
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Андрушівська громада – це комфортне місце проживання щасливих, ініціативних та 
відповідальних людей, край з давніми культурними традиціями, історичною спадщиною та 
розвиненим зеленим туризмом, економічно самодостатня громада з інноваційними 
сільськогосподарськими та промисловими підприємствами. Екологічний край з чистими, 
безпечними, освітленими населеними пунктами, з розвиненою соціальною інфраструктурою, з 
якісними дорогами та тротуарами. 

1. Підвищення економічної 
спроможності громади 

2. Покращення якості життя 
населення та публічних 

послуг в громаді 

1.1. Покращення 
інвестиційного 
та бізнес-
клімату 

1.2. Створення 
умов для 
розвитку 
малого і 
середнього 
бізнесу 

1.3. Розвиток 
туристично-
рекреаційного 
потенціалу  

2.1. Покращення 
стану інженерної 
інфраструктури 
в населених 
пунктах 
громади 

2.2. 
Підвищення 
рівня 
екологічної та 
енергетичної 
безпеки 

2.3. 
Покращення 
якості 
публічних 
послуг 

2.4. 
Покращення 
рівня безпеки 
життя в 
громаді 



 
Операційні цілі деталізовані в завданнях. Завдання дають відповіді на 

питання, яким шляхом, яким чином громада намагатиметься досягнути цілей 
свого розвитку. 
Стратегічні цілі Операційні цілі Завдання 

1. Підвищення 
економічної 
спроможності громади 
  

 1.1. Покращення 
інвестиційного та бізнес-
клімату 

 

1.1.1. Інвентаризація 
нерухомого майна та земельних 
ділянок, визначення 
інвестиційно-привабливих 
1.1.2. Розробка інвестиційного 
паспорта громади 
1.1.3. Розробка актуальної 
картографічної основи та 
містобудівної документації 
1.1.4. Участь у грантових, 
міжнародних проектах та 
програмах 

 1.2. Створення умов для 
розвитку малого і 
середнього бізнесу 

 
 

1.2.1. Покращення механізму 
співпраці влади з бізнесом 
(актуальна інформація для 
бізнесу на сайті громади, 
консультації бізнесу з владою). 
1.2.2. Створення умов для 
стимулювання підприємницької 
активності громадян 
 1.2.3. Розвиток 
сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів та 
переробки с/г продукції в 
громаді 

1.3. Розвиток туристично-
рекреаційного потенціалу 

1.3.1. Формування каталогу 
туристичних об’єктів 
1.3.2. Створення та 
популяризація туристичних 
маршрутів 
1.3.3. Розвиток сільського 
зеленого туризму 
1.3.4. Впорядкування існуючих 
та створення нових 
рекреаційних і відпочинкових 
зон 

 2. Покращення якості 
життя населення та 
публічних послуг в 
громаді 

 

 2.1. Покращення стану 
інженерної 
інфраструктури в 
населених пунктах 
громади 

 

2.1.1. Будівництво та 
реконструкція мостів, доріг та 
тротуарів 
2.1.2. Будівництво та 
реконструкція мереж 
водопостачання та 
водовідведення 
2.1.3. Модернізація вуличного 
освітлення 
2.1.4. Благоустрій населених 
пунктів громади 



  2.2. Підвищення рівня 
екологічної та 
енергетичної безпеки 

2.2.1. Поліпшення управління 
твердими побутовими 
відходами 
2.2.2. Впорядкування діючих та 
ліквідація стихійних 
сміттєзвалищ 
2.2.3. Підтримка розвитку 
альтернативної енергетики 
2.2.4. Проведення 
термомодернізації 
(термосанації) та реконструкції 
існуючих об’єктів комунальної 
власності 
2.2.5. Очищення русла річки 
Гуйва та інших водних об’єктів 
від зайвої рослинності 

 2.3. Покращення якості 
публічних послуг 

2.3.1. Підвищення якості 
медичних послуг 
2.3.2. Забезпечення культурно-
дозвільних потреб мешканців 
громади. 
2.3.3. Підвищення якості 
освітніх послуг. 
2.3.4. Соціальний захист 
пільгової категорії населення, 
незахищених верст населення, 
дітей та покращення їх 
житлових умов 
 2.3.5. Підвищення рівня 
спортивної активності 
мешканців громади 

2.3.6. Підвищення якості 
надання адміністративних 
послуг 

 2.4. Покращення рівня   
безпеки життя в громаді 

2.4.1. Зменшення рівня 
злочинності та безпека 
дорожнього руху на території               
громади 
2.4.2. Встановлення та 
розширення мережі камер 
зовнішнього 
відеоспостереження 
2.4.3. Цивільний захист 

 
  



Стратегічна ціль 1. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАДИ 

Операційна ціль 1.1. Покращення інвестиційного та бізнес-клімату. 
Завдання 1.1.1. Інвентаризація нерухомого майна і земельних ділянок, визначення 
інвестиційно-привабливих. 
Завдання    1.1.2. Розробка інвестиційного паспорта громади. 
Завдання    1.1.3. Розробка актуальної картографічної основи містобудівної документації. 
Завдання    1.1.4. Участь у грантових, міжнародних проектах та програмах. 
 
Операційна ціль 1.2. Створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу. 
Завдання  1.2.1. Покращення механізму співпраці влади з бізнесом (актуальна інформація 
для бізнесу на сайті громади, консультації бізнесу з владою).  
Завдання  1.2.2. Створення умов для стимулювання підприємницької активності громадян 
Завдання  1.2.3. Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та переробки 
с/г продукції в громаді 
 
Операційна ціль 1.3. Розвиток туристично-рекреаційного потенціалу. 
Завдання  1.3.1. Формування каталогу туристичних об’єктів. 
Завдання  1.3.2. Створення та популяризація туристичних маршрутів. 
Завдання  1.3.3. Розвиток сільського зеленого туризму. 
Завдання  1.3.4. Впорядкування існуючих та створення нових рекреаційних і відпочинкових 
зон.  
 
Стратегічна ціль 2. ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ТА 
ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В ГРОМАДІ 

Операційна ціль 2.1.  Покращення стану інженерної інфраструктури в населених 
пунктах громади 
Завдання   2.1.1. Будівництво та реконструкція мостів, доріг та тротуарів. 
Завдання   2.1.2. Будівництво та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення. 
Завдання   2.1.3. Модернізація  вуличного освітлення. 
Завдання   2.1.4. Благоустрій населених пунктів громади 
 
Операційна ціль 2.2. Підвищення рівня екологічної та енергетичної безпеки 
Завдання   2.2.1. Поліпшення управління твердими побутовими відходами. 
Завдання   2.2.2. Впорядкування діючих та ліквідація стихійних сміттєзвалищ. 
Завдання   2.2.3. Підтримка розвитку альтернативної енергетики. 
Завдання  2.2.4. Проведення термомодернізації (термосанації) та реконструкції існуючих 
об’єктів комунальної власності. 
Завдання 2.2.5. Очищення русла річки Гуйва та інших водних об’єктів від зайвої 
рослинності 
 
Операційна ціль 2.3.  Покращення якості публічних послуг 
Завдання  2.3.1. Підвищення якості медичних послуг 
Завдання  2.3.2. Забезпечення культурно-дозвільних потреб мешканців громади. 
Завдання  2.3.3. Підвищення якості освітніх послуг. 
Завдання 2.3.4. Соціальний захист пільгової категорії населення, незахищених верст 
населення, дітей та покращення їх житлових умов. 
Завдання   2.3.6. Підвищення рівня спортивної активності мешканців громади. 
Завдання   2.3.7. Підвищення якості надання адміністративних послуг 
 
Операційна ціль 2.4. Покращення рівня безпеки життя в громаді 
Завдання 2.4.1. Зменшення рівня злочинності та безпека дорожнього руху на території               
громади. 
Завдання 2.4.2. Встановлення та розширення мережі камер зовнішнього 
відеоспостереження.  
Завдання 2.4.3. Цивільний захист. 
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