
золотонiськоi Тг
13.10.2021р. м.золотоноша

Присутнi:
1. МаСЛО О.- Заступник голови робочоТ групи, перший заступник

мiського голови.
2. БУРяК О. - секретар робочоi |рупи, головний спецiалiст вiддiлу

црогнозування та розвитку громади виконавчого KoMiTeTy ЗолотонiськоТ
MicbKoi ради.

З. Представники робочоi групи у кiлькостi 20 осiб, автори проектних
пропозицiй

Порядок денний:
о Привiтання та вступне слово.
о ознайомлення з под€tльшими етапами роботи та процесом впровадження

Стратегii.
о обговорення та корегування напрацьованих технiчних завдань та

конкретних проектiв до них: визначення TepMiHiB реалiзацii та доцiльностi
впровадження.

О Пiдведенняпiдсумкiв.

Слухали:
МаСЛа О., ЗасТУпника голови робочоi групи, першого заступника

мiського голови, який привiтав учасникiв наради. Озвучив мету та план
засiдання робочоi групи й закликав ycix учасникiв засiдання бути уважними та
активними. Також наголосив на важливостi документу Стратегii для
подаJIьшого розвитку громади.

Буряк О.о секретаря робочоi групи, яка привiтала учасникiв засiдання та
оголосила порядок денний 5-го засiдання Робочоi групи.

Виступили. 
\_

Остроглазова В.В., начаJIьник вiддiлу пргонозування та розвитку

голова
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громади, координатор робочоi групи, яка звернулась до присутнiх iз вступни}
словом та перейшла до ознайомлення членiв робочоi групи з под€tльшим]
кроками в процесi пiдготовки проскту СтратегiТ розвитку. Також розповiл& прl
механiзм впровадження Стратегii пiсля iT затверлження

Виступили.
Кипич О.; член робочоТ групи,староста с. Кропивна, звернувся

вiтальним словом до членiв робочоi групи та наголосив на важливос]

сьогоднiшнього засiдання, адже будуть визначатися KoHKpeTHi проектl

реалiзацiя яких дозволить розвиватися громадi в стратегiчнiй площинi.

XapiH А.о член робочоТ групи, начапьник управлiння ЖКГ, наголосив н

важливостi документу Стратегii для подапьшого розвитку громади, а тако)

зазначив, що пiдготовлений перелiк технiчних завдань Стратегii е достатнь
rрунтовним та всеохоплюючим. Проте варто включити також

мiжмунiцип€Lльну спiвпрацю до технiчних завдань.

Верчик А., член робочоi |рупи, голова молодiжноi ради, запропонувап

перейти до опрацювання конкретних проектiв для визначення iх доцiльностi т

TepMiHiB реалiзацii.
В обговореннi взяли участь yci члени робочоi групи, запрошеF

представники громадськостi, автори проектних пропозицiй Кипич О
Кузнецов С., Строкань О.

За пiдсумками обговорення прийняли вiдповiдпi рiшення:
1. Схвалити проект II частини Стратегii розвитку Золотонiськоi територiальнс
громади на 202I -2027 роки.
2. Секретарю робочоТ групи Буряк О., головному спецiалiсту вiддiл
прогнозування та розвитку громади, сформувати кiнцевий документ проект

СтратегiТ та надiслати його вiддiлу освiти на лексико-граматичне опрацюванн,

строк - до 25.1,0.2021
З. Вiддiлу прогнозування та розвитку громади оприлюднити матерiали
засiдання робочоi групи на офiцiйному сайтi MicbKoT ради.

Пiсля проведення лексико-граматичноi перевiрки оприлюднити проскт
СтратегiТ розвитку Золотонiськоi ТГ на офiцiйному сайтi мiйськоТ ради для
обговорення

строк -до25.||.202|

Органiзувати чергове засiдання робочоi групЙ.

Секретар робочоТ групи олена БУРяк


