
 
 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського 
голови  
27.06.2018  №  230 р_______ 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Комітет з управління впровадженням 
Стратегії розвитку  міста Запоріжжя до 2028 року 

 
1. Загальні положення 

1.1. Комітет з управління впровадженням Стратегії розвитку  міста 
Запоріжжя до 2028 року (далі - Комітет) є  консультативно-дорадчим органом. 

1.2. Комітет є правонаступником Координаційної ради з розробки 
Стратегії розвитку міста та  формується з найактивніших її членів. 

 
2.Мета діяльності 

2.1. Метою діяльності  Комітету є забезпечення реалізації, постійної 
підтримки актуальності та моніторингу Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 
2028 року, затвердженої рішенням міської ради вiд 20.12.2017 № 57 «Про 
затвердження Стратегії розвитку міста Запоріжжя до 2028 року» та  Плану 
заходів з  її реалізації, затвердженого  рішенням міської ради від 30.05.2018 
№30 «Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку міста 
Запоріжжя до 2028 року на період 2018-2020 роки». 

 
3. Основні завдання 

3.1. Стимулювання  реалізації  та моніторинг виконання Стратегії  
розвитку міста Запоріжжя до 2028 року  (далі-Стратегія)  в цілому та окремих її   
цілей i завдань з  відстеженням виконання кожного завдання  відповідної  
оперативної та  стратегічної цілей. 

3.2.  Оцінка ступеня досягнення бачення,  стратегічних та оперативних  
цілей Стратегії, якості виконання цілей, завдань, заходів та дотримання  
терміну їх виконання.   

3.3. Надання рекомендацій для прийняття рішень про розподіл ресурсів 
для досягнення цілей та завдань Стратегії  або їх коригування. 

3.4. Збір та опрацювання пропозицій з коригування та оновлення Стратегії 
за  цілями, завданнями, заходами  та проектами. 

3.5. Висвітлення процесу  реалізації  Стратегії  на  офіційному  веб-сайтi 
Запорозької міської влади. 

3.6. Підготовка аналітичних звітів щодо стану виконання заходів з  
реалізації  Стратегії. 

 
4. Права та повноваження Комітету 

4.1. Одержувати у встановленому законодавством порядку  від суб’єктів  
всіх форм власності, державних органів та виконавчих органів міської ради 
інформацію, документи i матеріали,  необхідні для виконання покладених на 
нього завдань.    
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4.2. Утворювати,  в разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, 

залучати до участі в їх роботі представників виконавчих органів міської ради, 
наукових установ та громадських організацій.                                                 

4.3. Вимагати   від основних  виконавців оперативних цілей  та заходів 
формувати   аналітичні  звіти  про моніторинг виконання оперативних цілей i 
завдань Стратегії та  стан реалізації  Плану заходів з реалізації Стратегії. 

4.4. Ініціювати внесення змін до Стратегії  за необхідністю та наявності 
обґрунтованих пропозицій. 

 
5. Організаційна структура i регламент роботи Комітету 

5.1. Керівництво роботою Комітету здійснює його голова. У разі  
відсутності голови керівництво здійснюють його заступники. На голову 
Комітету покладається  відповідальність за контроль над процесом  реалізації 
та  моніторингом виконання Стратегії. 

5.2. Організаційне забезпечення роботи Комітету  покладається на  
департамент економічного розвитку Запорізької  міської ради. Оформлення 
протоколів засідань покладається на  відповідального секретаря. 

5.3.  Відповідальність за  реалізацію i моніторинг виконання основних 
напрямків Стратегії, а також підготовку аналітичних  звітів (за  відповідними 
напрямками) покладається на керівників  виконавчих органів ради. 

5.4. Основною формою роботи  Комітету є  відкриті   засідання. 
5.5. Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому присутні більше 

половини  від загального складу Комітету. 
5.6. Рішення Комітету приймаються відкритим голосуванням простою  

більшістю голосів присутніх його членів та оформлюються протоколом, який 
підписують голова (у разі його  відсутності - заступник) i  відповідальний 
секретар Комітету. 

5.7. Рішення Комітету, прийняті в межах його повноважень i  відповідним 
чином оформлені, є обов'язковими для розгляду та виконання  виконавчими 
органами  міської ради.  

 
 
Заступник керуючого справами   
виконкому ради – начальник відділу  
організаційної та кадрової роботи 
виконкому ради                                                                      О.В.Савенко 
 
 



 
 
 




