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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення 12 сесії  Коростенської міської ради 

 VIIІ скликання від 23.12.21р. №_____ 
 
 

Розподіл відповідальних координаторів за  реалізацію завдань Стратегічного план розвитку Коростенської 
міської територіальної громади до 2030 року  

 
Відповідальний 
координатор Оперативні цілі Основні завдання 

Ясинецький О.А.  
Корнійчук В.О.  
 

1.1 Стимулювання 
розвитку промислово-
виробничого комплексу та 
підприємництва 

1.1.1 Сприяння розширенню розвідування родовищ та видобування корисних копалин 
1.1.2 Стимулювання збільшення доданої вартості промислової продукції, впровадження 
наукових досліджень та інноваційних технологій у промисловості 
1.1.3 Ефективний розвиток мережі транспортно-логістичних центрів 
1.1.4. Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва, його експортної спроможності 
та виходу виробленої продукції на нові ринки 

 
Корнійчук В.О. 
 
 
 
 

1.2 Підвищення 
продуктивності 
агропромислового 
комплексу 

1.2.1 Сприяння створенню нових та розширенню діючих сільськогосподарських підприємств, 
фермерських господарств, а також підтримка самозайнятості населення у сільському 
господарстві 
1.2.2 Сприяння розвитку переробки сільськогосподарської продукції та міжрегіональної 
кооперації глибокої переробки продукції 
1.2.3 Створення умов для стимулювання розвитку органічного рослинництва і тваринництва  

Ясинецький О.А. 
 

1.3 Підвищення та 
зміцнення інвестиційного 
потенціалу 

1.3.1. Сприяння ефективному розвитку інвестиційних територій та індустріальних парків в 
територіальній громаді, у тому числі підключенню до мереж постачання енергетичних ресурсів   
1.3.2 Розвиток співробітництва між потенційними інвесторами та громадою 
1.3.3 Розробка інвестиційних пропозицій щодо використання об’єктів нерухомого майна 
комунальної власності 

Чижевська Н.М.  
1.4 Розвиток туристичного 
потенціалу та рекреаційної 
(креативної) індустрії 

1.4.1 Розвиток перспективних та вдосконалення існуючих напрямів туристичної (креативної) 
індустрії 
1.4.2 Ефективне використання туристичних об’єктів, природно-заповідного фонду та історично-
культурної спадщини громади 
1.4.3 Стимулювання та підтримка місцевого бізнесу, залученого в сферу надання туристично-
рекреаційної (креативної індустрії) 
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Вигівський В.В. 

2.1 Інфраструктурний 
розвиток територій та 
пріоритетна увага сільській 
місцевості 

2.1.1 Будівництво, модернізація, капітальний ремонт об'єктів житлово-комунального 
господарства, у тому числі забезпечення надійним водопостачанням та водовідведенням 
2.1.2 Впровадження технологій енергоефективності та застосування альтернативних джерел 
енергії 
2.1.3 Відновлення доріг та дорожньої інфраструктури, у тому числі модернізація мережі 
вуличного освітлення 
2.1.4 Розроблення та впровадження плану просторового планування; розроблення містобудівної 
документації 

Синицький О.П.  

2.2 Покращення 
демографічної ситуації та 
продовження тривалості 
активного періоду життя 

2.2.1 Формування оптимальної мережі закладів охорони здоров'я, їх модернізація; доступність та 
якість надання медичних послуг 
2.2.2 Розбудова спортивної та фізкультурно-оздоровчої інфраструктури, підтримка розвитку 
спорту та рухової активності 
2.2.3 Пропаганда громадського здоров’я 

Вгівський В.В.  

2.3 Впровадження заходів 
покращення стану довкілля 
та раціонального 
використання природних 
ресурсів 

2.3.1 Впровадження сучасних технологій та методів очистки стічних вод, запобігання 
несанкціонованим скидам у річку Уж 
2.3.2 Формування збалансованої системи раціонального еколого-економічного балансу 
територій та охорони природно-заповідного фонду 
2.3.3 Управління та поводження з відходами 

Синицький О.П.  
Чижевська Н.М. 

3.1 Підвищення якості 
надання освітніх та 
культурних послуг, 
формування активного 
молодого покоління 

3.1.1 Надання якісних освітніх послуг на засадах і принципах Нової української школи 
3.1.2 Формування оптимальної мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів 
культури, у тому числі забезпечення формування інклюзивного середовища  
3.1.3 Створення публічних просторів для підтримки та розвитку інтелектуального та творчого 
потенціалу жителів, їх гендерної рівності 
3.1.4 Розвиток та вдосконалення системи підготовки професійних кадрів та співпраці з 
підприємствами пріоритетних галузей; впровадження дуальної освіти 

Чижевська Н. М. 
Охрімчук А.В. 

3.2 Підвищення рівня 
залучення жителів у 
процеси розвитку громади 

3.2.1 Застосування інструментів співпраці влади з жителями громади з метою вирішення 
проблемних питань 
3.2.2 Підтримка місцевих громадських ініціатив 
3.2.3 Використання цифрових технологій як базовий інструмент у діяльності органів місцевого 
самоврядування, переведення  більшості місцевих адміністративних послуг в електронний 
формат 
3.2.4 Ревіталізація занедбаних та закинутих об’єктів нерухомого майна для формування 
громадського простору 

Синицький О.П.  3.3 Соціальна підтримка та 
допомога 

3.3.1 Забезпечення доступності та пристосованості закладів соціального захисту із своєчасною 
та якісною допомогою незахищеним та малозабезпеченим категоріям населення 

Секретар міської ради         Олександр ОЛЕКСІЙЧУК 


