
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО І 
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ У 2022 РОЦІ 

 
 

Головна мета Програми – забезпечення розвитку економіки громади, 
ефективне використання внутрішнього природно-ресурсного потенціалу,  
підвищення зайнятості населення, формування позитивного іміджу громади, 
забезпечення якості та доступності публічних послуг, підвищення добробуту та 
стимулювання гармонійного розвитку населення. 

 
Головними пріоритетами розвитку громади  у 2022 році визначено: 
 
1. Оновлена, конкурентоспроможна економіка: 

 
- продовження робіт з відновлення та розвитку інфраструктурних об’єктів; 
- вирівнювання диспропорцій на ринку праці, підвищення рівня підготовки  

кваліфікованих робітничих кадрів; 
-  стимулювання зайнятості населення; 
-  підтримка малого та середнього підприємництва; 
-  формування позитивного іміджу громади; 
- створення умов для ефективного розвитку аграрного сектору, підвищення 

його конкурентоспроможності; 
- забезпечення балансу споживання харчових продуктів шляхом розвитку 

системи переробки сільгосппродукції. 
 
2. Якість життя та людський розвиток: 
 
-  розвиток освітнього та трудового потенціалу; 
- підвищення якості і доступності дошкільної та середньої освіти з 

урахуванням сучасних потреб; 
- створення умов для самореалізації молоді; 
- підвищення якості та доступності медичних послуг; 
- впровадження заходів, спрямованих на обмеження поширення 

інфекційних захворювань (у тому числі COVID-19) в громаді;  
- модернізація культурної та дозвіллєвої інфраструктури з урахуванням 

вимог інклюзивності; 
- створення умов для розвитку спорту в громаді. 
 
3. Ефективне управління та безпека в умовах зовнішніх і внутрішніх 
викликів: 
 

- запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх наслідків 
та підвищення ефективності реагування на них; відновлення систем 
життєзабезпечення на територіях, що постраждали від надзвичайних ситуацій; 



- реалізація принципів верховенства права, створення безпекового 
середовища та забезпечення правопорядку, запобігання і подолання проявів 
корупції; 

- розвиток установ і закладів системи соціального захисту населення, 
наближення їх послуг до громадян; 

- стале забезпечення населення питною водою;  
- поліпшення житлових умов населення, в першу чергу найбільш 

вразливих верств (внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського піклування, багатодітних сімей та будинків 
сімейного типу; 

- розроблення містобудівної документації, документації із землеустрою 
територіальних громад з використанням ІТ-технологій.  

 
4. Екологічна безпека та збалансоване природокористування: 

 
- ефективне вирішення питань, пов’язаних з екологічною безпекою 

громади, впровадження природоохоронних заходів; 
- попередження екологічних ризиків, у тому числі шляхом посилення 

системи моніторингу навколишнього природного середовища; 
- впровадження енергозберігаючих заходів та альтернативної енергетики у 

всіх галузях матеріального виробництва, соціальної сфери та житловому 
секторі. 

 
Основні інструменти реалізації визначених завдань та досягнення 

поставлених цілей: 
 
заходи щодо забезпечення виконання завдань Програми за ключовими 

напрямами діяльності Волноваської міської ВЦА; 
місцеві цільові програми, розроблені та затверджені в установленому 

порядку; 
інвестиційні/інфраструктурні проєкти, які відповідатимуть пріоритетам, 

визначеним в Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року та 
Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Донецької 
області на період до 2027 року, затверджених розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 
17 лютого 2020 року №147/5-20; 

 спрямовані на підвищення спроможності громади; 
 сприятимуть розвитку інфраструктури громади. 
 
Виконання Програми здійснюватиметься в межах реальних фінансових 

можливостей бюджету громади  та за рахунок позабюджетних коштів. 


