
 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

міського голови 
 
 

від 13.04.2021  № 45р   

м. Краматорськ      

 
Про створення Комітету з розробки 
Стратегії розвитку Краматорської 

міської територіальної громади до 

2027 року  
 
 

Відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики», 
Постанови КМУ від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення 

регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення 

моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів 
заходів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України від 30.03.2016 № 75 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо формування і реалізації прогнозних та програмних документів 

соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади», Стратегії розвитку 

Донецької області на період до 2027 року, зважаючи на важливість і актуальність 

запровадження стратегічного управління розвитком Краматорської громади та з метою 

розроблення Стратегії розвитку Краматорської міської територіальної громади до 2027 року, 
керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 
РОЗПОРЯДЖУЮСЬ: 
 

1. Створити Комітет з розробки Стратегії розвитку Краматорської міської 

територіальної громади до 2027 року (далі - Комітет) у складі згідно з додатком 1. 
 
2.  Затвердити Положення про  Комітет (додаток 2). 
 
3. Комітету: 
 
- у термін до 01.12.2021 розробити проект Стратегії; 
 
- провести широке обговорення проекту Стратегії розвитку Краматорської міської 

територіальної громади до 2027 року з громадськістю; 
 
- внести проект Стратегії розвитку Краматорської міської територіальної громади до 

2027 року в установленому законом порядку на розгляд виконкому Краматорської міської 

ради та на розгляд Краматорської міської ради. 
 
4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ 



  
стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами управління 

економічного розвитку, контроль залишаю за собою. 
 
 
 
Міський голова        О.В. Гончаренко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
 

 

                                                                                                Додаток 1 
        до розпорядження міського голови 
        13.04.2021  № 45р   
 
 

С К Л А Д 
Комітету з розробки Стратегії розвитку Краматорської міської територіальної громади  

до 2027 року 
 

 
Гончаренко Олександр 

Васильович 
 

 
- 

 
міський голова, голова Комітету 
 

Савченко Тетяна Миколаївна 
 

 заступник міського голови, заступник голови 

Комітету 
 

Рубайло 
Ярослава Сергіївна 

- начальник відділу стратегічного планування, 

територіального розвитку та управління проектами 
управління економічного розвитку, секретар Комітету 
 

   
Члени Комітету 
 
Бабакова Світлана  
Леонідівна 

- староста Шабельківського старостинського округу (за 

згодою) 

Бедзай Олег  
Миколайович 
 

- директор центру розвитку малого та середнього 

підприємництва Донецької торгово-промислової 

палати (за згодою) 
 

Безсонний Андрій 

Олександрович 
 

- заступник міського голови 
 

Володченко Юлія Миколаївна - представник ГО «Центр дозвілля дітей з інвалідністю 

«Дивосвіт» (за згодою) 
 

Ворощук Ольга Ігорівна - начальник юридичного відділу 
   
Гореславець  
Андрій Миколайович 
 

- начальник управління з гуманітарних питань 
 

Гребенюк Микола Григорович - староста Ясногірського старостинського округу (за 

згодою) 
 

Грідасов Вадим 
Михайлович 
 

- начальник відділу інвестиційної діяльності та 

міжнародного співробітництва 

Дзержинський Ігор  
Віталійович 

- член Молодіжної ради, представник БО «Благодійний 

фонд «Союз ветеранів АТО» (за згодою) 



  
Єськов Ігор Вікторович - начальник управління з питань інформаційної 

політики та взаємодії зі ЗМІ 

Зенов Роман Миколайович - перший заступник міського голови 

Іванов Олександр 

Олександрович 
- представник відокремленого підрозділу молодіжної 

організації «Пласт – національна скаутська 

організація України» «Станиця Краматорськ» (за 

згодою) 
 

Ільченко Володимир 

Григорович 
- начальник управління капітального будівництва та 

перспективного розвитку міста 
 

Каліберда Алла   
Анатолiiвна 

- віцепрезидент Донецької торгово-промислової палати 

(за згодою) 
 

Катальнікова Олена Геннадіївна - заступник міського голови 

Коваленко Аліна Олександрівна - депутат, член постійної комісії з питань регламенту, 

депутатської діяльності, законності, правопорядку, 

протидії корупції, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян, адміністративно-територіального 

устрою та інформованості населення Краматорської 

міської ради (за згодою) 
 

Ковалевський Сергій 

Вадимович 
- представник ГО «Юнацький технопарк» (за згодою) 

Колесніченко Сергій 

Володимирович 
- проректор з наукової роботи та міжнародних 

зав’язків, д.т.н., доцент, професор кафедри 
будівельних конструкцій, будівель і споруд  
Донбаської національної академії будівництва і 
архітектури (за згодою) 

Кондратюк Сергій  
Іванович 

- 
 
 

представник ГО «Клуб Підприємців Краматорська» 

(за згодою) 

Кучерук Олена Миколаївна - представник ГО «Молодіжний рух «Шифт» (за 

згодою) 
 

Матюнін Роман  
Борисович 
 

- староста Біленьківського старостинського округу (за 

згодою) 

Мічківська Наталія  
Михайлівна 

- староста Дмитрівського старостинського округу (за 

згодою) 
 

Недоруба Марина 
Юріївна 
 

- представник ГО «Антикризовий медіа-центр» (за 

згодою) 

Панасенко Людмила 

Михайлівна 
 

- староста Красноторського старостинського округу (за 

згодою) 
 



                                       
 

 

 
Петриченко Андрій 

Володимирович 
 

 
- 

 
начальник відділу охорони здоров`я 
 

Плахін Данило Андрійович - депутат, член постійної комісія з питань житлово-
комунального господарства, приватизації і 

комунальної власності Краматорської міської ради (за 

згодою) 
 

Радченко Валерій Васильович 
 

- заступник міського голови 

   
Румянцев Олександр 

Миколайович 
- начальник управління економічного розвитку 

Рябченко Євген 

Володимирович 
- начальник відділу з питань містобудівної діяльності 

та архітектури управління містобудування та 

архітектури 
 

Саєнко Олена Миколаївна - начальник фінансового управління 
 

Сергієнко Володимир 

Олександрович 
 

- депутат, член постійної комісії з питань соціально-
економічного розвитку, планування, бюджету, 

фінансів, зовнішньоекономічної діяльності,  
представник ГО «Клуб Підприємців Краматорська»  
(за згодою) 
 

Славинська Ірина 

Олександрівна 
- керуючий справами 

   

Смирнов Сергій 

Володимирович 
- заступник міського голови 

Сташкевич Ігор Ігорович - секретар міської ради 

Стельмащук Сергій  
Миколайович 

- член Молодіжної ради (за згодою) 

   
Тарасевич Олена  
Сергіївна 

- начальник відділу споживчого ринку, підприємництва 

та регуляторної політики 

Татьянко Андрій Вікторович - депутат, голова  постійної комісії з питань 

промисловості, транспорту та зв’язку, впровадження 

енергозберігаючих технологій, охорони 

навколишнього природного середовища, розвитку 

середнього та малого бізнесу, побутового та 

торгового обслуговування  Краматорської міської 

ради (за згодою) 
 



  
Тітомир Наталія Вікторівна - представник ГО «Клуб підприємців Краматорська» 

(за згодою) 

Точонов Ігор Вікторович - перший проректор з навчальної та фінансової роботи, 
к.е.н., доцент Донбаської національної академії 
будівництва і архітектури (за згодою) 
 

Трембач Юрій Валерійович - представник ГО «Клуб Підприємців Краматорська» 

(за згодою) 
 

Фоміна Світлана Олександрівна - депутат, голова постійної комісії з питань освіти та 

науки, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, молодіжної політики, культури, 

фізкультури і спорту (за згодою) 
  

Шевченко Олександр Павлович  - депутат, голова  постійної комісії з питань 

регулювання земельних відносин, архітектури, 

будівництва 
 
 
Керуючий справами                            І.О. Славинська 
 
Начальник відділу стратегічного планування,  
територіального розвитку та управління 
проектами управління економічного розвитку                                       Я.С. Рубайло 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                       
 

 

 
Додаток 2 

         до розпорядження міського голови 
         13.04.2021 № 45р   
 

Положення  
про Комітет з розробки Стратегії розвитку  

Краматорської міської територіальної громади до 2027 року 
 

1.  Комітет з розробки Стратегії розвитку Краматорської міської територіальної 

громади до 2027 року (далі - Комітет) - консультативно-дорадчий орган при виконавчому 

комітеті Краматорської міської ради створений для підготовки пропозицій до Стратегії 

розвитку Краматорської міської територіальної громади до 2027 року (далі – Стратегія) та 

Плану її реалізації. 
 
2. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією і законами України, а також 

указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими 

відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями та іншими нормативними актами 

Краматорської міської ради та цим Положенням. 
 
3. Склад Комітету затверджується розпорядженням міського голови.  
 
4. Основними завданнями Комітету є:  
 
визначення пріоритетів, стратегічних цілей, поетапного плану дій та механізму 

реалізації Стратегії з урахуванням основних положень Стратегії розвитку Донецької області 

на період до 2027 року;  
забезпечення розробки базового проєкту Стратегії;   
надання пропозицій щодо підготовки та реалізації пріоритетних інвестиційних 

проєктів, спрямованих на впровадження Стратегії. 
 
5. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:  
 
організовує збір та аналіз статистичних та нестатистичних даних з метою проведення 

підсумків діагностики стану розвитку міста, що необхідно для стратегічного планування; 
організовує проведення опитування громадян з метою вивчення громадської думки 

щодо розвитку міста; 
готує пропозиції виконавчому комітету Краматорської міської ради щодо 

стратегічних цілей, поетапного плану дій та механізму реалізації Стратегії; 
готує базовий проєкт «Стратегії розвитку міста Краматорська до 2020 року;  
подає пропозиції щодо підготовки і реалізації пріоритетних інвестиційних проєктів, 

спрямованих на впровадження Стратегії. 
організовує та бере участь у проведенні громадського обговорення проєкту Стратегії. 

 
6. Комітет має право:  
 
одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів міської ради, 

організацій, установ міста, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та 

господарювання інформацію, документи, статистичні дані і матеріали, необхідні для 



  
розробки Стратегії;  

залучати, у разі потреби, до участі в роботі представників структурних підрозділів 

міської ради (за погодженням з їх керівниками), державних та громадських організацій, 

наукових установ, міжнародних фундацій (за згодою), незалежних експертів (на підставі 

договорів);  
залучати за згодою в установленому порядку до роботи депутатів Краматорської 

міської ради, представників органів виконавчої влади;  
організовувати та проводити, круглі столи, дискусії, наради з питань, віднесених до 

його компетенції;  
розробляти анкети, проводити опитування чи іншу діяльність серед мешканців і 

громадськості міста щодо напрямків розвитку міста; 
утворювати тимчасові робочі групи/фокус групи відповідно до стратегічних напрямів 

розвитку; 
готувати пропозиції щодо фінансування заходів, пов'язаних з реалізацією Стратегії.  
 
7. Організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться згідно з 

планом роботи, затвердженим головою Комітету.  
Голова скликає та веде засідання, дає доручення членам Комітету, представляє 

Комітет у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та 

організацій, організовує роботу по формуванню висновків та рекомендацій Комітету.  
У разі відсутності голови Комітету або неможливості ним виконувати своїх 

повноважень, його головні функції здійснює заступник голови Комітету. 
 
Засідання Комітету вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 

половина складу членів Комітету.  
 
Рішення Комітету приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні 

членів Комітету і оформлюється протоколом, який підписує голова Робочої групи, та 

секретар. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. Рішення 

Комітету мають рекомендаційний характер. 
 

Організацію інформаційної та технічної підготовки до проведення засідань Комітету 

здійснює секретар. Матеріали і протоколи засідань Комітету зберігаються у справах відділу 

стратегічного планування, територіального розвитку та управління проектами управління 

економічного розвитку. 
 
Голова Комітету підписує документи Комітету. 

 
 
  
Керуючий справами                       І.О. Славинська 
 
 
Начальник відділу стратегічного  
планування, територіального розвитку  
та управління проектами управління  
економічного розвитку                                                                        Я.С. Рубайло 
 
 
 


