
Додаток 4

Управління в реалізації стратегії

Управління  процесом  реалізації  стратегії  розвитку здійснюється  на  основі

принципів  відкритості  влади,  залучення громадськості  до  планування та  моніторингу,

персональної відповідальності та координації дій.

Адміністрування  процесу  реалізації  стратегічного  плану покладається  на

виконавчі комітети та відповідні структурні підрозділи сільської/селищної ради.

З метою координації дій розпорядженням сільського/селищного голови створюється

постійно діюча група з впровадження стратегічного плану. До її складу входять:

• сільський/селищний голова (очолює групу);

• очільники відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету;

• обрані від громадськості представники.

Склад групи та персональна відповідальність за  реалізацію завдань стратегічного

плану  визначається  розпорядженням  сільського/селищного  голови.  Засідання

відбуваються не рідше одного разу на квартал.

До функцій групи належать:

1. взаємодія  підрозділів  виконавчих  органів  сільської/селищної  ради,  органів

державної  влади,  підприємств,  громадських  організацій  громади  в  процесі

реалізації стратегічного плану; 

2. підготовка піврічних та загальних щорічних звітів про стан реалізації стратегічного

плану та надання їх сільському/селищному голові, який презентує їх на засіданні

сільської/селищної  ради.  Тексти звітів підлягають обов’язковому розміщенню на

офіційних Веб-сайтах ОМС (в мережі Інтернет);

3. моніторинг  стану  та  ступеню  виконання  проектів  місцевого  розвитку,  які  є

складовою  частиною  Плану  реалізації  стратегії.  Щоквартально  відповідний

структурний підрозділ виконкому надає групі інформацію з цього приводу;
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4. моніторинг показників, які характеризують ситуацію в державі загалом і Сумській

області зокрема і вони є важливими для реалізації стратегії розвитку громади. Ці

відомості є складовою частиною піврічних та загальних щорічних звітів про стан

реалізації стратегічного плану;

5. моніторинг наступних показників розвитку громади:

• Обсяг капітальних доходів та видатків місцевого бюджету на душу населення;

• Видатки на апарат управління;

• Середня місячна заробітна плата;

• Обсяг залучених донорських коштів;

• Чисельність населення, зайнятого у всіх сферах економіки;

• Кількість зареєстрованих безробітних;

• Демографічні зміни;

• Частка  довжини  автошляхів  з  пошкодженим покриттям  до  загальної  довжини

автошляхів;

• Середній бал за результатами ЗНО у навчальних закладах громади;

• пропозиції щодо змін і коректив до стратегічного плану, які після обговорення та

схвалення, виносяться на розгляд сесії сільської/селищної ради.
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