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                                         КОРОСТЕНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 
 
Від 31.03.2014 року  № 90 
 
 

 
 

На виконання рішення міської ради двадцять дев’ята  сесія VІ скликання  
від  26.12.2013 р. № 1305 «Про затвердження загальноміських програм на 2014 
рік», керуючись  п.1, ч.3  ст.42  Закону  України  «Про  місцеве  
самоврядування  в  Україні»:  

1. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегічного  
плану розвитку м.Коростеня (додаток  №1).  

2. Затвердити склад робочої групи з розробки Стратегічного 
плану розвитку міста Коростеня  (додаток  №2).  

   
 

В.Москаленко 
 

Перший заступник міського голови 
В.Вигівський  

 
Заступник міського голови  

О.Ясинецький 
 

Керуючий справами виконкому 
А.Охрімчук  

 
Начальник управління економіки 

О.Жилін  
 

Начальник юридичного відділу 
Т.Камінська  

 

Про затвердження Положення та  
складу робочої  групи  з  розробки  
Стратегічного плану розвитку міста  
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                                                     Додаток № 1 
до розпорядження міського голови 

від 31.03.2014 року  № 90 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про робочу групу з підготовки Стратегічного 

плану розвитку міста Коростеня  
 
І. Загальні  положення.  

Робоча група створюється з метою розробки і втілення  
Стратегічного плану  розвитку  міста  Коростеня. 

Робоча група формується з  представників виконкому, бізнесових кіл,  
громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій  різного 
спрямування, фахівців з  питань  планування  розвитку.  Склад  робочої  групи  
затверджується розпорядженням міського голови. Робоча група працює  
постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та  безкорисливості. 

До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні  групи. 
Умови  їх  діяльності  визначаються  окремо.  

 
II. Функції.  
Робоча група в процесі діяльності:  
 розробляє проект бачення Стратегічного розвитку міста;  
 визначає напрями і пріоритети своєї роботи;  
 розробляє план  дій  для  втілення  Стратегічного  плану;  
 визначає проблеми та можливості соціального та економічного 

розвитку міста;  
 проводить економічні  дослідження  та  фінансово-технічний аналіз;  
 проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз 

у розвитку міста;  
 визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку; 
 може приймати участь у розробці інноваційних проектів та 

вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-
економічного  розвитку  міста  в  межах  Стратегічного  плану;  

 організовує розповсюдження плану дій груп та проводить  
опитування  серед  громади  міста  з  метою  накопичення  пропозицій  щодо  
включення  в  Стратегічний  план;  

 узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх  в  
стратегічний план дій групи;  

 організовує роботи по підготовці інформаційних документів з  
переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегічного  плану;  

 організовує роботу з засобами  масової  інформації;  
 розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по  

досягненню  довго-  і  короткострокових  цілей;  
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 організовує складання Декларації робочої групи з розробки  
Стратегічного  плану;  

 формує склади робочих комісій за стратегічними 
напрямками розвитку міста;  

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

 затверджує  ведучих  фокусних  груп;  
 затверджує теми  соціально-психологічних  досліджень;  
 залучає  до  роботи  фахівців  та  спеціалістів  з  обговорюваних  

питань;  
 приймає участь у розробці та подає проект Стратегічного плану на 

затвердження Коростенській міській раді.  
III. Повноваження  /правові  гарантії  діяльності/  робочої  групи.  
    Організація роботи робочої  групи  покладається  на  голову  робочої  

групи  та  його  заступника. Голова  скликає  та  веде  засідання  групи,  дає  
доручення членам  групи, представляє групу у відносинах з іншими  органами,  
об’єднаннями  громадян,  підприємств,  установ  та  організацій.  Організовує  
роботу по реалізації висновків  та  рекомендацій  робочої  групи.  У разі  
відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх  повноважень,  
головні  його  функції  здійснює  заступник  голови,  або  один  із  його  
помічників. Засідання  робочої  групи  є  правовою,  якщо  в  роботі  бере  
участь  не  менш  як  половина  від  загального  складу  групи.  

За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує  
висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою  
приймаються за взаємною згодою членів  групи /консенсусом/, які   приймають  
участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його  
відсутності  –  заступником  голови  робочої  групи,  або  одним із помічників  
голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується  головою  
та  секретарем  групи.  

Робоча  група  має  право:  
 отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного 

плану,  в організаціях, установах міста, незалежно від їх відомчого  
підпорядкування,  форми  власності  та   господарювання;  

 проводити опитування громадян чи  проводити  іншу  діяльність  до  
вивчення  громадської  думки  щодо  Стратегічного  плану;  

 проводити роз’яснювальну роботу серед громад міста з питань  
розробки і втілення Стратегічного плану в місті та значення його  необхідності;  

 вносити  міськвиконкому  пропозиції  щодо  розгляду  питань,  які  
необхідно  вирішити  з  метою  покращення  соціально-економічної  ситуації  в  
місті  в  межах  розробки  і  втілення  Стратегічного  плану;  

 приймати  участь  у  підготовці  і  проведенні  громадських  слухань  
щодо проекту Стратегічного плану економічного і соціального розвитку  міста;  

 розробляє та  узгоджує проекти  договорів,  пов’язаних з  розробкою  
Стратегічного  плану.  
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ІV. Обов’язки  /відповідальність/  робочої  групи.  
Члени робочої групи виконують доручення голови групи в 

межах завдань Стратегічного  плану  економічного  розвитку  міста.  
Члени  робочої групи  несуть особисту відповідальність за  достовірне і 

своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів 
і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегічного  плану.  

   
   

Керуючий справами виконкому     А.В.Охрімчук  
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                                                     Додаток № 2 
до розпорядження міського голови 

від 31.03.2014 року  № 90 
 

С К Л А Д  
  робочої групи з підготовки проекту Стратегічного плану  

розвитку міста Коростеня  

1.  Вигівський  
Володимир Васильович . голова робочої групи, перший заступник міського голови 

2.  Ясинецький   
Олександр Анатолійович  Заступник голови робочої  групи, заступник міського голови 

3.  Мавко   
Петро Михайлович   

Координатор робочої групи, директор Західноукраїнського 
регіонального навчального центру  

4.  Лискова  
Наталія Анатоліївна   

Секретар робочої групи, начальник відділу місцевого 
економічного розвитку управління економіки  

5.  Ходаківський  
Віктор Васильович   Секретар міської ради 

6.  Якубовьский  
Леонід Павлович  

Заступник міського голови з питань діяльності житлово-
комунального господарства  

7.  Дзиґа  
Олександр Олексійович  Заступник міського голови з питань соціального розвитку міста  

8.  Охрімчук  
Андрій Валерійович  керуючий справами виконкому 

9.  Подольский  
Микола Павлович  

Начальник управління економіки Коростенської 
райдержадміністрації (за згодою)  

10.  Жилін  
Олексій Васильович  Начальник управління економіки 

11.  Щербанюк  
Людмила Петрівна   Начальник фінансового управління  

12.  Єсін  
Ігор Володимирович   Начальник управління праці та соціального захисту населення  

13.  Мартинюк  
Валерій  Михайлович  Начальник управління житлово-комунального господарства  

14.  Микитчук 
Олександр Федорович  

Директор Коростенського центру соціальних служб для дітей, 
сім*ї та молоді   

15.  Харакоз  
Наталія Вікторівна   

Депутат міської ради, директор міського центру зайнятості, (за 
згодою)  

16.  Чижевська  
Наталія Миколаївна 

Начальник відділу інформаційно-консультативного 
забезпечення 

17.  Тумаш  
Сергій Павлович 

Начальник відділу архітектури і містобудування та земельних 
ресурсів  

18.  Беркович  
Леонід Петрович Начальник відділу культури та туризму 

19.  Бондарчук 
Юрій Станіславович  Депутат обласної ради, директор ТОВ «Сахара», (за згодою)   

20.  Гордійчук  
Віктор Петрович 

Депутат обласної ради, головний лікар Коростенської 
центральної міської лікарні. (за згодою)   
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21.  Кіт 
Роман Остапович  

Депутат міської ради, завідувач пологового відділення 
Центральної міської лікарні (за згодою) 

22.  Вигівський  
Олександр Володимирович  

Головний інженер Коростенської дирекції залізничних 
перевезень (за згодою)  

23.  Куницький 
Василь Іванович  

Депутат обласної ради, голова правління ПАТ «Коростенський 
завод ЗБШ», голова ГО «Асоціація керівників міста» (за згодою) 

24.  Луцишин  
Микола Іванович  

Виконуючий директор ГО «Асоціація керівників міста» (за 
згодою) 

25.  Ковальчук  
Владислав Анатолійович  Директор туристично-інформаційного центру (за згодою) 

26.  Гераймович  
Сергій Олександрович  Член  ГО «Агенція регіонального розвитку»  (за згодою) 

27.  Білошицький  
Олександр Петрович  

Член виконавчого комітету Коростенської міської ради, Голова 
ГО «Молодіжна рада»  (за згодою) 

28.  Ярмолюк  
Руслан Володимирович  

Голова ГО «Рада підприємців міста», приватний підприємець 
(за згодою) 

29.  Капітанчук  
Олена Адамівна 

Голова ГО  «Асоціація приватних підприємців», приватний 
підприємець (за згодою)  

30.  Венгловська  
Валентина Степанівна  

Голова ГО «Спілка голів вуличних комітетів міста Коростеня»  
(за згодою) 

31.  Боровков  
Володимир Валентинович  Депутат міської ради (за згодою) 

32.  Гресь 
Олексій Петрович  Депутат міської ради (за згодою) 

33.  Головійчук  
Олег Сергійович  

Депутат міської ради, директор ТОВ «Коростенський завод 
теплотехнічного обладнання»  (за згодою)  

34.  Барилюк 
Сергій Миколайович  Депутат міської ради, приватний підприємець (за згодою)  

35.  Герасимчук  
Леонід Васильович  Економіст ПрАТ «Коростенський завод МДФ» (за згодою) 

36.  Вигівський  
Сергій Миколайович  Голова ГО «Центр розвитку громади» (за згодою)  

37.  Сівко  
Віталій Вікторович  

Заступник директор ДБУ «Житомирській регіональний центр з 
інвестицій та розвитку, голова ЖОМГО "ХХІ покоління" 
(Житомир). (за згодою) 

38.  Максименко 
Андрій Олександрович  Директор КП ТО  «Коростеньмедіа»  

39.  Стеблянко 
Ольга Євгеніївна  Заступник директора міської гімназії (за згодою)  

40.  Кузнєцов  
Юрій Васильович депутат міської ради (за згодою) 

41.  Грищенко 
Павло Володимирович  Пастор Церкви Благодаті, (за згодою) 

42.  Синицький  
Олександр Петрович  Директор професійно-технічного училище №16 (за згодою) 

43.  Стакан 
Олександр Володимирович Голова Громадської ради, приватний підприємець, (за згодою)    

Керуючий справами виконкому     А.В.Охрімчук  


