Стратегія регіонального розвитку Черкаської області 2020
Стратегічні цілі/Операційні цілі/Завдання
Стратегічні цілі
1. Підвищення
конкурентоспроможн
ості регіону

Операційні цілі
1.1. Стимулювання
залучення інвестицій

1.2. Підвищення
енергоефективності
1.3. Удосконалення
управління
регіональним
розвитком

1.4. Створення сприятливих
умов для розвитку
малого і середнього
бізнесу

1.5. Розвиток туристичнорекреаційної сфери

2. Розвиток сільських
територій

2.1. Диверсифікація
структури
сільськогосподарського
виробництва та
поглиблення переробки
продукції

Завдання
1.1.1. Створення позитивного
інвестиційного іміджу регіону
1.1.2. Підготовка інвестиційних
продуктів
1.1.3. Створення системи
інвестиційного супроводу
1.1.4. Розвиток логістичнотранспортного потенціалу
1.1.5. Сприяння розробці містобудівної
документації
1.2.1. Створення умов для розвитку
альтернативної енергетики
1.2.2. Впровадження заходів з
енергозбереження
1.3.1. Створення умов та стимулів
взаємодії громад для спільного
вирішення проблемних питань
1.3.2. Покращення доступності та
якості послуг, що надаються
органами державної влади та
місцевого самоврядування
1.3.3. Створення умов для динамічного
зростання ресурсного
забезпечення розвитку
територіальних громад
1.3.4. Підвищення якості кадрового
резерву органів виконавчої влади
та місцевого самоврядування
1.4.1. Розвиток інфраструктури
підтримки підприємництва
1.4.2. Сприяння місцевим виробникам у
експорті продукції
1.4.3. Інформаційна підтримка
місцевого виробника та сприяння
створенню місцевих брендів
1.4.4. Покращення умов для розвитку
ІТ сфери
1.5.1. Покращення стану та
інфраструктури рекреаційних зон
1.5.2. Розвиток туристичних об’єктів,
продуктів та мереж
1.5.3. Туристична промоція області
2.1.1. Створення умов для підтримки
підприємств комунальної та
кооперативної форми власності (в
галузях тваринництва,
овочівництва, фруктівництва,
сховищ довготривалого
зберігання с/г продукції а також
агропереробки)
2.1.2. Навчально-інформаційна
підтримка сільського населення, в

2.1.3.
2.1.4.
2.2. Розвиток сільських
територій та периферії
навколо міст та селищ

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.
2.2.4.

3. Розвиток людського
капіталу

3.1. Підвищення
адаптивності населення
до потреб ринку

3.1.1.

3.1.2.

3.2. Підвищення обізнаності
та соціальної активності
жителів області

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

4. Екологічна безпека
та збереження
довкілля

4.1. Створення умов для
поліпшення стану
довкілля

4.1.1.

4.2. Покращення управління
відходами

4.2.1.

4.1.2.

4.2.2.

4.3. Розвиток екомережі,
природно-заповідного

4.3.1.

т.ч. сільськогосподарської
кооперації, удосконалення
підготовки фахівців для малого
бізнесу в сільській місцевості
Розвиток органічного сільського
господарства
Покращення доступу
агровиробників до ринків збуту
Покращення транспортної
інфраструктури для
розблокування економічного
розвитку сіл
Розвиток самозайнятості та не
аграрних видів бізнесу, у т.ч.
сільського зеленого туризму
Поліпшення надання медичних
послуг в сільських територіях
Покращення доступу сільського
населення до публічної
інформації
Вдосконалення системи
підготовки молоді до умов
регіонального ринку праці
Покращення підготовки кадрів
для потреб регіональної
економіки, у тому числі розвиток
системи освіти впродовж життя
Розвиток лідерських якостей
населення
Залучення жителів області до
вирішення місцевих проблем
Створення умов для здорового
способу життя населення, у т.ч. у
сфері відпочинку та фізичної
культури
Збереження та розвиток
національної культури,
регіональних традицій,
підвищення історичної
обізнаності та патріотичне
виховання населення
Розвиток регіонального
інформаційного простору
Підвищення екологічної культури
населення
Вдосконалення системи
моніторингу довкілля
Сприяння зменшенню
захоронення твердих побутових
відходів
Збільшення обсягів утилізації
промислових відходів та повне
очищення області від невідомих,
непридатних та заборонених до
використання хімічних засобів
захисту рослин (відходів
пестицидів)
Збереження об’єктів природнозаповідного фонду, рідкісних і

фонду, збереження
біологічного та
ландшафтного
різноманіття
4.4. Покращення стану
водних об’єктів та
атмосферного повітря

зникаючих видів флори та фауни
4.3.2. Збереження лісів і зелених
насаджень в населених пунктах
області
4.3.3. Відновлення порушених земель
та родючості ґрунтів
4.4.1. Створення водоохоронних зон
4.4.2. Зменшення обсягів скиду
забруднених стічних вод та
покращення якості питної води
4.4.3. Впровадження технологій по
скороченню викидів
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря, в тому числі
від автотранспорту

