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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Ради соціально-економічного
розвитку громади

ПОЛОЖЕННЯ
про робочу групу зі стратегічного планування

1. Робоча група зі стратегічного планування (далі -  Робоча група) є 
постійним допоміжним робочим органом Ради соціально-економічного розвитку 
громади (далі -  Рада), який створений з метою розробки і втілення Стратегії 
розвитку Дворічанської селищної територіальної громади (далі -  Стратегія).

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

3. Основними завданнями Робочої групи є:
проведення стратегічного аналізу середовища;
розробка елементів Стратегії;
підготовка плану заходів з реалізації Стратегії;
координація дій по впровадженню Стратегії;
формування системи моніторингу та оцінки результативності реалізації 

Стратегії.
4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
визначає теми економічних, екологічних, соціальних та інших досліджень;
організовує збір аналітичних і статистичних даних, необхідних для 

проведення аналізу стану соціально-економічного розвитку громади;
проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у 

розвитку громади;
складає Профіль громади;
розробляє проект бачення Стратегії розвитку громади;
визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку 

громади;
формулює стратегічні та оперативні цілі;
розробляє план заходів з реалізації Стратегії: перелік конкретних заходів, 

механізми та критерії оцінки їх виконання;
проводить опитування серед жителів громади з метою накопичення пропо

зицій щодо розвитку громади;



2

узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в план 
заходів з реалізації Стратегії;

організовує роботу по формуванню переліку проектів для досягнення довго
та короткострокових цілей;

приймає участь у розробці проекту Стратегії та подає його на затвердження 
селищній раді;

формує склади робочих підгруп, комісій, фокусних груп, інших робочих 
органів за стратегічними напрямками розвитку громади;

розробляє положення про робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та 
організовує їх роботу;

ініціює громадські слухання для обговорення Стратегії;
здійснює моніторинг за процесом реалізації Стратегії, проводить аналіз змін 

у зовнішньому та внутрішньому середовищі території, визначає показники 
оцінки рівня досягнення цілей;

бере участь у підготовці аналітичних довідок та щорічних звітів щодо 
досягнення стратегічних і оперативних цілей Стратегії, виконання завдань та 
заходів відповідних планів, програм, проектів;

готує пропозиції щодо внесення змін до Стратегії з метою актуалізації цілей 
та планів заходів з реалізації Стратегії;

розробляє рекомендації відповідальним виконавцям щодо виконання 
заходів Стратегії для прийняття відповідних рішень;

забезпечує висвітлення процесу реалізації Стратегії та відповідних планів, 
програм, проектів в засобах масової інформації та на офіційному вебсайті 
селищної ради.

5. Робоча група має право:
запитувати та отримувати в установленому порядку від державних органів, 

органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, 
установ і організацій, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми 
власності та господарювання, інформацію, документи та матеріали необхідні для 
виконання покладених на неї завдань;

запрошувати на свої засідання та залучати до розгляду питань, що належать 
до компетенції робочої групи, представників державних органів, органів 
місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ і 
організацій (за погодженням з їх керівниками), незалежних експертів (за їх 
згодою), представників громадськості;

утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі підгрупи, комісії, 
фокусні групи, інші робочі органи для розроблення і детального опрацювання 
окремих питань, що належать до компетенції робочої групи, визначати порядок 
їх роботи, заслуховувати їх звіти;
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вимагати від основних виконавців звітів про виконання оперативних цілей і 
завдань Стратегії;

організовувати проведення конференцій, семінарів, «круглих столів», нарад 
та інших заходів із питань, що належать до компетенції робочої групи;

проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для вивчення 
громадської думки щодо Стратегії;

проводити роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань розробки 
і втілення Стратегії та значення його необхідності;

брати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проекту 
Стратегії економічного і соціального громади;

вносити Раді пропозиції для підготовки відповідних рекомендацій 
виконкому щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення 
соціально-економічної ситуації в громаді в межах розробки і втілення Стратегії;

розробляти та узгоджувати проекти договорів, пов’язаних з розробкою 
Стратегії.

6. Робоча група діє з моменту її створення та до припинення діяльності 
Ради.

7. Робоча група утворюється з членів Ради у складі голови, заступника 
голови, секретаря та інших членів, які беруть участь у роботі групи на 
громадських засадах. Персональний склад Робочої групи затверджуються 
рішенням Ради.

Голова, заступник голови та секретар Робочої групи обираються простою 
більшістю голосів на першому засіданні Робочої групи шляхом відкритого 
голосування.

8. Голова Робочої групи, а у разі його відсутності заступник голови:
організовує діяльність Робочої групи, шляхом координації та спрямування 

роботи залучених осіб, розподілу обов’язків між ними, послідовності їх 
виконання, а також контролю дотримання строків та реалізації поставлених 
завдань;

проводить засіданя Робочої групи;
звітує перед Радою про підсумки діяльності Робочої групи.
Секретар робочої групи:
скликає за дорученням голови засідання Робочої групи;
забезпечує ведення протоколів засідань;
забезпечує підготовку питань порядку денного та матеріалів засідань 

Робочої групи з урахуванням пропозицій членів Робочої групи, представників 
державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 
підприємств, установ і організацій, незалежних експертів, жителів громади;
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виконує за дорученням голови інші завдання.
9. Основною організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які 

проводяться у разі потреби за рішенням голови Робочої групи.
За рішенням Робочої групи та за наявності технічних засобів засідання 

Робочої групи може бути проведено дистанційно в режимі відеоконференції.
Члени Робочої групи мають право ініціювати проведення позачергового 

засідання.
Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

не менш як половина від загального складу групи.
10. За результатами діяльності Робочої групи готуються письмові 

рекомендації, пропозиції, аналітичні довідки.
Рекомендації, пропозиції, аналітичні довідки Робочої групи приймаються 

відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на 
засіданні Робочої групи. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є 
вирішальним.

Рекомендації, пропозиції, аналітичні довідки та результати засідання 
Робочої групи оформляються протоколом, який підписується головою (у разі 
його відсутності -  заступник) та секретарем.

Член Робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може 
викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу 
засідання.

Рекомендації, пропозиції, аналітичні довідки Робочої групи мають 
рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Радою.

Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Робочої групи здійснює Дворічанська селищна рада.

Секретар ради Анна РЕПОЛОВСЬКА


