
розробленні пропозицій та рекомендацій щодо їх удосконалення;



бере участь у обговоренні та розробленні проектів нормативно-правових 
актів органів місцевого самоврядування у сфері соціально-економічного 
розвитку, проектів місцевих цільових програм економічного, соціального, 
національно-культурного розвитку та охорони довкілля з метою врахування у 
таких проектах інтересів територіальних громад;

ініціює та організовує проведення консультацій стосовно актуальних 
питань розвитку територіальної громади, забезпечення збалансованого 
соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, 
підвищення їх інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності;

вивчає пропозиції інститутів громадянського суспільства, суб’єктів 
господарювання та суб’єктів інноваційної діяльності щодо оптимальних шляхів 
розв’язання проблем та створення сприятливих умов для економічного та 
соціального розвитку;

розробляє пропозиції для реалізації сприятливої інвестиційної, податкової і 
кредитної політики у сфері економічного розвитку;

формує пропозиції щодо удосконалення механізмів організаційної, 
адміністративної та фінансової підтримки інституцій;

подає виконавчому комітету селищної ради розроблені за результатами 
своєї роботи рекомендації та пропозиції.

5. Рада має право:
отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, 
установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних 
експертів (за згодою);

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;
проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для 

вивчення громадської думки щодо питань, які належать до компетенції Ради;
утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань 

постійні або тимчасові робочі групи, комісії, фокусні групи, інші робочі органи 
для розроблення і детального опрацювання окремих питань, що належать до 
компетенції Ради, визначати порядок їх роботи, заслуховувати їх звіти.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами 
державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями всіх форм власності.

7. Посадовий склад Ради затверджує виконавчий комітет селищної ради.
Рада утворюється у складі голови, його заступника, секретаря та інших 

членів, які беруть участь у роботі Ради на громадських засадах.
Головою Ради є за посадою Дворічанський селищний голова.



Заступником голови Ради є заступник селищного голови з питань 
діяльності виконавчих органів селищної ради, який у разі відсутності голови 
Ради виконує його обов’язки.

Рада формується з посадових осіб структурних підрозділів виконавчого 
органу Дворічанської селищної ради. До складу Ради включаються за згодою 
представники територіальних органів виконавчої влади, бізнесових кіл, 
громадських організацій та представників громадськості, у кількості не менше 
1/3 загального складу.

Затверджує персональний склад членів Ради та вносить у разі потреби 
зміни до нього голова Ради.

До участі у засіданні Ради у разі потреби можуть запрошуватися фахівці та 
спеціалісти у відповідній сфері, представники громадськості (за згодою) з 
правом дорадчого голосу.

8. Голова Ради:
здійснює загальне керівництво та забезпечує організацію роботи Ради;
скликає засідання Ради;
головує на засіданнях Ради;
дає доручення членам Ради;
представляє Раду у відносинах з іншими органами, об’єднаннями 

громадян, підприємств, установ та організацій.
9. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться за необхідності, але 

не рідше одного разу на три місяці.
Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності заступник 

голови за його дорученням.
За рішенням Ради та за наявності технічних засобів засідання Ради може 

бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.
Члени Ради мають право ініціювати проведення позачергового засідання.
10. Підготовку матеріалів до розгляду Радою, повідомлення всім членам 

Ради про час і дату чергового засідання, ведення протоколу засідання Ради та 
його надсилання членам Ради забезпечує секретар.

Про дату проведення засідання та порядок денний члени Ради 
інформуються не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання.

11. Члени Ради беруть персональну участь у її засіданнях.
12. Питання, що розглядаються на засіданнях Ради, вносяться головою 

Ради та її членами не пізніше ніж за сім днів до дати проведення засідання.
Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні бь.ьш 

як половина її членів.
13. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з 

питань, що належать до її компетенції. Пропозиції та рекомендації вважаються 
схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на 
засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 
головуючого на засіданні.



Пропозиції та рекомендації Ради оформлюються протоколом засідання, 
який підписується головуючим на її засіданні та секретарем і надсилається всім 
членам Ради та виконавчому комітету селищної ради.

Член Ради, який не підтримує пропозиції та рекомендації, може викласти в 
письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

14. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом 
прийняття виконавчим комітетом селищної ради рішення, проект якого вносить 
структурний підрозділ селищної ради за зверненням Ради відповідно до своїх 
повноважень у встановленому порядку.

15. Засідання Ради є відкритими і гласними. Рада інформує громадськість 
про свою діяльність шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному 
вебсайті Дворічанської селищної ради.

16. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення 
діяльності Ради здійснює Дворічанська селищна рада.

Секретар Дворічанської селищної ради Людмила ГЛОТОВА


