
 
УКРАЇНА  

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ  
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН  

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 
від 19 січня 2022 року          № 9 

 
 

Про створення робочої групи щодо розробки  
Стратегічного плану розвитку Дергачівської  
міської ради до 2030 року 
 
 

Відповідно до статтей 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»: 
 

1. Створити робочу групу щодо розробки Стратегічного плану розвитку 
Дергачівської міської ради до 2030 року у складі: 

ЗАДОРЕНКА Вячеслава Валентиновича, Дергачівського міського 
голови – голова робочої групи; 

ШАТОХІНА Євгена Анатолійовича, першого заступника міського 
голови – заступник голови робочої групи; 

КУЧЕРЕНКО Світлани Миколаївни, секретаря міської ради – секретар 
робочої групи; 

ТОКАРЕНКО Інги Валеріївни, заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради; 

ТУРЕНКА Олександра Ігоровича,  заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради; 

КОЛДУНЕНКО Вікторії Геннадіївни, заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради; 

КУЛІКА  Олександра Олександровича, начальника відділу 
інформаційної роботи та роботи із засобами масової інформації міської ради; 

ЛИЗЛОВА Костянтина Сергійовича, радника міського голови; 
ХРИСТЕНКО Олени Сергіївни, начальника Фінансового управління 

міської ради; 
МИЦАЙ Руслани Юріївни, начальника відділу проєктного 

менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації міської ради; 



БАБАКАЛЕНКО Наталі Михайлівни, головного спеціаліста відділу 
проєктного менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації міської 
ради; 

ЛУХАНІНА Андрія Анатолійовича, головного спеціаліста відділу 
проєктного менеджменту, інвестицій та цифрової трансформації міської 
ради; 

УСОВА Володимира Вікторовича, депутата міської ради (за згодою); 
СТРІЛЕЦЬ Віри Петрівни, депутата міської ради (за згодою); 
ТАРАНОВОЇ Вікторії Ігорівни, депутата міської ради (за згодою); 
СТЕПАНЕНКА Володимира Олексійовича, депутата міської ради (за 

згодою). 
 
2. Робочій групі щодо розробки Стратегічного плану розвитку 

Дергачівської міської ради до 2030 року залучати до планування та 
обговорення стратегічного плану старостів старостинських округів 
Дергачівської міської ради. 

 
3. Відділу проєктного менеджменту, інвестицій та цифрової 

трансформації міської ради координувати роботу робочої групи, 
узагальнювати зібрану інформацію та оформлювати протоколи засідань 
робочої групи.  

 
4. Відділу  інформаційної роботи та роботи із засобами масової 

інформації міської ради забезпечити оприлюднення даних щодо етапів 
розробки Стратегічного плану розвитку Дергачівської міської ради до       
2030 року. 

 
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови 

від 24 травня 2021 року № 141 «Про створення робочої групи щодо 
планування та обговорення стратегії Плану розвитку Дергачівської міської 
ради на 2021 – 2026 роки». 

 
6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  Інгу 
ТОКАРЕНКО. 

 
 
 

Секретар міської ради      Світлана КУЧЕРЕНКО 
  
 
 

 
 


