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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

26.05.2021р. №86-Р 

Про створення Комітету з управління впровадженням 
Стратегії розвитку Барської міської територіальної громади 
на 2021 - 2030 роки (з планом реалізації на 2021 - 2023 роки) 

Згідно з п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рішення 9 сесії 8 скликання 
Барськоїї міської ради №1 від 06.05.2021р. «Про затвердження Стратегії 
розвитку Барської міської територіальної громади на 2021 - 2030 роки», з 
метою забезпечення належного рівня відповідальності за реалізацію Стратегії 
розвитку та створення системи моніторингу її впровадження: 

1. Створити Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку 
Барської міської територіальної громади на 2021 -2030 роки у складі (згідно 
з додатком 1). 

2. Затвердити Положення про Комітет з управління впровадженням Стратегії 
розвитку Барської міської територіальної громади на 2021 -2030 роки (згідно 
з додатком 2). 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності органів ради Гвоздяра Ю.В. 



Додаток 1 
до розпорядження міського голови 

від 26.05.2021р. №86-Р 

Склад 
Комітету з управління впровадженням Стратегії розвитку Барської 

міської територіальної громади на 2021 -2030 роки 

Саволюк Володимир Васильович - міський голова, голова Комітету; 

Гвоздяр Юрій Васильович - заступник міського голови; 

Походзей Ірина Вікторівна - начальник відділу економіки, інвестицій та 
регуляторної діяльності, секретар Комітету; 

Христофор Валерій Вікторович - головний спеціаліст з питань інвестиційної 
політики; 

Орищук Леся Вікторівна - головний спеціаліст з регуляторної діяльності та 
енергоменеджменту. 



Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядженням міського голови 

від 26.05.2021р. №86-Р 

ПОЛОЖЕННЯ 
про Комітет з управління впровадженням 

Стратегії розвитку Стратегії розвитку Барської міської територіальної 
громади на 2021 -2030 роки 

1. Загальні положення: 

1.1. Комітет з управління впровадженням «Стратегії розвитку Барської 
міської територіальної громади на 2021 -2030 роки (з планом реалізації на 
2021 - 2023 роки)» (надалі - Стратегічного плану) є дорадчим органом 
громади, метою якого є забезпечення реалізації та постійної підтримки 
Стратегічного плану у актуальному стані, який був затверджений рішенням 
9 сесії 8 скликання Барської міської ради від 06.05.2021р. 
1.2. Комітет з управління впровадженням є правонаступником Робочої групи 
з розробки Стратегічного плану (розпорядження міського голови від 
02.03.2021 р. №26-Р) 

2. Основні завдання Комітету: 

2.1. Стимулювання реалізації і моніторинг виконання Стратегічного плану в 
цілому та окремих його цілей і завдань з відстеженням виконання кожного 
завдання відповідної операційної і стратегічної цілі; 
2.2. Оцінка ступеня досягнення бачення, стратегічних та оперативних цілей 
Стратегічного плану, зокрема якості виконання цілей і завдань та дотримання 
терміну їх виконання; 
2.3. Надання інформації і рекомендацій для прийняття рішень про розподіл 
ресурсів для досягнення цілей і завдань Стратегічного плану чи їх 
коригування; 
2.4. Висвітлення процесу реалізації Стратегічного плану у засобах масової 
інформації та на офіційній веб-сторінці Барськоїї міської ради; 
2.5. Збір та обговорення пропозицій з коригування та оновлення 
Стратегічного плану за стратегічними та оперативними цілями, завданнями; 
2.6. Підготовка аналітичних звітів і звітування перед Барською міською 
радою щодо стану виконання Стратегічного плану (один раз на півроку); 
2.7. Проведення зустрічей з громадськістю з метою звітування і обговорення 
досягнутих результатів та ініціювання (у разі необхідності) внесення змін до 
Стратегічного плану. 



З. Основні права і повноваження Комітету: 

3.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку від суб'єктів всіх 
форм власності, державних органів та виконавчих органів міської ради 
інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на 
нього завдань; 
3.2. Утворювати, в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, 
залучати до участі в їх роботі представників виконавчих органів міської ради, 
наукових установ та громадських організацій; 
3.3. Вимагати від основних виконавців (зазначених у проектних листках) 
оперативних цілей і завдань формувати квартальні і річні аналітичні звіти 
про моніторинг виконання оперативних цілей і завдань Стратегічного плану; 
3.4. Ініціювати внесення змін до Стратегічного плану шляхом винесення 
пропозицій для розгляду на сесії Барської міської ради (у відповідності до її 
регламенту). 

4. Організаційна структура і регламент роботи Комітету: 

4.1. Керівництво роботою Комітетом здійснює його голова (призначається 
розпорядженням міського голови і є представником міської виконавчої 
влади). На голову Комітету покладається відповідальність за контроль над 
процесом реалізації і моніторингом виконання Стратегічного плану; 
4.2. Оформлення протоколів засідань покладається на відповідального 
секретаря, який призначається розпорядженням міського голови; 
4.3. Відповідальність за контроль над процесом реалізації і моніторингом 
виконання основних напрямків Стратегічного плану, а також підготовку 
квартальних і річних аналітичних звітів (за відповідним стратегічним 
напрямком) покладається на відповідальних виконавців та координаторів, які 
обираються з числа членів Комітету; 
4.4. Основною формою роботи Комітету є відкриті засідання, які проводяться 
не рідше, ніж один раз у рік (під кінець першого квартала); 
4.5. Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні не менш, ніж 
три чверті його складу від загального складу Комітету; 
4.6. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою 
більшістю голосів присутніх його членів та оформляються протоколом, який 
підписують голова і відповідальний секретар Комітету; 
4.7. Рішення Комітету, прийняті в межах його повноважень і відповідним 
чином оформлені, носять рекомендаційний характер, є обов'язковими для 
розгляду міською радою, її виконавчими органами і враховуються в їх 
діяльності. 


