
Стратегічні цілі Оперативні цілі Завдання 

1.Забезпечення гідного 

рівня та якості життя 

мешканців громади 

1.1. Підвищення 

ефективності управління 

в громаді 

1.1.1. Підтримка місцевих ініціатив та залучення мешканців до вирішення 

спільних завдань місцевого розвитку громади 

1.1.2. Створення дорадчо-консультаційних органів при органах місцевого 

самоврядування. 

1.1.3. Підвищення рівня безпеки в громаді 

1.1.4. Запровадженням комплексного планування розвитку громади 

1.1.5. SMART громада 

1.1.6. Розширення мережі адміністративних послуг 

1.2. Забезпечення 

надання якісних послуг в 

соціокультурній сфері 

1.2.1. Покращення системи надання освітніх послуг 

1.2.2. Забезпечення доступності та розширення спектру соціальних послуг 

1.2.3. Забезпечення високої якості та доступності медичних послуг  

1.2.4. Створення нового спортивно простору 

1.2.5. Розвиток культурного середовища 

1.3. Розвиток інженерних 

мереж і забезпечення 

надання якісних 

комунальних послуг для 

мешканців громади 

1.3.1. Підвищення рівня забезпеченості та якості водопостачання і 

водовідведення 

1.3.2. Покращення дорожньої та тротуарної інфраструктури 

1.3.3. Забезпечення належного рівня освітлення населених пунктів громади 

1.3.4. Облаштування громадського простору та підвищення рівня 

благоустрою населених пунктів громади 

1.3.5. Покращення транспортної інфраструктури 

1.4. Розвиток 

міжмуніципального 

співробітництва і 

співпраці з 

міжнародними 

партнерами 

 

1.4.1. Здійснення організаційно-аналітичних заходів щодо визначення 

зацікавлених сторін та сфер співробітництва 

1.4.2. Підготовка та впровадження ефективних механізмів співробітництва 

 

 

1.5. Впровадження 

принципів сталого 

розвитку 

1.5.1. Реалізація заходів з енергоефективності  

1.5.2. Екологічна безпека 

1.5.3. Налагодження системи сортування, збирання, вивезення та утилізації 



ТПВ у населених пунктах громади 

2. Розвиток 

взаємовигідного 

партнерства влади, 

бізнесу та громади  

2.1. Створення 

комунікаційного 

майданчика для розвитку 

діалогу з бізнесом, який 

працює на території 

громади 

2.1.1. Створення комунікаційного майданчику, діалогової платформи, 

координаційної ради   

2.2. Формування з 

місцевим бізнес програм 

створення нових робочих 

місць на основних і 

допоміжних 

виробництвах 

2.2.1 Розробка плану системної комунікації громади із бізнесом 

2.2.2. Розробка та спільна реалізація програм направлених на підвищення 

здатності наявного людського потенціалу відповідати потребам місцевої 

економіки 

2.3. Реалізація спільних з 

бізнесом проектів на 

засадах корпоративної 

соціальної 

відповідальності 

2.3.1. Запровадження місцевих конкурсів мікрогрантів 

2.4. Створення 

привабливих умов для 

залучення інвестицій та 

впровадження 

ефективних механізмів 

співпраці на засадах 

державно-приватного 

партнерства 

2.4.1. Створення привабливих умов для вітчизняних та іноземних 

інвесторів  

2.4.2. Застосування ефективних технологій виробництва товарів та надання 

послуг 

2.4.3. Розробка та впровадження договорів державно-приватного 

партнерства 

2.4.4. Створення індустріального парку 

3. Розвиток та 

підтримка малого і 

середнього 

підприємництва в 

громаді 

3.1. Стимулювання 

формування мережі 

сервісних МСП для 

забезпечення мешканцям 

громади доступу до 

повного пакету якісних 

побутових послуг 

3.2.1. Розвиток сфери надання побутових послуг  

3.2.2. Створення умов для розвитку мережі банківських та поштових послуг 



3.2. Залучення МСП для 

створення можливостей у 

якісному дозвіллі 

мешканців громади 

3.2.1. Проведення фестивалів-ярмарків, козацьких змагань, забав та 

відтворення історичних традицій 

4. Розвиток 

туристичного 

потенціалу громади 

4.1. Використання 

переваг географічного 

положення і природного 

ресурсу громади 

4.1.1. Підтримка розвитку зеленого туризму у громаді 

4.1.2. Облаштування туристичної інфраструктури 

 


