
1.1 Вдосконалення 
системи управління
1.1 Вдосконалення 
системи управління

1.1.1 Забезпечення 
доступної та 

відкритої влади

1.1.2.Завершення 
формування 

громади згідно 
Перспективного 

плану з можливим 
приєднанням 
додаткових 

населених пунктів

1.1.3. Розвиток 
співробітництва з 

іншими громадами

1.1.4. Спільне 
планування 

розвитку громади

1.1.5. Оптимізація 
надання 

адміністративних 
послуг (створення 

ЦНАП)

1.2 Розбудова комфортного та 
безпечного для проживання 

простору

1.2 Розбудова комфортного та 
безпечного для проживання 

простору

1.2.1 Капітальний ремонт доріг, 
підсипка та вирівнювання 

грунтових доріг
1.2.2 Створення в громаді 

внутрішнього транспортного 
спулучення

1.2.3 Розвиток системи 
централізованного 
водопостачання та 

водовідведення

1.2.4 організація сортування та 
вивезення сміття

1.2.5 Обладнання населених 
пунктів сучасною системою 

освітлення

1.2.6 Зміцнення матеріально-
технічної бази КП.

1.2.7 Розширення мережі 
інтернет-покриття.

1.2.8 Побудова центру безпеки 
громади

1.2.9 Запровадження системи 
відео-нагляду

1.2.10 Енергомодернізація 
закладів соціальної сфери

2.1 Формування 
інвестиційної 

привабливості громади

2.1 Формування 
інвестиційної 

привабливості громади

2.1.1 Замовлення і 
розробка генеральних 

планів населених 
пунктів

2.1.2 Проведення 
інвентарізації землі і 

майна

2.1.3 Створення схем 
просторового 
планування

2.1.4 Оформлення 
інвестиційного 

паспорту

2.1.5. Створення та 
просування бренду 

громади

2.2 Діалог та партнерство 
з місцевим бізнесом

2.2 Діалог та партнерство 
з місцевим бізнесом

2.2.1 Спільний 
благоустрій території

2.2.2 Підтримка закладів 
освіти та культури

2.2.3 Побудова житла для 
затребуваних 

працівників соціальної 
сфери та бізнесу

2.3 Створення точок росту в 
громаді

2.3 Створення точок росту в 
громаді

2.3.1 Побудова міні-
асфальтного заводу

2.3.2 Закупівля лінії для 
сушіння лікарських 

трав

2.3.3 Обладнання 
молокопереробного 

цеху

Стратегія розвитку
Миколаївської сільської ради

на 2018-2020 роки

 

Стратегічні 
цілі

Стратегічні 
цілі1.Згуртування території 1.Згуртування території 

3. Забезпечення соціальних стандартів та 
створення нового освітньо-культурного 

простору в громаді 

3. Забезпечення соціальних стандартів та 
створення нового освітньо-культурного 

простору в громаді 

2. Закладання підвалин для 
сталого економічного 

розвитку

2. Закладання підвалин для 
сталого економічного 

розвитку



Забезпечення соціальних стандартів та створення нового освітньо-культурного простору в громаді

3.1. Підтримка соціально 
незахищенних верств населення 

та учасників бойових дій

3.1. Підтримка соціально 
незахищенних верств населення 

та учасників бойових дій

3.1.1.Створення 
будинку для одиноких 

пристарілих людей

3.1.2. Матеріальна 
підтримка учасників 

АТО

3.2. Покращення 
матеріально- технічного 
забезпечення закладів 

охорони здоров'я

3.2. Покращення 
матеріально- технічного 
забезпечення закладів 

охорони здоров'я

3.2.1. Придбання 
медичного 

обладнання для ФАПів 
та амбулаторій

3.2.2. Запровадження в 
громаді єдиної 

медичної 
інформаційної мережі

3.3.Організація та 
підтримка сучасних 

розважальних і 
молодіжних напрямків

3.3.Організація та 
підтримка сучасних 

розважальних і 
молодіжних напрямків

3.3.1. Облаштування 
території для 

проведення ігр в 
пейнтбол та катання 

на квадрациклах

3.3.2. Розробка і 
запровадження 

програми "Молодь 
громади"

3.3.3. Стимулювання 
до створення графіті в 

начселених пунктах 
громади

3.4. Пропагування 
здорового способу 

життя

3.4. Пропагування 
здорового способу 

життя

3.4.1. 
Встановленнч 

сучасних 
спортивних 

майданчиків

3.4.2. Модернізація 
спортивного 

стадіону

3.4.3. Проведення 
спортивних змагань 

зі спортивного 
орієнтування

3.5. Організація 
дозвілля в громаді

3.5. Організація 
дозвілля в громаді

3.5.1. 
Перепрофілювання 
сільських бібліотек в 
інформаційні центри

3.5.2. 
Облаштування зон 

відпочинку та 
велодоріжок


