2. Розвиток сільських територій та територій навколо міст області

1. Стійкий розвиток багатогалузевої
конкурентоспроможної економіки області

Стратегічні
цілі

Операційні цілі

Завдання

1.1.1. Створення умов для залучення інвестицій
1.1.Розвиток
та збільшення обсягів експорту продукції.
інноваційного
та
1.1.2. Зміцнення інноваційного потенціалу.
конкурентоспроможного
1.1.3.Забезпечення енергоефективності.
промислового сектору
1.1.4.Підтримка альтернативної енергетики
1.2.1. Забезпечення умов для підтримки малих і
1.2. Зміцнення малого та
середніх підприємств та фізичних осібсереднього
підприємців.
підприємництва
1.2.2. Розбудова інфраструктури підтримки
малих та середніх підприємств
1.3. Стимулювання
1.3.1. Розбудова потенціалу для розроблення
активізації економіки
нових видів продукції.
регіону, виробництва
1.3.2. Створення умов для стійкого розвитку
продукції та
економіки регіону.
інвестиційного потенціалу
1.4.1. Розвиток екологічних видів туризму, в т.ч.
сільського зеленого туризму.
1.4. Розвиток
1.4.2. Сприяння розвитку внутрішнього туризму і
внутрішнього туризму.
реклама місцевих туристичних продуктів.
1.4.3. Покращення екологічного стану та
використання рекреаційних зон.
2.1.1. Поліпшення організації ринків для
сільськогосподарських товарів і зв’язку міст із
сільськими територіями.
2.1.2. Поліпшення надання послуг для дрібних
сільгосптоваровиробників і організація
2.1.Підвищення
співробітництва між ними.
продуктивності
2.1.3. Сприяння доступу сільськогосподарським
сільськогосподарського
товаровиробникам до фінансових ресурсів.
сектору.
2.1.4. Технологічне переоснащення діючих та
створення високотехнологічних нових
підприємств з виробництва та переробки
сільськогосподарської продукції.
2.1.5. Розвиток органічного
сільськогогосподарства.
2.2.1. Сприяння розвитку ремесел та
можливостям малих сільськогосподарських
2.2. Розвиток
підприємств.
можливостей для
2.2.2.Удосконалення підготовки фахівців для
диверсифікації економіки малого бізнесу в сільській місцевості
у сільській місцевості.
2.2.3. Організація діяльності сільських громад,
збереження та підтримка традиційних сільських
звичаїв.
2.3.1. Створення умов для проживання молоді на
2.3.Підвищення
сільських територіях.
життєздатності сіл, селищ
2.3.2. Сприяння розбудові зв’язків між селами і
та малих міст.
малими містами на основі спільних інтересів.

3. Розвиток людського капіталу та підвищення стандартів життя
населення

Стратегічні
цілі

Операційні цілі

Завдання

3.1. Розвиток територій в
інтересах територіальних
громад та єдність
територіального простору.

3.1.1. Мобілізація мешканців громад до
створення сприятливого життєвого середовища.
3.1.2. Підвищення загальної свідомості населення
для збереження довкілля.
3.1.3. Покращання інфраструктури
(водопостачання, каналізація, переробка твердих
побутових відходів, дороги місцевого значення
(зв’язок з мережею транспортних коридорів).

3.2. Підвищення здатності
населення адаптуватися
до потреб економіки та
невиробничого сектору.

3.3. Продовження
тривалості активного
періоду життя людини.

3.2.1. Підготовка трудових ресурсів для розвитку
галузей економіки, відповідно до потреб регіону.
3.2.2. Вдосконалення системи підготовки молоді
до умов регіонального ринку праці.
3.2.3. Створення умов для вразливих верств
населення до активного суспільного життя.
3.3.1. Підвищення суспільної свідомості
населення щодо стану здоров’я.
3.3.2. Розвиток системи первинної медицини в
сільських територіях.
3.3.3. Забезпечення якісною питною водою
населених пунктів, що мають найгостріші
проблеми з водопостачанням та якістю питної
води.
3.3.4.Подолання дитячої бездоглядності та
безпритульності.

