
Стратегічна ціль 1. Підвищення конкурентоспроможності галузей економіки на засадах смарт-спеціалізації 

Оперативна ціль 1.1 Стимулювання розвитку промислово-виробничого комплексу та підприємництва 

 

Завдання до реалізації 1.1.1 Сприяння розширенню розвідування родовищ та видобування корисних копалин 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

1.1.1.1 Створити електронну карту 

родовищ корисних копалин, які 

розміщені на території  громади та 

забезпечити її актуалізацію 

- сформовано електронну 

базу даних; 

- здійснено заходи з 

промоції. 

Кількість: 

- родовищ; 

- видів корисних копалин 

Обсяги: 

- запасів корисних копалин; 

- добування корисних копалин 

Відділ розвитку 

територій 
Бюджет громади 1 рік 2022 рік 

 

Завдання до реалізації 1.1.2 Стимулювання збільшення доданої вартості промислової продукції, впровадження наукових досліджень та 

інноваційних технологій у промисловості 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

1.1.2.1 Організувати проведення 

промислового форуму в 

пріоритетних галузях промислового 

виробництва  

- збільшено валовий 

регіональний продукт; 

- розширено можливості 

(ринки) збуту; 

- створено розділ на сайті 

громади «Місцева 

продукція» 

Кількість: 

- проведених заходів; 

- залучених підприємств. 

Обсяг: 

- реалізованої продукції 

(послуг) 

Управління 

економіки 

Бюджет громади 

Кошти 

підприємств 

2-3-й квартали 
2022-2030 роки 

(щороку) 

1.1.2.2 Здійснити заходи промоції 

виробників Коростенської громади 

та популяризувати місцеву 

продукцію 

- налагоджено діалог 

влади з представниками 

бізнесу; 

- розширено можливості 

(ринки) збуту 

Кількість: 

- проведених заходів; 

- залучених підприємств. 

Обсяги: 

- реалізованої продукції 

(послуг); 

- експортованої продукції 

(послуг) 

Управління 

економіки 

Бюджет громади 

Кошти 

підприємств 

2-й квартал 
2022-2030 роки 

(щороку) 

1.1.2.3 Залучити підприємства 

промислового комплексу громади  

до наукових досліджень, шляхом 

тестування  інноваційних технологій 

та розробок 

- впроваджено нові 

технології та розробки 

Кількість:  

- проведених досліджень;  

- нових продуктів на ринку 

Управління 

економіки 

Рада директорів 

Рада підприємців 

Кошти 

підприємств 
3-й квартал 

2022-2030 роки 

(щороку) 

 

 

 

 



 

 

Завдання до реалізації 1.1.3 Ефективний розвиток мережі транспортно-логістичних центрів 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

1.1.3.1 Визначити земельні ділянки 

для створення на них транспортно-

логістичних центрів та розробити 

інвестиційні проєкти 

- створено 

транспортно-логістичний 

центр 

- кількість інвестиційно 

привабливих земельних 

ділянок; 

Управління 

економіки 
Бюджет громади 1 рік  2022-2023 роки 

 

Завдання до реалізації 1.1.4 Підтримка розвитку малого та середнього підприємництва, його експортної спроможності та виходу 

виробленої продукції на нові ринки  

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

1.1.4.1 Створити ефективне бізнес 

середовище за напрямами смарт-

спеціалізації 

- налагоджено діалог 

влади з представниками 

бізнесу 

- кількість проведених заходів 
Управління 

економіки 

Бюджет громади 

Залучені кошти 
4-квартал 

2022-2030 роки 

(щороку) 

1.1.4.2 Впровадити загальноосвітні 

програми з розвитку 

підприємницьких компетенцій 

- підвищено обізнаність 

громадян щодо ведення 

бізнесу 

Кількість: 

- проведених заходів; 

- учасників конкурсу 

підприємців;  

- реалізованих стартапів 

Управління 

економіки 

Бюджет громади 

Залучені кошти 

1, 2, 4-й 

квартал 

2022-2030 роки 

(щороку) 

1.1.4.3 Підвищити поінформованість 

суб’єктів малого та середнього 

підприємництва  про можливості 

співпраці з ЄС 

- залучено інвестиції в 

малі та середні 

підприємства 

- обсяги реалізованої 

продукції (послуг); 

- обсяги експорту продукції 

(послуг); 

- види продукції, що 

експортується 

Управління 

економіки 

Залучені 

кошти 

Протягом 

року 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

  

Оперативна ціль 1.2 Підвищення продуктивності агропромислового комплексу 

 

Завдання до реалізації 1.2.1 Сприяння створенню нових та розширенню діючих сільськогосподарських підприємств, фермерських 

господарств, а також підтримка самозайнятості населення у сільському господарстві 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

1.2.1.1 Виділити земельні ділянки 

жителям громади для ведення 

особистих, фермерських господарств 

для ефективного управління 

земельним банком громади 

- підвищено ефективність 

використання земель 

Кількість: 

- виділених земельних 

ділянок; 

- самозайнятих осіб; 

- створених нових робочих 

Управління 

земельних відносин 

та комунальної 

власності 

- 2-3 квартал 
2022-2024 роки 

(щороку) 



місць 

Обсяги: 

- виробленої 

сільськогосподарської 

продукції; 

- експортованої 

сільськогосподарської 

продукції 

1.2.1.2 Здійснити методичний 

супровід зацікавлених у створенні 

фермерських господарств, залучення 

їх до державних та регіональних 

програм розвитку 

- підвищено 

конкурентоспроможність 

регіону та ефективне 

управління земельним 

банком 

Кількість: 

- проведених консультаційно-

інформаційних заходів; 

- створених господарств 

Обсяги: 

- отриманої допомоги 

Відділ розвитку 

територій 
- 2–й квартал 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

1.2.1.3 Сприяти використанню 

сільськогосподарських будівель 

колишніх колективних 

сільськогосподарських 

підприємств 

- підвищено 

конкурентоспроможність 

регіону;  

- зменшено трудову 

міграцію сільського 

населення; 

- покращено технічний 

стан об’єктів нерухомого 

майна 

Кількість: 

- створених підприємств; 

- створених нових робочих 

місць; 

- відновлених об’єктів 

нерухомого майна 

Відділ розвитку 

територій 
- Протягом року  

2022-2030 роки 

(щороку) 

 

Завдання до реалізації 1.2.2 Сприяння розвитку переробки сільськогосподарської продукції та міжрегіональної кооперації глибокої 

переробки продукції 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

1.2.2.1 Сприяти залученню 

інвестицій з метою   створення 

підприємств з переробки 

сільськогосподарської продукції 

- підвищено 

конкурентоспроможність 

регіону; 

- підвищено розвиток в 

галузі переробки 

сільськогосподарської 

продукції 

Кількість: 

- створених підприємств; 

- створених нових робочих 

місць 

Частка: 

- продукції, що 

переробляється 

Обсяги: 

- залучених інвестицій 

Відділ розвитку 

територій 
- Потягом року 

2022-2030 роки 

(щороку) 

1.2.2.2 Визначити земельні ділянки 

комунальної власності для 

розміщення підприємств переробки 

сільськогосподарської продукції 

- підвищено ефективність 

використання земель; 

- підвищено 

конкурентоспроможність 

регіону 

Кількість: 

- виділених земельних 

ділянок; 

- створених підприємств; 

- створених нових робочих 

місць 

Управління 

земельних відносин 

та комунальної 

власності 

- 3-й квартал 2022 рік 



1.2.2.3 Сприяти потенційним 

учасникам кооперації  глибокої 

переробки продукції 

- підвищено 

міжрегіональну співпрацю; 

- покращено обмін 

досвідом; 

- налагоджено регулярну 

комунікацію між 

учасниками 

Кількість: 

- створених кооперативів 

глибокої переробки продукції; 

- створених нових робочих 

місць 

Відділ розвитку 

територій 
- Протягом року  

2022-2030 роки 

(щороку) 

 

Завдання до реалізації 1.2.3 Створення умов для стимулювання розвитку органічного рослинництва і тваринництва 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

1.2.3.1 Провести агрохімічну 

паспортизацію земель 

сільськогосподарського призначення 

комунальної власності 

- проведено моніторинг та 

визначено показники 

родючості земель 

- кількість розроблених 

агрохімічних паспортів 

Управління 

земельних відносин 

та комунальної 

власності 

Бюджет громади 2,3 квартали  2022 рік 

1.2.3.2 Сприяти реалізації 

інвестиційних проєктів в 

органічному виробництві 

 

- підвищено розвиток 

органічного виробництва 

 

 

Кількість: 

- створених органічних 

господарств; 

- видів органічної продукції; 

- створених нових робочих 

місць 

Обсяги: 

- виробленої органічної 

продукції; 

- експортованої органічної 

продукції 

Відділ розвитку 

територій 

Старости 

виконавчого 

комітету 

- 

 
Протягом року  

2022-2030 роки 

(щороку) 

1.2.3.3 Сприяти позиціонуванню 

виробників органічної продукції та 

їх реєстрації у національних та 

європейських реєстрах 

- підвищено 

конкурентоспроможність 

органічного виробництва; 

- посилено довіру 

споживачів до органічної 

продукції 

- кількість сертифікованих 

органічних господарств 

Відділ розвитку 

територій 
- Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку) 

 

Оперативна ціль 1.3 Підвищення та зміцнення інвестиційного потенціалу 

 

Завдання до реалізації 1.3.1 Сприяння ефективному розвитку інвестиційних територій та індустріальних парків в територіальній громаді, 

у тому числі підключенню до мереж постачання енергетичних ресурсів 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

1.3.1.1 Створити нові індустріальні 

парки, у тому числі екологічного 

напряму 

Створено індустріальні 

парки; включено їх до 

реєстру індустріальних 

Кількість: 

- створених індустріальних 

парків; 

Управління 

економіки 
Бюджет громади 2 роки  2022-2023 роки 



 (промислових) парків 

України; визначено їх 

керуючі компанії 

- видів діяльності, що 

проваджуються на території 

індустріальних парків; 

- створених нових робочих 

місць 

Обсяги: 

- надходжень до бюджету 

громади 

1.3.1.2 Побудувати під’їзну дорогу 

до території  індустріальних парків в 

м. Коростень 

- розроблено проєктно-

кошторисну документацію; 

- забезпечено розбудову 

дорожньої інфраструктури 

до території індустріальних 

парків  

- кількість проєктних заявок; 

- площа та протяжність 

дорожнього покриття;  

- обсяги залученого 

фінансування 

Управління 

економіки 

Бюджет громади 

Залучені кошти 

Державна 

підтримка 

індустріальних 

парків України 

Протягом року 2022-2023 роки 

1.3.1.3 Здійснити заходи просування 

інвестиційних можливостей 

розвитку індустріальних парків 

- підвищено інвестиційну 

привабливість 

Кількість: 

- проведених заходів; 

- залучених учасників до 

індустріального парку; 

- видів діяльності 

Управління 

економіки 
Бюджет громади Протягом року 2022-2023 роки 

 

Завдання до реалізації 1.3.2 Розвиток співробітництва між потенційними інвесторами та громадою 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

1.3.2.1 Налагодити міжмуніципальне 

партнерство з сусідніми громадами 

- покращені партнерські 

відносини; 

- отримано досвід 

міжмуніципального 

співробітництва; 

- налагоджено регулярну 

комунікацію 

Кількість: 

- реалізованих проєктів 

спільно з іншими громадами; 

- укладених договорів 

(меморандумів) про співпрацю 

Обсяги: 

- залученого фінансування 

Секретар міської 

ради 

Бюджет громади 

Залучені кошти 
Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

1.3.2.2 Розширити зв'язки  

міжнародної співпраці та здійснити 

реєстрацію громади на європейській 

платформі S3 

- налагоджено зв’язки із 

новими партнерами та 

інвесторами; 

- залучено ресурсів 

технічної допомоги; 

- здійснено реєстрацію на 

європейській платформі 

смарт-спеціалізації S3 

Кількість: 

- впроваджених проєктів; 

- укладених договорів 

(меморандумів) про співпрацю 

Обсяги: 

- міжнародної технічної 

допомоги 

Управління 

економіки 

Бюджет громади 

Залучені кошти 
Протягом року 2023 рік 

1.3.2.3 Створити інвестиційний 

портал громади та впровадити 

заходи з його просування 

- налагоджено ефективну 

комунікацію влади з 

потенційними інвесторами; 

- розширено онлайн 

географію просування 

порталу; 

Кількість: 

- інформаційно-

комунікаційних напрямів 

(розділів); 

- відвідувачів порталу, запитів 

та зворотних зв’язків 

Управління 

економіки 

Бюджет громади 

Залучені кошти 
1 рік 2022 рік 



- підвищено 

конкурентоспроможність 

регіону 

Обсяги: 

- залучених інвестицій 

 

Завдання до реалізації 1.3.3 Розробка інвестиційних пропозицій щодо використання об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

1.3.3.1 Провести інвентаризацію 

недіючих (законсервованих) об’єктів 

нерухомого майна з описом їх 

інженерної інфраструктури 

- створено електронний 

реєстр об’єктів нерухомого 

майна із описом їх 

інженерної інфраструктури; 

- розроблено інвестиційні 

пропозиції щодо їх 

ефективного використання; 

- систематизовано реєстр 

об’єктів на базі GIS 

системи; 

- покращено технічний 

стан об’єктів 

 Кількість: 

- об’єктів нерухомого майна 

(за функціональним 

використанням); 

- об’єктів, переданих в 

оренду; 

- об’єктів, реалізованих через 

аукціон; 

- створених нових робочих 

місць; 

Обсяги: 

- залучених інвестицій; 

- надходжень до бюджету від 

податків та продажу 

Управління 

економіки 
Бюджет громади 1 рік 2022-2023 роки 

1.3.3.2 Налагодити співпрацю з 

власниками земельних ділянок та 

промислових об’єктів, у тому числі 

на засадах державно-приватного 

партнерства (ДПП) 

- налагоджено ефективну 

співпрацю влади з 

власниками земельних 

ділянок та промислових 

об’єктів; 

- систематизовано 

комплексний реєстр на базі 

GIS системи 

Кількість: 

- впроваджених проєктів; 

- укладених договорів 

(меморандумів) про співпрацю 

Обсяги: 

- фінансової допомоги 

Управління 

економіки 

Бюджет громади 

Залучені кошти 
Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку) 

 

Оперативна ціль 1.4 Розвиток туристичного потенціалу та рекреаційної (креативної) індустрії 

 

Завдання до реалізації 1.4.1 Розвиток перспективних та вдосконалення існуючих напрямів туристичної (креативної) індустрії 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

1.4.1.1 Удосконалити туристичну 

інфраструктуру громади 

- відновлено пам’ятки 

археології, паркові зони,  

під’їзні та внутрішні дороги 

(велодоріжки); 

- встановлено вказівники 

та інформаційні стенди для 

Кількість:  

- відновлених пам’яток 

археології; 

- відновлених паркових зон; 

- відремонтованих 

(побудованих) під’їзних та 

Відділ культури і 

туризму 

ТКІЦ 

Бюджет громади 18 місяців 2022-2023 роки 



туристів внутрішніх доріг, у тому числі 

велодоріжок; 

- вказівників та інформаційних 

стендів 

1.4.1.2 Розробити  туристичні 

маршрути та впровадити заходи з їх 

промоції 

- розширено географію 

туристичних маршрутів; 

- розроблено нові 

туристичні маршрути: 

Коростень - місто древлян; 

Еко-туристичний маршрут 

у сільській місцевості; 

Коростень - столиця 

дерунів; 

- впроваджені заходи з 

промоції туристичних 

маршрутів 

Кількість: 

- створених нових та 

розширених діючих 

туристичних маршрутів; 

- туристів, що відвідали 

громаду; 

- проведених екскурсій / 

культурних заходів; 

- інформаційно-промоційних 

заходів 

Обсяги: 

- надходжень до бюджету у 

вигляді туристичного збору  

Відділ культури і 

туризму 

ТКІЦ 

УЖКГ 

Бюджет громади Протягом року 2022 рік 

1.4.1.3 Розробити туристичний 

бренд громади в складі брендбуку 

громади 

- розроблено туристичний 

бренд; 

- сформовано привабливий 

туристичний імідж 

території; 

- підвищено 

конкурентоспроможність в 

туристичній галузі; 

- підвищено пізнаваність 

громади 

Кількість: 

- випущеної промопродукції; 

- інформаційно-промоційних 

заходів 

Відділ культури і 

туризму 

ТКІЦ 

Бюджет громади 6 місяців 2023 рік 

 

Завдання до реалізації 1.4.2 Ефективне використання туристичних об’єктів, природно-заповідного фонду та історично-культурної 

спадщини громади 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

1.4.2.1 Популяризувати історико-

культурний та подієвий туризм в 

громаді 

- впроваджено заходи із 

включенням історико-

культурного фонду до 

туристичних маршрутів; 

- розроблено календар 

подій (фестивалі, виставки, 

свята, спортивні події тощо) 

та здійснено його промоцію 

Кількість: 

- пам’яток культурної 

спадщини та історико-

культурних об’єктів; 

- проведених заходів подієвого 

туризму; 

- туристів, що відвідали 

громаду; 

- проведених екскурсій/ 

культурних заходів; 

- інформаційно-промоційних 

Відділ культури і 

туризму 

ТКІЦ 

Бюджет громади 3 місяці 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 



заходів 

1.4.2.2 Розвиток туристичного 

потенціалу сільських територій 

- впроваджено заходи із 

включенням об’єктів 

природно-заповідного 

фонду до туристичних 

маршрутів; 

- розроблено інноваційні 

напрями туризму у 

сільській місцевості 

(садибний, гастрономічний, 

зелений тощо); 

- залучено сільських 

підприємців та жителів до 

співпраці у туристичній 

галузі; 

- підвищено туристичну 

привабливість сільської 

місцевості; 

Кількість: 

- об’єктів природно-

заповідного фонду (та їх 

площа); 

- обладнаних рекреаційних 

пунктів для туристів; 

- туристів, що відвідали 

громаду; 

- проведених екскурсій/ 

культурних заходів; 

- інформаційно-промоційних 

заходів 

ТКІЦ Бюджет громади 2,3 квартали 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

 

Завдання до реалізації 1.4.3 Стимулювання та підтримка місцевого бізнесу, залученого в сферу надання туристично-рекреаційної 

(креативної індустрії) 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

1.4.3.1 Розробити стратегію розвитку 

туризму та креативних індустрій 

Коростенської громади 

- розроблено механізми 

співпраці місцевого бізнесу 

у туристичній, рекреаційній 

та креативній галузі; 

- створено інформаційно-

промоційну продукцію: 

туристичні довідники; 

макети міжнародних 

туристичних поштових 

марок тощо;  

- сформовано привабливий 

імідж громади; 

- залучено інвестиції у 

розвиток туризму та 

суміжних галузей; 

- підвищено 

конкурентоспроможність в 

туристичній та креативній 

галузі 

Кількість: 

- випущеної промо- та 

інформаційної продукції; 

- інформаційно-промоційних 

заходів; 

- туристів, що відвідали 

громаду 

Обсяги: 

- залучених інвестицій у 

туристичну галузь та суміжні 

галузі; 

- надходжень до бюджету, у 

тому числі туристичного збору 

 

Відділ культури і 

туризму 

ТКІЦ 

Бюджет громади 6 місяців 2023 рік 

Стратегічна ціль 2. Підвищення якості рівня життя та забезпечення охорони довкілля  



Оперативна ціль 2.1 Інфраструктурний розвиток територій та пріоритетна увага сільській місцевості 

 

Завдання 2.1.1 Будівництво, модернізація, капітальний ремонт об’єктів житлово-комунального господарства, у тому числі забезпечення 

надійним водопостачанням та водовідведенням 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

2.1.1.1 Провести реконструкцію, 

капітальний ремонт та будівництво 

нових водопровідних та 

каналізаційних мереж 

- модернізовано систему 

водопостачання та 

водовідведення; 

- підвищено якість 

водопостачання та 

водовідведення; 

- забезпечено сталу подачу 

якісної питної води 

споживачам 

- протяжність модернізованих 

водопровідних та 

каналізаційних  мереж;  

- протяжність прокладених 

нових водопровідних та 

каналізаційних мереж; 

- кількість реалізованих 

проєктів з водопостачання та 

водовідведення 

КП Водоканал Бюджет громади Протягом року 
2022-2030 роки 

(щороку) 

2.1.1.2 Реконструювати та провести 

капітальний ремонт теплових мереж 

- підвищено ефективність 

системи теплопостачання; 

- покращено якість послуг з 

теплопостачання 

- протяжність теплових 

мереж;  

- кількість споживачів, що 

отримують послуги 

теплопостачання; 

- обсяги спожитої теплової 

енергії 

КП 

Теплозабезпечення 
Бюджет громади Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку) 

 

Завдання 2.1.2 Впровадження технологій енергоефективності та застосування альтернативних джерел енергії  

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

2.1.2.1 Здійснити заходи з  

термомодернізації будівель 

муніципальних установ та 

організацій 

- забезпечено раціональне 

споживання енергетичних 

ресурсів; 

- підвищено рівень 

комфорту перебування у 

будівлях;  

- збільшено строки 

експлуатації будівель 

- кількість модернізованих 

будівель (щороку);  

- обсяги споживання 

енергетичних ресурсів (за 

видами); 

- витрати спожитих 

енергетичних ресурсів 

Заступник міського 

голови 

Бюджет громади 

Залучені 

кошти 

Державний 

бюджет 

Протягом року 
2022-2030 роки 

(щороку) 

2.1.2.2 Впровадити енергоефективні 

заходи із застосуванням ЕСКО-

механізму в муніципальних 

установах, організаціях та 

вуличному освітленні 

- забезпечено раціональне 

споживання енергетичних 

ресурсів 

- кількість впроваджених 

ЕСКО-механізмів;  

- обсяги споживання 

енергетичних ресурсів (за 

видами); 

- витрати спожитих 

енергетичних ресурсів  

Заступник міського 

голови 

Кошти інвестора 

(ЕСКО-компанії) 
Протягом року 2022 рік 



2.1.2.3 Реалізувати пілотний проєкт 

зі встановлення геліосистеми для 

підігріву гарячої води у закладах 

охорони здоров`я та освіти  

- використано 

альтернативні джерела 

енергії; 

- зменшено вплив на 

довкілля; 

- забезпечено раціональне 

споживання енергетичних 

ресурсів 

- обсяги споживання 

енергетичних ресурсів (за 

видами); 

- обсяги викидів СО2 в 

атмосферу; 

- витрати спожитих 

енергетичних ресурсів 

Заступник міського 

голови 

Бюджет громади 

Залучені 

кошти 

Державний 

бюджет 

1 рік 2024 рік 

2.1.2.4 Сприяти здійсненню заходів з 

термомодернізації багатоквартирних 

житлових будинків (ОСББ) 

- забезпечено раціональне 

споживання енергетичних 

ресурсів; 

- підвищено рівень 

комфорту перебування у 

будівлях;  

- збільшено строки 

експлуатації будівель 

- кількість 

термомодернізованих житлових 

будинків; 

- обсяги фінансування 

енергоефективних заходів; 

- обсяги споживання 

енергетичних ресурсів (за 

видами) 

- витрати спожитих 

енергетичних ресурсів 

Співвласники 

багатоквартирних 

житлових будинків 

Власний внесок 

ОСББ 

Бюджет громади 

Державний 

бюджет 

Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

 

Завдання 2.1.3 Відновлення доріг та дорожньої інфраструктури, у тому числі модернізація мережі вуличного освітлення  

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

2.1.3.1 Здійснити реконструкцію 

вулично-дорожньої мережі 

- покращено якість 

освітлення в населених 

пунктах; 

- створено безпечні та 

комфортні умови 

проживання; 

- підвищено рівень безпеки 

дорожнього руху 

Кількість: 

- встановлених нових 

світильників; 

- встановлених пультів 

дистанційного керування 

систем вуличного освітлення 

Управління ЖКГ 

Бюджет громади 

Державний 

бюджет 

Протягом року  
2022-2030 роки 

(щороку) 

2.1.3.2 Здійснити заходи з  

проведення капітального ремонту 

доріг з використанням сучасних 

технологій 

- покращено якість 

дорожнього покриття; 

- збільшено загальну 

протяжність автомобільних 

доріг;  

- підвищено рівень безпеки 

дорожнього руху 

- протяжність автомобільних 

доріг у місті, у сільській 

місцевості; 

- протяжність відремонтованих 

автомобільних доріг у місті, у 

сільській місцевості 

Управління ЖКГ 

Бюджет громади 

Державний 

бюджет 

Протягом року 
2022-2030 роки 

(щороку) 

 

 

Завдання 2.1.4 Розроблення та впровадження плану просторового планування; розроблення містобудівної документації 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 



2.1.4.1 Розробити комплексний план 

просторового розвитку території 

громади 

- створено систему 

ефективного і 

збалансованого 

використання територій і 

земельних ресурсів; 

- проведено топографо-

геодезичні роботи із 

нанесенням комунікацій для 

розробки детальних планів 

територій 

- площа обстеженої території; 

- кількість населених пунктів з 

містобудівною документацією; 

- обсяги фінансування 

проєктів просторового розвитку 

Відділ архітектури 

та містобудування 
Бюджет громади Протягом року 2023-2024 роки 

2.1.4.2 Здійснити коригування 

Генерального плану громади 

- визначено напрями 

економічного розвитку, 

планування, забудови й 

іншого використання 

територій; 

- забезпечено 

впровадження рішень щодо 

комплексної забудови та 

реконструкції, 

проєктування та 

будівництва тощо 

- кількість визначених 

територій для містобудівних 

потреб;  

- обсяги фінансування  

Відділ архітектури 

та містобудування 
Бюджет громади Протягом року 2022-2023 роки 

2.1.4.3 Здійснити коригування плану 

зонування міста Коростень 

- визначено напрями 

економічного розвитку, 

планування, забудови й 

іншого використання 

територій 

- кількість уточнених 

територій для використання 

- обсяги фінансування 

Відділ архітектури 

та містобудування 
Бюджет громади Протягом року 2022-2023 роки 

2.1.4.4 Наповнити бази даних та 

забезпечити ефективне 

функціонування Єдиної 

геоінформаційної системи (GIS) 

- сформовано єдиний 

інформаційний простір 

громади, який містить 

відомості про територію 

регламенти щодо її 

використання, об’єкти 

нерухомості, транспортну 

та інженерну 

інфраструктуру 

Кількість: 

- інформаційно-

комунікаційних напрямів 

(розділів); 

- відвідувачів системи, запитів 

та зворотних зв’язків 

Відділ архітектури 

та містобудування 

Відділ 

інформаційних 

технологій 

Бюджет громади Протягом року 2022-2023 роки 

 

Оперативна ціль 2.2 Покращення демографічної ситуації та продовження тривалості активного періоду життя 

 

Завдання 2.2.1 Формування оптимальної мережі закладів охорони здоров'я, їх модернізація; доступність та якість надання медичних послуг 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

2.2.1.1 Модернізувати заклади 

медицини та покращити їх 

- підвищено якість надання 

медичної допомоги 

Кількість: 

- модернізованих закладів 

Відділ охорони 

здоров'я 

Бюджет громади 

Державний 
Протягом року 2022-2024 роки 



матеріально-технічну базу 

 

населенню; 

- оновлено матеріально-

технічну базу лікарняних 

закладів;  

- модернізовано 

хірургічний корпус;  

- придбано кисневий 

генератор 

медицини; 

- ліжкомісць у стаціонарах; 

- діагностичного обладнання; 

- відвідувань пацієнтами 

закладів 

бюджет 

2.2.1.2 Обладнати  злітно-

посадковий майданчик для 

приземлення санітарної авіації на 

території КНП Коростенської ЦМЛ 

КМР 

- підвищено якість та 

своєчасність надання 

медичної допомоги 

- кількість авіаційних 

перевезень пацієнтів 

Відділ охорони 

здоров'я 

Бюджет громади 

Державний 

бюджет 

Протягом року 2023-2024 роки 

2.2.1.3 Створити ефективну мережу 

закладів медицини 

- забезпечено доступність 

медичних послуг для 

жителів сільської 

місцевості; 

- розширено обсяги 

надання медичної допомоги  

Кількість 

- відвідувань пацієнтами 

(жителями громади) закладів; 

- відвідувань пацієнтами 

(жителями інших громад) 

закладів; 

- видів медичних послуг; 

- підписаних декларацій з 

сімейними лікарями 

Відділ охорони 

здоров'я 

Бюджет громади 

Державний 

бюджет 

Протягом року 2022-2023 роки 

 

Завдання 2.2.2 Розбудова спортивної та фізкультурно-оздоровчої інфраструктури, підтримка розвитку спорту та рухової активності 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

2.2.2.1 Розширити та модернізувати 

мережу спортивних об’єктів з 

доступністю для різних верств 

населення, зокрема для осіб з 

інвалідністю 

- створено сучасні та 

комфортні умови для занять 

спортом, у тому числі для 

людей з обмеженими 

можливостями; 

- проведено інвентаризацію 

та оцифрування всіх 

об'єктів спортивної 

інфраструктури;  

- обладнано заклади 

фізичної культури і спорту 

засобами доступності для 

осіб з інвалідністю 

Кількість: 

- відремонтованих об’єктів  

спортивної інфраструктури; 

- інвентаризованих та 

оцифрованих об’єктів 

спортивної інфраструктури; 

- залучених жителів до занять 

спортом; 

- об’єктів спортивної 

інфраструктури, обладнаних 

засобами доступності для осіб з 

інвалідністю 

Відділ молоді та 

спорту 

Бюджет громади 

Державний 

бюджет 

Протягом року 2022-2025 роки 

2.2.2.2 Створити умови для 

самореалізації молодих спортсменів 

- підвищено кваліфікацію 

тренерського складу;  

- збільшено кількість 

ліцензованих спортивних 

закладів; 

Кількість: 

- присвоєних спортивних 

розрядів та звань;  

- проведених змагань 

(турнірів, чемпіонатів тощо); 

Відділ молоді та 

спорту 
Бюджет громади Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 



- підвищено мотивацію 

серед населення для 

досягнення вищих 

результатів у спорті 

- спортсменів, що взяли 

участь у спортивних змаганнях; 

- призерів і переможців 

спортивних змагань обласного 

та всеукраїнського рівнів; 

- жителів, залучених до занять 

спортом; 

- ліцензованих спортивних 

закладів 

2.2.2.3 Сприяти популяризації 

фізичної культури та спорту серед 

жителів громади 

- підвищено рівень 

фізичної активності серед 

жителів 

 

Кількість: 

- проведених фізкультурно-

оздоровчих та спортивних 

заходів; 

- інформаційно-промоційних 

заходів 

Відділ молоді та 

спорту 

Бюджет громади 

Залучені кошти 
Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

 

Завдання 2.2.3 Пропаганда громадського здоров’я 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

2.2.3.1 Залучити всі верстви 

населення, у тому числі молодь та 

дітей, до рухової активності і 

здорового способу життя 

- підвищено рівень рухової 

активності серед жителів; 

- знижено показник 

захворюваності населення; 

- знижено показник 

смертності від основних 

хвороб 

Кількість: 

- проведених фізкультурно-

оздоровчих та спортивних 

заходів;  

Показники: 

- захворюваності населення; 

- смертності населення 

Заступник міського 

голови 

Бюджет 

громади 
Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

 

Оперативна ціль 2.3 Впровадження заходів покращення стану довкілля та раціонального використання природних ресурсів 

 

Завдання 2.3.1 Впровадження сучасних технологій та методів очистки стічних вод, запобігання несанкціонованим скидам у річку Уж  

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

2.3.1.1 Впровадити заходи з 

відновлення та оздоровлення 

екосистеми басейну річки Уж 

- проведено реконструкцію 

очисних споруд каналізації 

у місті Коростень; 

- очищено господарсько-

побутові стоки міста 

- кількість реконструйованих 

очисних споруд; 

- потужність очисних споруд; 

- обсяги очищених стоків 

УЖКГ 

Бюджет громади 

Державний 

бюджет 

Протягом року 2023 рік 

 

Завдання 2.3.2 Формування збалансованої системи раціонального еколого-економічного балансу територій та охорони природно-

заповідного фонду 
Діяльність Очікувані результати Показники оцінювання Відповідальний за Джерела Тривалість Термін реалізації 



реалізації заходу виконання фінансування реалізації 

2.3.2.1 Розширити площі природно-

заповідного фонду та сприяти 

включенню їх до екомережі 

- виявлено нові території 

та об’єкти природно-

заповідного фонду; 

- розширено площі 

територій природно-

заповідного фонду; 

- включено територію 

природно-заповідного 

фонду до екомережі 

- кількість об’єктів природно-

заповідного фонду (за 

напрямами); 

- площа територій природно-

заповідного фонду 

Заступник міського 

голови 
Бюджет громади Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

2.3.2.2 Зберегти стале використання 

біорізноманіття в екосистемі 

громади 

- посилено місцевий 

потенціал екологічних 

новацій; 

- підвищено обізнаність 

жителів щодо збереження 

екосистеми; 

- впроваджено заходи 

боротьби з деградацією 

ґрунтів та збереженням 

лісових та водних 

екосистем  

Кількість: 

- рідкісних видів птахів, 

тварин та рослин; 

- шкідливих рослин; 

- інформаційно-

просвітницьких заходів щодо 

збереження біорізноманіття 

Показники: 

- заповідності; 

- лісистості; 

- якості та родючості ґрунту; 

- якості поверхневих та 

стічних вод 

Заступник міського 

голови 

Бюджет громади 

Залучені кошти 
Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

2.3.2.3 Сприяти розвитку співпраці з 

міжнародними організаціями щодо 

охорони територій екомережі 

- налагоджено співпрацю з 

міжнародними 

організаціями, у тому числі 

з Глобальним екологічним 

фондом 

- кількість укладених 

договорів; 

- обсяг залученого 

фінансування 

Заступник міського 

голови 

Бюджет громади 

Залучені кошти 
Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

 

Завдання 2.3.3 Управління та поводження з відходами  

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

2.3.3.1 Ліквідувати  стихійні 

звалища та впорядкувати місця їх 

видалення 

- покращено санітарний 

стан земель на території 

громади 

- кількість виявлених 

стихійних звалищ; 

- обсяги утилізованого сміття 

Управління ЖКГ 

Бюджет громади 

Державний 

бюджет 

Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

2.3.3.2 Побудувати полігон твердих 

побутових відходів (ТПВ) 

- зменшено негативний 

вплив на довкілля; 

- ліквідовано та 

утилізовано ТПВ; 

- підвищено інвестиційну 

привабливість громади 

Обсяги: 

- ліквідованих та утилізованих 

ТПВ; 

Потужність: 

- обсяг видалення відходів 

Управління ЖКГ 

Бюджет громади 

Державний 

бюджет 

5 років 2022-2026 роки 

2.3.3.3 Побудувати  (обладнати), 

здійснити капітальний ремонт 

- забезпечено роздільне 

сортування сміття; 

- кількість обладнаних 

майданчиків для збору ТПВ та 
Управління ЖКГ 

Бюджет громади 

Державний 
Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 



контейнерних майданчиків для 

збору ТПВ та вторинної сировини 

- підвищено рівень 

екологічної культури серед 

жителів громади 

вторинної сировини; 

- кількість встановлених 

контейнерів (за видами сміття); 

- обсяги ТПВ та вторинної 

сировини 

бюджет календарним 

планом) 

2.3.3.4 Придбати  спецтехніку для 

збору, транспортування, 

перероблення, знешкодження та 

складування ТПВ 

- підвищено рівень 

ефективного поводження з 

ТПВ 

- кількість засобів 

спецтехніки; 

- обсяг зібраних, 

транспортованих, 

перероблених, знешкоджених 

та складованих ТПВ  

Управління ЖКГ 

Бюджет громади 

Державний 

бюджет 

Протягом року  

2022-2026 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

2.3.3.5 Провести перезатарення  та 

утилізацію непридатних до 

використання хімічних засобів 

захисту рослин, що зберігаються на 

території громади 

- здійснено моніторинг 

утилізації хімічних 

речовин; 

- забезпечено безпечне 

зберігання, утилізація 

небезпечних хімічних 

речовин 

Обсяги: 

- зберігання, утилізації 

небезпечних хімічних речовин; 

- викидів забруднюючих 

речовин (за видами відходів) 

Відділ з питань 

цивільного захисту 

Бюджет громади 

Державний 

бюджет 

Протягом року  

2022-2026 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

2.3.3.6 Розробити схему санітарного 

очищення територій громади 

- підвищено рівень 

екологічної безпеки 

громади 

- кількість впроваджених 

заходів 
Управління ЖКГ Бюджет громади 2 роки  2022-2023 роки 

 

 

 

 



Стратегічна ціль 3. Розвиток людського потенціалу та соціальна інфраструктура  

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

 

Завдання до реалізації 3.1.1 Надання якісних освітніх послуг на засадах і принципах Нової української школи 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

3.1.1.1 Створити ефективну сучасну 

мережу закладів освіти 

- створено ефективну 

мережу закладів дошкільної 

освіти; 

- створено ефективну 

мережу закладів загальної 

середньої освіти (початкова 

школа, гімназії, ліцеї); 

- створено міжшкільний 

ресурсний центр 

Кількість: 

- дітей, які охоплені 

дошкільною освітою; 

- дітей, які охоплені 

середньою освітою; 

- вчителів, які пройшли курси 

підвищення кваліфікації; 

- дітей, охоплених навчанням 

у міжшкільному ресурсному 

центрі 

Відділ освіти 

Бюджет громади 

Державний 

бюджет 

Протягом року 

2022-2027 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

3.1.1.2 Створити сучасне безпечне та 

доступне освітнє середовище 

- створено сучасний 

комфортний освітній 

простір;  

- забезпечено рівні умови 

для дітей з особливими 

потребами 

Кількість: 

- закладів освіти, в яких 

створено сучасний комфортний 

освітній простір;  

- дітей у закладах освіти з 

сучасним комфортним освітнім 

простором; 

- закладів, обладнаних 

засобами для дітей з 

особливими потребами 

Відділ освіти 

Бюджет громади 

Державний 

бюджет 

Протягом року 

2022-2025 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

3.1.1.3 Створити ефективну систему 

транспортної логістики для закладів 

освіти 

- організовано безпечне 

перевезення учнів та 

педагогічних працівників до 

закладів освіти; 

- оптимізовано систему 

руху маршрутів; 

- побудовано місця 

постійної стоянки (гаражі) 

транспортних засобів 

закладів освіти 

Кількість: 

- автобусів, що перевозять 

учнів та педагогічних 

працівників до закладів освіти; 

- учнів та педагогічних 

працівників, що користуються 

шкільними автобусами;  

- місць постійної стоянки 

(гаражів) транспортних засобів 

закладів освіти; 

- паркомісць біля закладів 

освіти; 

- велостоянок біля закладів 

освіти 

Відділ освіти 

Бюджет громади 

Державний 

бюджет 

Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

 

 



 

Завдання до реалізації 3.1.2 Формування оптимальної мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, у тому числі 

забезпечення формування інклюзивного середовища  

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

3.1.2.1 Створити центри надання 

культурних послуг 

- підвищено творчу та 

інтелектуальну 

самореалізацію жителів; 

- підвищено згуртованість 

жителів громади 

Кількість: 

- створених центрів надання 

культурних послуг; 

- залучених спеціалістів до 

надання культурних послуг; 

- наданих послуг (за 

напрямами та видами) 

Відділ культури і 

туризму 

Бюджет громади 

Залучені кошти 
Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

 

Завдання до реалізації 3.1.3 Створення публічних просторів для підтримки та розвитку інтелектуального та творчого потенціалу 

жителів, їх гендерної рівності 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

3.1.3.1 Створити Молодіжний центр 

- створено умови для 

розвитку й дозвілля молоді;  

- підвищено творчу та 

інтелектуальну 

самореалізацію молоді; 

- підвищено рівень 

соціально-психологічного 

задоволення молоді життям 

у громаді; 

- налагоджено ефективну 

комунікацію влади та 

молоді 

Кількість: 

- проведених заходів 

(семінарів, майстер-класів, 

воркшопів тощо); 

- відвідувачів Молодіжного 

центру; 

- розроблених проєктних 

пропозицій та ідей 

Відділ молоді та 

спорту 

Бюджет громади 

Залучені кошти 
Протягом року 2023 рік 

 

Завдання до реалізації 3.1.4 Розвиток та вдосконалення системи підготовки професійних кадрів та співпраці з підприємствами 

пріоритетних галузей; впровадження дуальної освіти 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

3.1.4.1 Запровадити механізми 

дуальної освіти на базі закладів 

освіти та  підприємств громади 

- створено умови для 

взаємодії між закладами 

середньої і професійної 

освіти та підприємствами 

Кількість: 

- слухачів, які навчаються за 

дуальною формою освіти; 

- прийнятих на роботу 

працівників, які здобули освіту 

за дуальною формою 

Управління 

економіки 

Центр зайнятості 

Бюджет громади 

Державні 

Кошти 

Кошти 

підприємств 

Протягом року 2023 рік 

3.1.4.2 Організувати щорічну - організовано та Кількість: Управління Бюджет громади 2 місяці 2022-2030 роки 



ярмарку вакансій для незайнятого 

населення, у тому числі для учнів 

старших класів 

проведено щорічні ярмарки 

вакансій, на яких 

представлено потреби у 

спеціалістах у промислово-

виробничій галузі, 

аграрному секторі та сфері 

надання послуг 

- проведених ярмарок 

(виставок); 

- залучених підприємств; 

- жителів, що взяли участь у 

ярмарках 

економіки 

Центр зайнятості 

Державні 

Кошти 

Кошти 

підприємств 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

 

Оперативна ціль 3.2 Підвищення рівня залучення жителів у процеси розвитку громади 

 

Завдання до реалізації 3.2.1 Застосування інструментів співпраці влади з жителями громади з метою вирішення проблемних питань 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

3.2.1.1 Впровадити систему 

медіаграмотності серед жителів 

громади 

 

- підвищено обізнаність 

жителів щодо якісного 

отримання інформації; 

- покращено розвиток 

свідомого та критичного 

ставлення до інформації; 

- впроваджено уроки 

медіаграмотності у закладах 

освіти; 

- організовано семінари та 

тренінги з медіаграмотності 

Кількість: 

- проведених уроків 

медіаграмотності у закладах 

освіти; 

- учнів, охоплених уроками 

медіаграмотності; 

- проведених заходів щодо 

свідомого та критичного 

ставлення до інформації; 

- жителів, охоплених 

системою медіаосвіти; 

- промоційних матеріалів про 

медіаграмотність та їх напрями 

Заступник міського 

голови 
Бюджет громади Протягом року  

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

 

Завдання до реалізації 3.2.2 Підтримка місцевих громадських ініціатив 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

3.2.2.1 Забезпечити ефективну 

координацію місцевих громадських 

ініціатив 

- забезпечено розвиток 

громадянського суспільства 

та підтримку громадських 

ініціатив; 

- вдосконалено механізми 

утвердження прозорості, 

відкритості та підзвітності 

влади 

Кількість: 

- реалізованих громадських 

ініціатив та проєктів; 

- громадських організацій, 

залучених до діяльності центру 

громадських ініціатив 

Заступник міського 

голови 

Бюджет громади 

Залучені кошти 
Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

 

 



Завдання до реалізації 3.2.3 Використання цифрових технологій як базовий інструмент у діяльності органів місцевого самоврядування, 

переведення  більшості місцевих адміністративних послуг в електронний формат 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

3.2.3.1 Забезпечити надання 

адміністративних послуг в 

електронному форматі через мережу 

інтернет 

- підвищено доступність та 

якість надання  

адміністративних послуг в 

електронному форматі 

- кількість наданих послуг в 

електронному форматі 

Відділ цифрових 

технологій 
Бюджет громади Протягом року  

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

3.2.3.2 Впровадити цифрові 

інструменти електронної демократії 

у сільській місцевості 

- охоплено сільські 

населені пункти 

інструментами цифрової 

демократії («Відкрите 

місто», «Громадський 

бюджет», «Електронні 

петиції», «Консультації з 

громадськістю») 

Кількість: 

- впроваджених інструментів 

цифрової демократії; 

- охоплених сільських 

населених пунктів 

інструментами цифрової 

демократії 

Відділ цифрових 

технологій 
Бюджет громади 2 роки  2022-2023 роки 

3.2.3.3 Застосувати геоінформаційні 

технології (на базі GIS системи) для 

управління ресурсами громади 

- покращено доступність до 

інформації управління 

ресурсами 

Кількість: 

- інформаційно-

комунікаційних напрямів 

(розділів); 

- відвідувачів системи 

Відділ цифрових 

технологій 
Бюджет громади Протягом року 2022-2023 роки 

3.2.3.4 Забезпечити надання 

адміністративних послуг за 

інтегрованим підходом та моделлю 

життєвих ситуацій в одному місці 

- підвищено якість та  

прозорість надання 

адміністративних послуг;  

- впроваджено 

інтегрований підхід 

Кількість: 

- видів надання 

адміністративних послуг; 

- наданих адміністративних 

послуг 

ЦНАП Бюджет громади Протягом року 

2022-2030 роки 

(щороку згідно з 

календарним 

планом) 

 

Завдання до реалізації 3.2.4 Ревіталізація занедбаних та закинутих об’єктів нерухомого майна для формування громадського простору  

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

3.2.4.1 Провести інвентаризацію 

закинутих об’єктів нерухомого 

майна 

- створено електронний 

реєстр об’єктів нерухомого 

майна із описом їх 

інженерної інфраструктури; 

- розроблено інвестиційні 

пропозиції щодо їх 

ефективного використання; 

- систематизовано реєстр 

об’єктів на базі GIS системи 

Кількість: 

- об’єктів нерухомого майна 

(за функціональним 

використанням); 

- об’єктів нерухомого майна, 

що можуть бути 

використаними для 

формування громадського 

простору  

Заступник міського 

голови 
Бюджет громади 1 рік 2022-2023 роки 

3.2.4.2 Налагодити співпрацю з 

благодійними фондами, 

міжнародними та громадськими 

організаціями для створення 

- ревіталізовано об’єкти 

нерухомого майна для 

функціонування 

громадських просторів; 

- кількість об’єктів нерухомого 

майна, виділених для 

формування громадського 

простору; 

Заступник міського 

голови 

Бюджет громади 

Залучені кошти 
2 роки 2023-2024 роки 



громадських просторів - покращено технічний 

стан об’єктів 

- кількість відкритих 

громадських просторів; 

- обсяги фінансування заходів 

з ревіталізації 

 

Оперативна ціль 3.3 Соціальна підтримка та допомога  

 

Завдання до реалізації 3.3.1 Забезпечення доступності та пристосованості закладів соціального захисту із своєчасною та якісною 

допомогою незахищеним та малозабезпеченим категоріям населення 

Діяльність Очікувані результати 
Показники оцінювання 

реалізації заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Тривалість 

реалізації 
Термін реалізації 

3.3.1.1 Обладнати засобами 

доступності та безбар’єрності 

об’єкти соціальної інфраструктури 

для осіб з обмеженими 

можливостями 

- забезпечено 

безперешкодний доступ та 

безбар’єрність отримання  

соціальних послуг у 

закладах соціальної 

інфраструктури 

Кількість: 

- виготовлених та 

встановлених пандусів; 

- обладнаних стоянок біля 

закладів-надавачів соціальних 

послуг; 

- обладнаних спеціальних 

туалетних кімнат; 

- осіб, що отримують 

соціальні послуги 

УПСЗН 

Управління ЖКГ 
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