
                                                                                                                             

Затверджую: 

                                                                                                                        

Голова робочої групи, міський 

голова 

                                                                                                      

________В.Войцехівський 

                                                                                                            М.П. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку 

Золотоніської ТГ 

19.04.2021р.                                                                                  м.Золотоноша 

 

Присутні: 

1.  Войцехівський В.- голова робочої групи, міський голова . 

2.  Масло О.-  заступник голови робочої групи, перший заступник  

міського голови. 

3.  Буряк О. – секретар робочої групи, головний спеціаліст відділу 

прогнозування та розвитку громади виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради. 

3.  Представники робочої групи у кількості 24 осіб. 

 

Порядок денний: 

1. Формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку 

громади 

 

2. Розробка SWOT-матриці – аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через 

матрицю SWOT/TOWS та основні аналітичні висновки щодо 

порівняльних переваг, викликів та ризиків. 

 

4. Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів та ризиків 

 

5. Підготовка проекту структури стратегічних, операційних цілей, завдань 

та заходів Стратегії. 

 

6. Застосування Теорії змін в стратегії розвитку громади 

 

7. Презентація дослідження фокус-груп Золотоніської ТГ. 

Слухали: 

 Войцехівського В.О.,  голову робочої групи, міського голову, який зазначив 

про те, що незважаючи на ситуацію, яка склалася у зв’язку із оголошенням 

карантинних заходів в державі та складної епідемічної ситуації в країні, 

запропонував обговорити питання результатів стратегічного аналізу соціально-

економічного та культурного  розвитку громади. 



 

Виступили. 

 Остроглазова В.В., начальник відділу пргонозування та розвитку громади, 

координатор робочої групи, яка презентувала матеріали по формулюванню 

стратегії, а саме: соціально-економічний аналіз громади з внесеними 

зауваженнями, звіт про опитування підпрємців та населення громади, бачення 

майбутнього, SWOT – аналіз. 

  

Виступили. 

 Котюн О., член робочої групи, презентувала дослідження фокус-груп від 

ГО "Жіночий простір". 

 Кипич О., член робочої групи, староста с. Кропивна,презентував 

результати стратегічного аналізу громади. Обговорили прогнози та сценарії 

розвитку громади.  Презентував SWOT-матрицю, порівняльні переваги, 

виклики та ризикі.  Розглянули проект структури стратегічних, операційних 

цілей, завдань та заходів Стратегії. 

 Кузнецов С., член робочої групи, директор КП "Міський водоконал", про 

застосування Теорії змін в стратегії розвитку громади. 

 Остроглазова В., начальник відділу пргонозування та розвитку громади, 

координатор робочої групи, про особливості стратегічного бачення громади. 

 Масло О., заступник голови робочої групи, перший заступник міського 

голови, подякував учасникам наради за активну співпрацю та висловила 

сподівання на позитивний результат налагодженої співпраці. 

 

За підсумками обговорення прийняли відповідні рішення: 

 1. Взяти до відома результати стратегічного аналізу громади. 

 2. Врахувати можливі прогнози та сценарії розвитку громади. Визначити 

стратегічні та операційні цілі на підставі аналізу взаємозв’язків факторів SWOT 

через матрицю SWOT/TOWS та основних аналітичних висновків щодо 

порівняльних переваг, викликів та ризиків. 

 3. Доручити старостам сіл рад, які входять до  Золотоніської територіальної 

громади підготувати технічні завдання проектів розвитку   в межах операційних 

та стратегічних цілей. 

       

      Термін: до 23.08.2021 

 

4. Розглянути членами робочої групи проект стратегічного бачення громади та 

підготувати пропозиції щодо  його коригування. 

 

                                                           Термін: до 16.08.2021.  

  

     Секретар робочої групи                                          Олена БУРЯК 


