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l. Масло О.- заступник голови робочоi групи, перший заступник
мiського голови.

2. Буряк О. - секретар робочоi групи, головний спецiалiст вiддiлу
прогнозування та розвитку громади виконавчого KoMiTeTy Золотонiськоi
MicbKoT ради.

3. Представники робочоi групи у кiлькостi 15 осiб.

Порядок денний:
l: Вступне слово.
2. Обговорення сценарiiЪ розвитку. Презентацiя стратегiчного

бачення.
З. Презентацiя SWOT аналiзу (сильнi та слабкi сторони).

PEST - ана_tliз (можливостi та загрози). Презентацiя SWOT -
мвтрицi.

4. Розробка ГIлану дiй до стратегiчних напрямiв. Побудова
дерева цiлей (стратегiчних цiлей, оперативних цiлей).

5. Пiдбиття пiдсумкiв.

Слухали:
Масла О., заступника голови робочоi групи, перщого заступника

мiського голови, який привiтав 1..rасникiв наради. Зазначив, що
iнформацiйною основою для планування розвитку територiальноi громади
е аналiтично-описова частина стратегii - так званиЙ профiль громади, що



мiстить аналiз кiлькостi, якостi та динамiки змiни ii pecypciB. Озвуrив
мету та план засiдання робочоi групи й закликав ycix учасникiв засiдання

бути уважними та активними. Також наголосив на важливостi документу
СтратегiТ для под€rльшого розвитку громади.

Буряк О.о секретаря робочоi |рупи, яка привiтала учасникiв
засiдання та оголосила порядок денний 4-rо засiдання Робочоi групи.

Виступили.
Остроглазова В.В., нач€Llrьник вiддiлу пргонозування та розвитку

громади, координатор робочоi групи, яка яка презентувzLпа SWOT - ана-пiз

та SWОТ-матрицю iз врахуванням пропозицiй та зауважень членiв
Робочоi групи та експертiв, озвучила напрацювання щодо порiвняльних
переваг i викликiв, сильних i слабких cTopiH, можливостей i загроз.

Виступили.
Кулiнiч В.о член робочоТ |рупи, презентував дерево цiлей,

стратегiчнi цiлi, оперативнi цiлi.Внiс пропозицii щодо напрямiв цiлей.

Масло О.о заступник голови робочоi групи, перший заступник
мiського голови, подякував )п{асникам наради за активну спiвпрацю та
висловив сподiвання на позитивний результат налагодженоi спiвпрацi.

За пiдсумками обговорення прийняли вiдповiднi рiшення:
1. Затвердити стратегiчне бачення

можливостей лiвобережжя Черкащини, привабливе для iHBecTopiBo
комфортне для проживання Bcix верств населення, екологiчно чисте
та з розвпненою сучасною iнфраструктурою.

2. Затвердити стратегiчнi напрями розвитку:

3. Затверди,ги представлений SWOT - аналiз, SWOT - матрицю та
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EKOHOMIKA:
високотехнологiчна,

продуктивна,
еккспортоорiентована

ЛЮДИ - професiйнi,
адаптивнi, зryртованi

ВИСОКА ЯКIСТЬ ЖИТТЯ:
Екологiя, безпека,

iнфраструктура



стратегiчнi, операцiйнi цiлi та Завдання Стратегii громади.
4. Членам робочоi групи надати пропозицii, майбутнi заходи,

бачення впровадження погоджених Завдань роздiлу ;'Стратегiчнi,
операцiйнi цiлi та завдання" в TepMiH до 03.08.2О21.

5. Вiддiлу прогнозування та розвитку громади оприлюднити
матерiали засiдання робочоi групи на офiцiйному сайтi мiськоi ради та
органiзувати чергове засiдання робочоi групи.

Секретар робочоi групи олена БУРЯК
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