
Структура (матриця) цілей та завдань Ємільчинської територіальної громади 

Стратегічна ціль Оперативна ціль Завдання 

1.1.1. Підтримати  заліснення  територій,  що  непридатні  для  аграрного  та  
промислового  виробництва 
1.1.2. Запровадити навчання  із  застосування  інновацій  у  лісовому  
господарстві  та  переробці  деревини  

1.1. Підтримка  інноваційного  
лісового  господарства  та  
супутньої  інфраструктури 
(дотичних  виробництв) 1.1.3. Розвивати  комунальну  інфраструктуру,  що  необхідна  для  розвитку  

лісового  господарства  
1.2.1. Сприяти  розвитку  сфери  послуг  біля  державних  доріг 
1.2.2. Створити  та  підтримати  діяльність  агенції  місцевого  економічного  
розвитку 
1.2.3. Стимулювати  створення  сільськогосподарських  обслуговуючих 
кооперативів,  інших  форм  об’єднання  дрібних  товаровиробників   

1.2. Підтримка малого та 
середнього бізнесу, сільських 
обслуговуючих кооперативів  та 
особистих селянських господарств, 
що займаються тваринництвом, 
ягідництвом, бджільництвом  та 
іншими інноваційними напрямами 

1.2.4. Сприяти запровадженню та розширенню застосування малими 
суб`єктами  господарювання  тваринництва,  ягідництва,  бджільництва,  
інших  інноваційних  напрямів  агровиробництва 

1.3.1. Сформувати  та  поширити  інформацію  про  потенціал  громади  з  
видобутку  гранітів 

1.3. Сприяння підприємствам, що 
працюють у сфері видобутку надр 
та промисловому виробництву на 
їх основі 

1.3.2. Запровадити на засадах державно-приватного партнерства 
співробітництво між селищною радою й приватними юридичними особами, 
зацікавленими у розробці надр громади 

1.4.1. Підтримати  застосування  підприємствами,  установами, 
організаціями,  приватними  особами  відновлювальних  джерел  енергії  
1.4.2. Запровадити в комунальній сфері систему енергоменеджменту та 
енергомоніторингу 

1. Прискорений 
інноваційний розвиток 
пріоритетних сфер 
економіки 

1.4. Розвиток альтернативної  
енергетики та енергозбереження на 
місцевому рівні 

1.4.3. Провести термосанацію приміщень установ бюджетної сфери селищної 
ради 
2.1.1. Зберегти  наявні  пам’ятки  природи,  збільшити  мережу  об’єктів  
природно-заповідного  фонду  

2. Стале 
природокористування, 
створення безпечного 

2.1. Збереження природного 
різноманіття та розвиток мережі 
об’єктів природно-заповідного 
фонду 

2.1.2. Забезпечити  догляд  за  малими  річками  та  водоймами,  ремонт 
комунальних  меліоративних  мереж 



2.2.1. Створити  в  громаді  систему  загального  моніторингу  стану  
природного  середовища 
2.2.2. Розробити  пакет  містобудівної  документації  з  зонінгом 

2.2.3. Впровадити  сучасні  методи  утримання  зелених  насаджень 

2.2. Рівновага між природними 
ресурсами громади та  життєвими 
потребами людей 

2.2.4. Створити  та  налагодити  систему  роздільного  збору,  вивезення  та 
утилізації  побутового  сміття  та  промислових  відходів 
2.3.3. Здійснити реновацію низки потенційно популярних об`єктів історико-
культурної  спадщини  та територій навколо  них 
2.3.1. Запровадити практику проведення фестивалів, інших активностей, 
спрямованих на  підтримку традиційної культури Полісся. 

життєвого середовища,  
збереження  та 
розвиток традиційної 
поліської культури 

2.3. Збереження і розвиток 
історико-культурної спадщини 
Полісся 

2.3.2. Підтримати сучасні тенденції  розвитку   музейної  справи  в  громаді  

3.1.1. Стимулювати  та  підтримувати  ініціативи  з  благоустрою  населених 
пунктів  та  здійснювати  власні  

3.1. Чисті та доглянуті села із 
якісними дорогами 

3.1.2. Провадити реконструкцію та ремонт доріг місцевого значення, а також 
супутньої інфраструктури  
3.2.1. Забезпечити мешканців громади якісною питною водою  
3.2.2. Поширити  якісне  вуличне  освітлення  сіл  громади 

3.2. Модернізація інфраструктури 
житлово-комунального 
господарства 3.2.3. Збільшити  різноманіття  та  розширити  географію  житлово-

комунальних послуг,  що  надаються  
3.3.1. Запровадити  систему  відеоспостереження  «Безпечна громада» 
3.3.2. Забезпечити  умови  для  гарантування  цивільного захисту  мешканців 
громади 

3.3. Безпечне довкілля та 
громадська безпека 

3.3.3. Підтримати  взаємодію  громади  з  Національною  поліцією України 

3.4.1. Створити,  цифрувати,  брендувати  та  популяризувати  інформаційну 
базу туристичних  об’єктів  громади 
3.4.2. Запровадити до туристичної діяльності громади геоінформаційні 
системи 
3.4.3. Підтримати  розвиток  сільського  та  сільського  зеленого туризму 

3. Сучасні, комфортні 
умов для життя, 
розвинута сфера 
послуг 
 

3.4. Привабливий туристичний 
простір та  розвинуті  послуги  

3.4.4. Підтримати  розвиток  кластеризації  послуг  у  туристичній  галузі 
 
4.1.1. Запровадити  в  громаді  концепцію  розвитку  «розумні села» 4. Розвиток людського 

потенціалу та 

4.1. Розвиток  громадянської 
активності  та  ініціативності 
жителів 

4.1.2. Здійснити  підтримку  громадських  об’єднань  соціальної  
спрямованості 



4.1.3. Створити  новітні  інформаційні  можливості  для  комунікації  влади  
та  громадськості 
4.2.1. Підтримати  дитячі  та  юнацькі  (молодіжні)  ініціативи  у різних  
сферах 

4.2. Забезпечення  активної 
самореалізації  дітей  та учнівської  
молоді 

4.2.3. Створити  молодіжний  центр  громади та  мережу  вільних  
молодіжних  просторів  
4.3.1. Покращити  умови  надання  послуг  із  дошкільної  та загальної  
середньої  освіти   та запровадити  нові  курси, що готують  учнів  до  
успішного  працевлаштування 
4.3.2. Підтримати  запровадження  соціально-відповідальних ініціатив  
бізнесу 
4.3.3. Підтримати  ініціативи,  спрямовані  на забезпечення  гендерної  
рівності  та  інтересів  вразливих  категорій мешканців  
4.3.4. Забезпечити умови для якісного надання послуг із охорони здоров`я  та  
соціальних послуг 
4.3.5. Модернізувати  заклади  культури 

громадянської 
активності 

4.3. Розвиток сфер освіти, 
культури,  охорони здоров’я, 
фізкультури  та  спорту 

4.3.6. Реконструювати  спортивну  інфраструктуру  та стимулювати  
мешканців  до  занять  фізкультурою  і  спортом  

 




