
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

дванадцята  сесія VІІІ скликання 
 
від 23.12.2021 р. №______ 
 
Про затвердження Стратегічного 
плану розвитку Коростенської міської 
територіальної громади до 2030 року   
 

З метою забезпечення сталого економічного та соціального розвитку 
Коростенської міської територіальної громади, врахування та збалансування 
інтересів мешканців населених пунктів, що увійшли до громади, підвищення 
якості їх життя, розглянувши пропозицію виконавчого комітету, відповідно до 
Законів України «По стратегічну екологічну оцінку», «Про засади державної 
регіональної політики», постанови КМУ від 05.08.2020 року №695 «Про 
затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», 
враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, економіки та 
комунальної власності,  керуючись п.22 ч.1 ст.26  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», міська рада 
          
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Стратегічний план розвитку Коростенської міської 
територіальної громади до 2030 року (Додаток 1).  

2. Затвердити відповідальних координаторів, з числа заступників міського 
голови згідно розподілу обов’язків, за  реалізацію завдань Стратегічного плану 
розвитку Коростенської міської територіальної громади до 2030 року 
(додаток 2). 

2.1. Координатори, щоквартально до 10 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, надають міському голові та копію управлінню економіки 
інформацію про стан реалізації завдань Стратегічного плану, відповідальність 
за реалізацію яких на них покладена.    

3. Виконавчому комітету, самостійним управлінням та відділам 
Коростенської міської ради за напрямками діяльності: 

3.1. при розробці та внесенні змін до галузевих, цільових програм та 
щорічних програм економічного та соціального розвитку громади враховувати 
цілі та завдання, передбачені Стратегічним планом розвитку Коростенської 
міської територіальної громади до 2030 року;  

3.2. забезпечити виконання завдань Стратегічного плану розвитку 
Коростенської міської територіальної громади до 2030 року;  



3.3. забезпечити виконання заходів, передбачених для здійснення 
моніторингу наслідків виконання завдань Стратегічного плану розвитку 
Коростенської міської територіальної громади до 2030 року, відповідно до п. 9 
Звіту про стратегічну екологічну оцінку; 

3.4. щорічно до 1 жовтня кожного року наступного за звітним надавати 
управлінню економіки інформацію про стан виконання завдань Стратегічного 
плану розвитку Коростенської міської територіальної громади до 2030 року та 
їх впливу на довкілля, в тому числі на здоров'я населення; 

4. Управлінню економіки виконавчого комітету Коростенської міської 
ради: 

4.1. щорічно на засіданнях міської ради інформувати про хід виконання 
Стратегічного плану розвитку Коростенської міської територіальної громади до 
2030 року;  

4.2. забезпечити здійснення моніторингу наслідків виконання 
Стратегічного плану розвитку Коростенської міської територіальної громади до 
2030 року відповідно до п.6 ч.1 ст.9, ст.17 Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку». 

 
 

 
Міський голова                                                     Володимир МОСКАЛЕНКО 

 
 
Секретар міської ради                                                                    О. Олексійчук         
 
Заступник міського голови       О. Ясинецький  
 
Начальник управління економіки     В. Стужук  
       
Начальник відділу організаційного 
забезпечення діяльності міської ради                                          О. Заєць 
 
Начальник юридичного відділу                                                    Т. Камінська 
 
 


