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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Ради соціально-економічного
розвитку громади

План заходів
з формування проекту Стратегії розвитку 

Дворічанської селищної територіальної громади на 2022-2027 роки

етап завдання термін
1. Організація роботи із Стратегічного планування

Створення Робочої групи зі стратегічного планування. 
В иконавець: Рада соціально-економічного розвит ку громади

червень 2021

Ухвалення рішення про розроблення Стратегії розвитку 
Дворічанської селищної територіальної громади (далі -  
Стратегія).
В иконавець: виконавчий комітет селищ ної ради

червень 2021

2. Аналіз середовища та факторів розвитку громади
Збір інформації про соціально-економічний розвиток 
громади її аналіз.
Виконавець: робоча  група з і страт егічного планування

червень 2021

Соціологічне опитування громадян та бізнесу щодо 
основних проблем та перспектив розвитку громади. 
Виконавець: робоча  група взаєм одії з  громадськіст ю

червень 2021

Систематизація даних. Підготовка Профілю громади. 
Виконавець: робоча група з і страт егічного планування

липень 2021

Презентація та обговорення Профілю громади, звіту про 
соціологічне опитування.
Виконавці: робоча  група з і ст рат егічного планування, 
робоча  група взаєм одії з громадськіст ю

липень 2021

Розроблення 8\УОТ-аналізу. | липень 2021 
Виконавець: Робоча група з і ст рат егічного планування \

3. Розроблення Стратегії та Плану реалізації
• Презентація 8\УОТ-матриці.
• Визначення місії, стратегічного бачення, напрямів 
розвитку, стратегічних та оперативних цілей.
• Підготовка технічних завдань на проекти розвитку, які 
відповідають цілям Стратегії.

Виконавець: Робоча група зі ст рат егічного планування

іСерпень 2021

Проведення стратегічної екологічної оцінки .
Виконавець: Робоча група з і страт егічного планування

серпень 2021
|
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Збір проектних ідей за напрямами розвитку/стратегічними 
цілями для формування Плану реалізації Стратегії. 
Виконавець: робоча  група взаєм одії з  громадськіст ю

серпень -  
вересень 2021

Відбір проектних ідей для включення до Плану реалізації. 
Виконавець: Робоча група зі ст рат егічного ш анування

вересень 2021

Підготовка проекту Плану реалізації Стратегії. 
Підготовка системи моніторингу Стратегії. 
Виконавець: Робоча група з і ст рат егічного ш анування

вересень 2021

Презентація остаточного варіанту Стратегії та Плану її 
реалізації та їх обговорення.

вересень 2021

4. Громанські слухання
Організація громадського обговорення 
Виконавці: робоча  група взаєм одії з  громадськіст ю

жовтень 2021

Внесення змін до Стратегії та Плану дій з урахуванням 
пропозицій та зауважень громадськості
Виконавці: робоча  група з і ст рат егічного планування

листопад 2021

5. Ухвалення Стратегії та Плану її реалізації.
Подання проекту Стратегії та Плану реалізації обласній 
державній адміністрації для отримання інформації про 
відповідність проекту діючим стратегічним планам регіону 
Виконавці: виконавчий коміт ет  селищ ної ради

листопад 2021

і
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Доопрацювання проекту, у разі необхідності, відповідно 
отриманих рекомендацій
Виконавці: робоча  група з і ст рат егічного ш анування

листопад 2021

Винесення Стратегії та Плану дій на затвердження селищної 
ради

листопад 2021

!

Розгляд на черговій сесії селищної ради та ухвалення 
Стратегії та плану реалізації.

листопад -  
грудень 2021

Оприлюднення

Секретар ради Анна РЕПОЛОВСЬКА


