
 

 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

міського голови 

 

 

 

від  13.09.2021  №121 р    

м. Краматорськ      

Про затвердження Положення та 
складу робочої групи з креативного 
перетворення м. Краматорська у 
рамках  грантової діяльності «Добрі 
сусіди - одна країна» за підтримки 
проекту USAID «Демократичне 
врядування у Східній Україні» 

 

 

З метою перетворення громадського простору міста Краматорська в унікальний 
урбаністичний артоб’єкт, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж У Ю С Ь: 
 

1. Затвердити Положення про робочу групу з креативного перетворення м. 
Краматорська у рамках грантової діяльності «Добрі сусіди - одна країна» за підтримки 
проекту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» (додаток 1).  

 

2. Затвердити склад робочої групи з креативного перетворення м. Краматорська у рам-

ках грантової діяльності «Добрі сусіди - одна країна» за підтримки проекту USAID «Демо-

кратичне врядування у Східній Україні» (додаток 2). 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського 
голови згідно з розподілом повноважень. 

 

 

  

Міський голова                                                                                          О.В. Гончаренко 
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Додаток 1 

до розпорядження міського голови 

13.09.2021  № 121 р 

 

Положення про робочу групу з креативного перетворення 

м. Краматорська  

у рамках грантової діяльності «Добрі сусіди - одна країна» за підтримки проекту 
USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» 

 

1. Це положення визначає основні завдання та повноваження робочої групи з креатив-

ного перетворення м. Краматорська (далі - робоча група), а також порядок організації її 
роботи. 

Робоча група - це тимчасовий консультативно-дорадчий орган виконкому міської 
ради, завданням якого (спільно з експертами Проекту) є створення креативних концепцій 
перетворення громадського простору міста Краматорська в унікальний урбаністичний                   
артоб’єкт із використанням об’єднувального потенціалу ОСББ. 

 

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 
України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Краматорської міської ради та 

виконкому міської ради, іншими нормативно-правовими актами України та цим 
Положенням. 

 

3. Формою роботи робочої групи є засідання, які проводяться за рішенням голови, але 
не менше одного разу на квартал. Позачергові засідання проводяться у разі потреби. 

 

4. Рекомендації робочої групи вважаються прийнятими, якщо за них проголосували 
більше половини присутніх на засіданні робочої групи. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 
 

5. Основними завданнями робочої групи є: 
- визначення проблемних питань у сфері благоустрою м. Краматорська та організації 

міського простору, формування пропозицій щодо їх вирішення; 

- сприяння збору інформації та участь у підготовці основних ідей щодо створення 
креативного простору у м. Краматорську; 

- участь у розробці Концепції креативного перетворення м. Краматорська в 
унікальний урбаністичний арт-об’єкт; 

- участь у робочих зустрічах із напрацювання урбаністичних, арт- та дизайн-рішень, 
сприяння забезпеченню фото-та відеосупроводу; 

- участь у підготовці Каталогу урбаністичних, арт-та дизайн-рішень спільно з 
експертами Проекту; 

- участь та організаційний супровід презентації Каталогу урбаністичних, арт- та 
дизайн-рішень широкому загалу. 

 

6. Робоча група відповідно до визначених цим Положенням завдань має право: 
- одержувати в установленому порядку безоплатно від структурних підрозділів органу 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для 
виконання покладених на неї завдань; 



3 

 

- залучати до Робочої групи в разі потреби та за згодою працівників місцевого органу 
виконавчої влади, фахівців установ, підприємств та організацій, запрошувати представників 
інститутів громадського суспільства, досвід яких є релевантним до завдань Робочої групи; 

- здійснювати взаємодію та обмін інформацією з громадськими об’єднаннями, 
підприємствами, установами та організаціями, в тому числі міжнародними організаціями, які 
провадять діяльність у сфері місцевого розвитку, благоустрою та дизайну; 

- брати участь у проведенні конференцій, семінарів, нарад та інших заходів; 
- у відповідності до правил благоустрою території населеного пункту, розробляти та 

вносити в установленому порядку на розгляд структурним підрозділам виконавчого комітету 
Краматорської міської ради проекти нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію 
політики благоустрою, розвитку інфраструктури та дозвілля м. Краматорьска; 

- розробляти та вносити в установленому порядку на розгляд структурним підрозділам 

виконавчого комітету Краматорської міської ради проекти пропозицій у формі додатків до 
правил благоустрою території м. Краматорська, спрямованих на інтеграцію унікальних 
урбаністичних арт-об’єктів та дизайнерських рішень, як елементів благоустрою міста, з 
метою створення креативного простору м. Краматорську. 

 

7. Рекомендації робочої групи, прийняті в межах її компетенції, оформлюються 
протоколом, який підписується головою. 

  

 

 

 

Керуючий справами                                                                              І.О.Славинська 

 

 

 

Заступник начальника управління 

житлово-комунального господарства                                                 О.В.Бахметьєва 
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Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

13.09.2021  № 121р 

 

Склад 

робочої групи з креативного перетворення м. Краматорська 

у рамках грантової діяльності «Добрі сусіди - одна країна» за підтримки проекту 
USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» 

 

Безсонний  

Андрій Олександрович 

 

- заступник міського голови, голова робочої групи 

 

Літвіненко   

Андрій Петрович 

- начальник управління житлово-комунального 
господарства  Краматорської міської ради, заступник 
голови робочої групи 

Бикова 

Ася Миколаївна 

- регіональний координатор проекту «Добрі сусіди- одна 
країна» у. м. Краматорську, секретар робочої групи (за 
згодою) 
 

Члени робочої групи: 

 

Ананських 

Наталія Вікторівна 

 

- заступник начальника управління освіти  

Бондаренко 

Анастасія Олегівна 

 

- голова правління ОСББ «Екватор» (за згодою) 

Вакалов 

Володимир Володимирович 

 

- начальник відділу житлового господарства управління 
житлово-комунального господарства 

Грідасов 

Вадим Михайлович 

 

- начальник відділу інвестиційної діяльності та 
міжнародного співробітництва 

Іванов  
Олександр Олександрович 

 

- громадська організація «Рух активних громадян «Разом» 
(за згодою) 

Лукашук  
Вадим Васильович 

 

- директор КП «Міст»  
 

Марченко 

Юрій Миколайович 

 

- директор КП «Міськсвітло»  

Морока 

Валентина Петрівна 

 

- голова правління ОСББ «Чиста оселя» (за згодою) 

Непомящий 

Микола Миколайович 

 

- директор КП «ДРУАС» 

 

Пономаренко 

Інна Василівна 

- інженер виробничо-технічного відділу КВП 
«Краматорська тепломережа»  
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Соболєв 

Костянтин Олександрович 

 

- начальник управління містобудування та архітектури, 
головний архітектор 

Фальченко 

Світлана Романівна 

 

- юрист КП «Об’єднання парків культури та відпочинку»  

Фурдик 

Аліна Володимирівна 

 

- провідний інженер КП «КТТУ»  

Єрмакова 

Інна Анатоліївна 

 

- провідний спеціаліст юридичного сектору управління 
житлово-комунального господарства 

Яковенко 

Валентин Володимирович 

- директор КВП «КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»  

 

 

 

Керуючий справами                                                                              І.О.Славинська 

 

 

 

Заступник начальника управління 

житлово-комунального господарства                                                  О.В.Бахметьєва 


