
ДВОРІЧАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
КУБИНСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Т О К О Л
засідання Ради соціально-економічного розвитку громади

11 червня 2021 року смт Дворічна № 1

Брали участь у засіданні:
ТУРБАБА Галина - Дворічанський селищний голова, голова Ради

соціально-економічного розвитку громади (далі -  Рада),
РЕПОЛОВСЬКА Анна - секретар Ради,
члени Ради (за списком).
Усього: 40 осіб.

Порядок денний:
1. Про створення Ради соціально-економічного розвитку громади. 
Інформує: ТУРБАБА Галина ~ Дворічанський селищний голова, голова Ради.
2. Про формування орієнтовного плану засідань Ради соціально- 

економічного розвитку громади на 2021 рік.
Доповідає: ГРИГОРЕНКО Ірина -  заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів селищної ради, заступник голови Ради.
3. Про утворення робочих груп.
Доповідає: ГРИГОРЕНКО Ірина -  заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів селищної ради, заступник голови Ради.
4. Про розроблення Стратегії розвитку Дворічанської селищної 

територіальної громади.
Доповідає: РЕПОЛОВСЬКА Анна -  начальник відділу економічного 

розвитку та інвестицій селищної ради.

1. СЛУХАЛИ:

ТУРЕАБУ Галину про мету створення Ради соціально-економічного 
розвитку громади, основні завдання, персональний склад та порядок роботи 
Ради.
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ВИРІШИЛИ:
1. Інформацію про створення Ради соціально-економічного розвитку 

громади взяти до відома.

2. СЛУХАЛИ:
ГРИГОРЕНКО Ірину про планування роботи Ради на 2021 рік, залучення 

мешканців громади до діяльності Ради, сприяння розвитку місцевих ініціатив.

ВИСТУПИЛИ:
ЧЕРКАСОВ Сергій, який запропонував розглянути на засіданні Ради 

питання переходу закладів соціальної сфери на автономне теплопостачання, як 
один із найбільш продуктивних та економних способів обігріву.

АКУЛОВ Василь, який наголосив на важливості питання упорядкування 
земельних ресурсів громади та ефективного їх використання.

ТРЕТЯКОВ Леонід, який повідомив про зацікавленість громади у 
якнайшвидшому вирішенні питання щодо недопустимості планової діяльності з 
видобування крейди на території Петроіванівського родовища. <

МЄШКОВА Олена, яка ініціювала розгляд питання розвитку зеленого 
туризму, як один із найперспективніших напрямків розвитку громади.

КОБИЛЄВ Андрій, який зауважив, що розвиток громади не можливий без 
врахування екологічної складової, тому необхідно приділити увагу збереженню 
довкілля, невідновлювальних природних ресурсів, розвитку екологічно 
небезпечних технологій.

ФОМІН Андрій, який звернув увагу присутніх на те, що для побудови 
зворотного зв’язку з мешканцями громади необхідно забезпечити оперативне та 
об'єктивне інформування громадськості про діяльність Ради. На жаль, не всі 
населені пункти мають доступ до швидкісного інтернету, значна кількість 
населення не є активними користувачами інтернету та соціальних мереж. Отже 
постає питання щодо розширення інструментів та джерел отримання інформації 
на території громади.

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити орієнтовний план засідань Ради на 2021 рік з врахуванням 

пропозицій виступаючих (додається).
2. Членам ради:
1) організувати в місцевих громадах, трудових колективах опитування 

щодо актуальних питань та наявних проблем розвитку громади;
2) підготувати, з урахуванням висловлених під час опитування зауважень і 

побажань, та надати секретарю Ради пропозиції щодо включення до плану 
засідань Ради на 2021 рік питань, які цікавлять мешканців громади.

Термін виконання: протягом року
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З. Секретарю Ради забезпечити включення питань, що вносяться членами 
Ради, до порядку денного засідань Ради.

Термін виконання: протягом року

3. СЛУХАЛИ:
ГРИГОРЕНКО Ірину про утворення робочих груп, мету створення, основні 

завдання, пропозиції по персональному складу.

ВИРІШИЛИ:
1. Утворити робочу групу взаємодії з громадськістю та робочу групу зі 

стратегічного планування.
2. Затвердити положення про робочі групи (додається).
3. Затвердити персональний склад робочих груп (додається).
4. Робочій групі взаємодії з громадськістю забезпечити висвітлення 

діяльності Ради.
Термін виконання: постійно

4. СЛУХАЛИ:
РЕПОЛОВСЬКУ Анну про розроблення проекту Стратегії розвитку 

Дворічанської селищної територіальної громади (далі -  Стратегія): нормативно- 
правову базу, методологію та першочергові завдання стратегічного планування.

ВИРІШИЛИ:
1. Рекомендувати виконавчому комітету селищної ради прийняти рішення 

про розроблення Стратегії розвитку Дворічанської селищної громади на 2022- 
2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2022-2024 роки (далі -  План 
реалізації).

2. Затвердити план заходів з формування проекту Стратегії (додається).
3. Робочій групі зі стратегічного планування:
1) забезпечити розроблення Стратегії та Плану реалізації;

Термін виконання: відповідно до плану 
заходів з формування проекту Стратегії

2) інформувати Раду про хід виконання заходів з формування Стратегії.
Термін виконання: відповідно до
орієнтовного плану засідань Ради

4. Робочій групі взаємодії з громадськістю:
1) забезпечити інформаційний супровід формування Стратегії та залучення 

широких кіл громадськості до всебічного її обговорення;
Термін виконання: протягом періоду
розроблення Стратегії
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2) організувати підготовку та проведення заходів щодо побудови 
зворотного зв’язку з мешканцями громади з питань, які необхідно розглянути в 
процесі формування Стратегії.

Термін виконання: протягом періоду
розроблення Стратегії

5. Старостам:
1) надати робочій групі зі стратегічного планування інформацію по 

відповідним населеним пунктам, необхідну для проведення аналізу соціально- 
економічного розвитку громади, з питань які входять до їх повноважень;

Термін виконання: до 10.07^2021

2) провести соціологічне опитування (анкетування) жителів відповідних 
населених пунктів щодо основних проблем та перспектив розвитку громади.

Термін виконання: до 10.07.2021

6. Керівникам виконавчих органів селищної ради надати робочій групі зі 
стратегічного планування інформацію, необхідну для проведення аналізу 
соціально-економічного розвитку громади, з питань які входять до їх 
повноважень.

Термін виконання: до 10.07.2021

Голова ради 

Секретар ради

Галина ТУРБАБ А 

Анна РЕПОЛОВСЬКА


