
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ   

 

від 27.07.2020 № 344 рг 
                         м.Покровськ 

 

 

Про затвердження Положення та 

складу робочої групи з розробки 

Стратегії економічного розвитку  

міста Покровська Донецької області  

на період до 2030 року 

 

 

Керуючись ст.42,59,73 Закону України від 21 травня 1997р. №280-97 ВР 

«Про місцеве самоврядування в Україні», зважаючи на важливість і актуальність 

запровадження стратегічного управління розвитком громади, з метою організації 

розробки Стратегії економічного розвитку міста Покровська Донецької області на 

період до 2030 року; 

 

1. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегії 

економічного розвитку міста Покровська Донецької області на період до 2030 року 

в новій редакції (додаток 1).  

 

2. Затвердити склад робочої групи з розробки Стратегії економічного 

розвитку міста Покровська Донецької області на період до 2030 року в новій 

редакції (додаток 2). 

 

3.   Визнати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови 

від 25.06.2019 №375 рг, зі змінами внесених в розпорядження міського голови від 

01.06.2020 №271 рг.  

 

 

 

   В.п. міського голови                     О. Требушкін 

 

 

 

 

 

 



                           

                               Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

                                                                            від 27.07.2020 № 344 рг 

 

 

 

Положення  

про робочу групу з розробки 

 Стратегії економічного розвитку міста Покровська Донецької області на 

період до 2030 року 

 

І. Загальні положення 

Робоча група з розробки Стратегії економічного розвитку міста Покровська 

Донецької області на період до 2030 року - постійно діючий консультативно-

дорадчий орган при виконавчому комітеті Покровської міської ради, створений з 

метою організації та підготовки пропозицій з розробки Стратегії економічного 

розвитку міста Покровська Донецької області на період до 2030 року (далі – 

Стратегія). 

Робоча група формується з представників виконкому, громадських, 

релігійних та молодіжних організацій, бізнесових кіл, ЗМІ, депутатів та 

спеціалістів міської ради, небайдужих жителів міста, фахівців з питань 

планування розвитку міста (в т.ч. представників навчальних та наукових закладів 

та установ), спеціалістів з питань освіти, медицини, культури, спорту та 

житлово– комунального господарства, тощо. 

Склад робочої групи затверджується розпорядженням міського голови. 

До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. 

Умови їх діяльності визначаються окремо.  

Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, 

самовідданості та безкорисливості. 

 

ІІ. Функції 

 

Робоча група в процесі діяльності: 

       - розробляє проєкт бачення Стратегії; 

- визначає напрями і пріоритети своєї роботи; 

- розробляє план дій для втілення Стратегії;  

-визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку 

міста Покровська; 

- 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 брати участь у розробці інноваційних проєктів та вносить до них 

пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку міста 

Покровськ в межах Стратегії; 

- організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування 



серед жителів громади з метою накопичення пропозицій щодо включення в 

Стратегію; 

- узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в план 

дій групи; 

- організовує роботи по підготовці інформаційних документів з переліком і 

описом проєктів щодо складання і виконання Стратегії; 

- організовує роботу з засобами масової інформації; 

- розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню 

довго- і короткострокових цілей; 

- розробляє перелік завдань, строки їх виконання та перелік відповідальних 

виконавців для забезпечення реалізації Стратегії, 

- формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку 

міста; 

- формує 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 проєкт Стратегії на затвердження 

Покровською міською радою. 

 

ІІІ. Повноваження Робочої групи 

 

Організація роботи Робочої групи покладається на голову робочої групи та 

його заступника. 

Організаційною формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться 

згідно з планом роботи, затвердженим головою Робочої групи. 

Забезпечення поточної та технічної підготовки та проведення засідань 

Робочої групи здійснює секретар. 

Засідання Робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

не менш як половина членів Робочої групи. 

За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і 

рекомендації. 

Рішення Робочої групи приймається простою більшістю голосів присутніх 

на засіданні членів Робочої групи і оформлюється протоколом, який підписує 

голова Робочої групи, а у разі його відсутності – заступник голови робочої групи 

та секретар групи. 

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. 

Голова скликує 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 свої повноваження, головні його функції здійснює 

заступник голови групи. Засідання робочої групи є правомочним, якщо в його 

роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи. 

Робоча група має право: 

- отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегії, в організаціях, 



установах незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та 

господарювання; структурних підрозділах міськвиконкому; 

- проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для 

вивчення громадської думки щодо Стратегії; 

- проводити роз’яснювальну роботу серед громадян Покровська з питань 

розробки і втілення Стратегії в місті та значення її необхідності; 

- вносити на розгляд виконавчого комітету пропозиції щодо розгляду 

питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної 

ситуації в місті в межах розробки і втілення Стратегії; 

- брати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проєкту 

Стратегії, економічного і соціального розвитку міста; 

- розробляти та узгоджувати проєкти договорів, пов'язаних з розробкою 

Стратегії розвитку міста. 

 

ІV. Обов'язки (відповідальність) робочої групи 

 

Члени робочої групи: 

- виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегії розвитку 

міста Покровськ. 

- несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання 

отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що 

стосуються виконання завдань Стратегії. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому    

міської ради                                                                                          А. Жук 

 

 

 

 
 

Положення підготовано радником міського голови 

 

Радник міського голови                                                       К. Воробйов 

                        

                           

                                        

 

 

 

 

   

                                          

 

 

 

 

 



 

                                        Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

                                                       від 27.07.2020 № 344 рг 

 

СКЛАД 

робочої групи з розробки 

 Стратегії економічного розвитку міста Покровська Донецької області на період до 

2030 року 

 
  

Требушкін 

Олексій Валерійович 

Голова робочої групи, виконуючий 

повноваження міського голови 

 

Воробйов 

Костянтин Петрович 

 

Заступник голови робочої групи, 

координатор, радник міського голови 

  

Білоус 

Аліна Олександрівна 

Секретар робочої групи, головний 

спеціаліст відділу економічного аналізу і 

прогнозу Покровської міської ради 

Донецької області 

 

Вакуленко  

Дмитро Володимирович 

Начальник Структурного підрозділу 

«Станція Покровськ» Регіональної філії 

«Донецька залізниця»  

ПАТ «Укрзалізниця»  (за згодою) 

 

Вербицький  

Віталій Володимирович 

 

Громадський діяч (за згодою) 

Гриценко  

Сергій Сергійович 

Директор КУ «Агентство розвитку громади 

Покровської міської ради» 

 

Голуб  

Марина Олександрівна 

 

Начальник відділу відділ освіти 

Покровської міської ради 

 

Головко  

Микола Вікторович 

Громадський діяч (за згодою) 

 

Ігнатенко  

Костянтин Дмитрович 

 

 

Фізична особа-підприємець (за згодою) 

Крюкова  

Світлана Віталіївна 

В.о. начальника відділу економічного 

аналізу і прогнозу Покровської міської 

ради 

 

Костєнніков  

Євген Іванович 

 

Депутат міської ради (за згодою)  



Кабанова  

Дар’я Андріївна 

Заступник директора з виховної роботи КЗ 

«Покровський педагогічний коледж» (за 

згодою)  

 

Кірієнко  

Вячеслав Олександрович 

 

Заступник міського голови 

Кірсанов  

Михайло Володимирович 

Голова громадської ради при Покровської 

міської ради (за згодою) 

 

Федоров Сергій 

Володимирович 

Заступник міського голови  

 

 

Кравченко  

Сергій Іванович  

Професор кафедри "Економіка 

підприємства" ДонНТУ (за згодою) 

 

Ласкавець  

Катерина Сергіївна 

 

Голова ГО «Добра ініціатива» (за згодою) 

 

Моденко  

Алла Юріївна 

 

 

Олехнович 

Олена Олександрівна 

 

Начальник КУ Покровський 

Координаційний комітет самоорганізації 

населення 

 

Начальник відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини Покровської 

міської ради Донецької області 

 

Остряніна  

Інеса Леонідівна 

Директор КП "ЦПМСД" Покровської 

міської ради Донецької області 

 

Порецька  

Юлія Миколаївна 

Начальник фінансового управління 

Покровської міської ради Донецької 

області 

 

Рожкова  

Ангеліна Вікторівна 

Директор КУ «Покровський історичний 

музей» 

 

Стоілов  

Олександр Олександрович 

 

ПП «Агроекспорт» (за згодою) 

Ступак  

Гліб Володимирович 

 

Старший викладач кафедри «Автоматики 

та телекомунікації» ДонНТУ (за згодою) 

Сахненко  

Наталія Іванівна 

Голова громадської організації 

«Інноваційний простір людини» (за 

згодою) 

 

Тиховська  

Ганна Володимирівна 

 

Керівник проєктів КСО «Донецьксталь» 

(за згодою) 



Требушкін 

Руслан Валерійович 

Народний депутат України (з правом 

дорадчого голосу) 

 

 

Чайка  

Валентина Андріївна 

Голова громадської організації «Союз 

організацій інвалідів України активної 

реабілітації інвалідів-спинальників» (за 

згодою) 

 

Шиленко  

Денис Сергійович 

Громадський діяч (за згодою) 

 

 

Швець  

Ірина Миколаївна 

Начальник відділу екології, клімату та 

енергозбереження 

 

Юркін  

Ігор Олександрович 

Член Молодіжної ради при виконкомі 

Покровської міської ради (за згодою) 

 

Юркіна  

Сабіна Шамілівна 

Заступник генерального директора ТОВ 

«Телевізійна компанія «Орбіта» (за згодою)  

 

  

  

Керуючий справами виконкому    

міської ради                                                                                              А. Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


