
 

 
 

 

                                                                    

УКРАЇНА 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ПОКРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
53600 Дніпропетровська область, смт. Покровське ,вул. Центральна,20  

тел/факс (05638) 2-12-42 

 

 

   ЗАСІДАННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ 

 Покровської селищної ради Покровського району  

Дніпропетровської області  

 

Дата та час проведення: 15 березня 2017 року  

Місце проведення: смт Покровське, вул. Центральна,20, ІІ поверх, зал 

засідань 

Присутні: 36 осіб (реєстр додається) 

Запрошені: експерт Фонду Розвитку Місцевої Демократії Пшемислав 

Фенрих, експертки Інституту Демократії ім. Пилипа Орлика Оксана Колісник 

та Магдалена Братко. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.Обговорення Діагностичного аналізу  громади (опису поточної ситуації у 

громаді) 

СЛУХАЛИ: Спажеву Світлану Анатоліївну, Покровського селищного 

голову, яка привітала всіх присутніх і зазначила, що Стратегія розвитку є  

важливим документом для громади, який допоможе вибрати вірний шлях 

місцевого економічного розвитку.   

 

Пшемислава Фенриха, експерта Фонду Розвитку Місцевої Демократії, який 

зазначив про проведену насичену програму зустрічей, що проводились у 

грудні 2016 року та січні 2017 року, прозорість та оперативність усіх 

пояснень та доповнень, велику доброзичливість та співпрацю. Враховуючи 

надзвичайно стислий час для дослідження, запропонував доповнювати та 

уточнювати деяку інформацію саме під час детального обговорення 

діагностичного аналізу. 

 



Оксану Колісник, експертку Інституту Демократії ім. Пилипа Орлика, яка 

проінформувала, що формування Стратегії розвитку має відбуватись 

громадсько-експертним методом. Мають бути сформовані місія, стратегічні 

цілі та операційні цілі. Експертами пропонується підтримка при створенні 

остаточного тексту Стратегії. Запропонувала сформувати робочу групу з 

розробки Стратегії розвитку, до якої мають бути включені представники 

ради, виконкому, старости, сільськогосподарські виробники, підприємці, 

представники освіти, культури, охорони здоров’я, спорту, представники 

неурядових організацій та лідери громадської думки, молодь та інші 

активісти громади. Довела до відома, що у березні-квітні необхідно провести 

соціологічні дослідження всіх населених пунктів громади. 

 

Презентація діагностичного аналізу Покровської селищної територіальної 

громади додається. 

 

ВИРІШИЛИ: Залишити на доопрацювання діагностичний аналіз громади та 

надати його експертам після доопрацювання виконавчим комітетом 

Покровської селищної ради. Результатом зустрічі стало створення та 

згуртування робочої групи зі стратегічного планування, планування 

стратегічного процесу та організація соціологічних досліджень.  

 

 

 

Покровський селищний голова     С.А. СПАЖЕВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




































