
                            
ПЛАН РОБОТИ  

АСОЦІАЦІЇ «СТАЛІ ТА РОЗУМНІ МІСТА УКРАЇНИ» НА 2018 РІК 
 

 
№ з/п Напрямок роботи Строки виконання Відповідальний 

виконавець 
 

1.  Підтримання сталого зв’язку між 
керівництвом Асоціації та її 
учасниками 

Січень-грудень 2018 року Управління 
стратегічного 
планування міської 
ради 
 

2.  Створення на офіційному сайті 
Олександрійської міської ради 
розділу «Асоціації «Сталі та 
розумні міста України», 
наповнення її відповідними 
інформаційними матеріалами 

Січень 2018 року, в міру 
підготовки матеріалів 

Управління 
стратегічного 
планування міської 
ради, управління 
інформатизації та 
інформаційно-
аналітичної 
політики міської 
ради 
 

3.  Забезпечення проведення засідань 
Асоціації, в тому числі: 
- запрошення членів Асоціації; 
- підготовка інформаційних 
матеріалів, презентацій, 
інформаційних слайдів, тощо. 
- зустріч та розміщення учасників 
засідання та гостей; 
- виготовлення буклетів та іншої 
друкованої продукції (за потреби) 

2018 рік: 
 
 

І півріччя 2018 року 
 
 
 

ІІ півріччя 2018 року 

Виконавча дирекція 
Асоціації, секретар 
міської ради, 
управління 
стратегічного 
планування міської 
ради, управління 
інформатизації та 
інформаційно-
аналітичної 
політики міської 
ради 

4.  Висвітлення у ЗМІ інформації про 
засідання Асоціації та його 

2018 рік Управління 
стратегічного 



результати, зокрема: 
- інтерв'ю голови та членів 
Асоціації; 
- репортажі про засідання Асоціації, 
ухвалені рішення та подальші 
плани роботи. 

планування міської 
ради, управління 
інформатизації та 
інформаційно-
аналітичної 
політики міської 
ради 
 

5.  Проведення роботи щодо 
розширення Асоціації та 
запрошення нових учасників 

2018 рік Управління 
стратегічного 
планування міської 
ради 
 

6.  Організація та проведення засідань 
Асоціації на теми: 
 
«Організаційні питання роботи 
Асоціації. Перспективи розвитку на 
2018 рік» 
 
 
«Перспективи впровадження 
проектів в рамках спільного з ЄІБ 
проекту «Програма розвитку 
муніципальної інфраструктури 
України»  
 
Спільна організація міжнародних 
форумів               (литовсько-
польсько-український бізнес 
форум) 
 
 
Децентралізація в 
Україні та 
територіальний устрій 
 
Нова українська школа 
 
 
Стан та перспективи розвитку 
індустріальних парків України 
 
 
Обмін досвідом та практикою 
реалізації Стратегії розвитку міста 
Кременчука 
 
 
 

 
 
 

І півріччя 2018 року 
 
 
 
 

І півріччя 2018 року 
 
 
 
 
 

І півріччя 2018 року 
 
 
 
 
 

І півріччя 2018 року 
 
 
 

І півріччя 2018 року 
 
 

І півріччя 2018 року 
 
 

 
ІІ півріччя 2018 року 

 
 
 
Олександрійська 
міська рада 
 
 
 
Кременчуцька 
міська рада, КП 
«Кременчук Інвест» 
 
 
 
Олександрійська 
міська рада, 
Кременчуцька 
міська рада, КП 
«Кременчук Інвест» 
 
Маловисківська 
міська рада 
 
 
Шосткинська міська 
рада 
 
Шосткинська міська 
рада 
 
 
КП «Кременчук 
Інвест» 

 
 
 
Президент Асоціації 
«Сталі та розумні міста України»       С. ЦАПЮК 

 


