
 
КОМПАНІЇВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
двадцять восьмої сесії селищної ради 

восьмого скликання 

 

від 09 серпня 2019 року                                         № 604 

 

смт Компаніївка 

 

Про затвердження Стратегії сталого  

розвитку Компаніївської селищної  

об'єднаної територіальної громади 

Кіровоградської області на 2019–2027 роки 

 
Розглянувши Стратегію сталого розвитку Компаніївської селищної 

об'єднаної територіальної громади Кіровоградської області на 2019–2027 роки, 

розроблену в рамках програми «Децентралізація приносить кращі результати та 

ефективність (DOBRE)» яка фінансується USAID, робочою групою з 

стратегічного планування, створеним відповідно до розпорядження селищного 

голови від 25 лютого 2019 р. №14-р,з метою забезпечення сталого економічного 

та соціального розвитку Компаніївської селищної об'єднаної територіальної 

громади, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів», Закону 

України «Про засади державної регіональної політики», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 06 серпня 2014 року №385 «Про затвердження Державної 

стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», Наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України від 31 березня 2016 року №79 «Про затвердження Методики 

розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації 

регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації», 
 

селищна рада 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Стратегію сталого розвитку Компаніївської селищної 

об'єднаної територіальної громади Кіровоградської області на 2019 – 2027 роки 

(додається). 

2. Відділам, структурним підрозділам Компаніївської селищної 

об'єднаної територіальної громади, враховувати основні положення Стратегії 

при розробці бюджету, плану соціально-економічного розвитку громади та 

щорічних програм. 



3. Доручити керуючій справами (секретарю) виконавчого комітету 

Компаніївської селищної об'єднаної територіальної громади Галіцькій Л.М: 

3.1. Розробити розпорядження голови з створення робочої групи з 

моніторингу впровадженням Стратегії сталого розвитку Компаніївської 

селищної об'єднаної територіальної громади Кіровоградської області на 2019–

2027 роки. 

3.2. Розробити положення робочої групи з моніторингу впровадженням 

Стратегії сталого розвитку Компаніївської селищної об'єднаної територіальної 

громади Кіровоградської області на 2019–2027 роки. 

4. Секретарю Компаніївської селищної ради Панасюку Ю.І. 

забезпечити: 

4.1. Оприлюднення розпорядження голови зі створення робочої групи з 

моніторингу впровадженням Стратегії сталого розвитку Компаніївської 

селищної об'єднаної територіальної громади Кіровоградської області на 2019 – 

2027 роки на офіційному сайті громади http://www.kompanievska-selrada.gov.ua. 

4.2.Оприлюднення Стратегії сталого розвитку Компаніївської селищної 

об'єднаної територіальної громади Кіровоградської області на 2019 – 2027 роки 

на офіційному сайті громади http://www.kompanievska-selrada.gov.ua., офіційній 

сторінці громади соціальної мережі «Facebook» та інформаційному бюлетені 

громади «Компаніївський вісник». 

5. Контроль виконання рішення покласти на постійну комісію селищної 

ради з питань планування, фінансів, бюджету, інвестицій та соціально-

економічного розвитку. 

 

 

 

Селищний голова     Олександр МАСЛЮКОВ 
 

http://www.kompanievska-selrada.gov.ua/

