Стратегічні пріоритети розвитку Кіровоградщини до 2027 року
(до проекту Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки)

Стратегічне бачення: Кіровоградщина – регіон:
конкурентоспроможний з інноваційно-активною економікою, сприятливим бізнес-кліматом;
щасливих та ініціативно-активних людей;
із комфортними умовами життєдіяльності;
з безпечним довкіллям.
Місія: Створення сприятливих умов для впровадження інновацій у різних сферах діяльності, розвитку підприємництва, якісної
освіти, ефективного використання наявного потенціалу для підвищення якості життя та матеріального добробуту населення.

"Конкурентоспроможний регіон з інноваційноактивною економікою, сприятливим бізнескліматом"

1."Конкурентоспроможна
інноваційноспрямована економіка, яка
розвивається на засадах смарт-спеціалізації"

Стратегічні
цілі

Операційні цілі

Завдання

1.1. Створення сприятливого
1.1.1. Поширення інформації про інвестиційну привабливість області та її територій, презентація їх
клімату
для
залучення потенціалу та інвестиційних проектів під час міжрегіональних та міжнародних заходів.
інвестицій.
1.1.2. Впровадження механізмів інвестиційного супроводу.
1.1.3. Модернізація і подальший розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури та логістичного
потенціалу.
1.2. Розвиток підприємництва
1.2.1. Розвиток інфраструктури підтримки підприємництва
– ключ до економічного
1.2.2. Удосконалення підготовки фахівців для малого бізнесу
зростання регіону
1.2.3. Ресурсно-інформаційна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва
1.3. Розвиток існуючих та
1.3.1. Розвиток мережі індустріально-технологічних інституцій та кластерів.
створення
нових
1.3.2. Технологічне переоснащення та розширення діючих виробничих потужностей, введення в дію
високотехнологічних
нових високотехнологічних виробництв.
виробництв з урахуванням
1.3.3. Впровадження енергозберігаючих технологій, збільшення частки використання енергії, що
засад смарт-спеціалізації
виробляється з відновлювальних джерел та інших альтернативних видів палива
1.4. Розвиток ІТ-технологій та
1.4.1. Стимулювання розвитку інноваційного потенціалу та інфраструктури інтелектуальних послуг.
інновацій і впровадження їх у
1.4.2. Розвиток співпраці підприємств області з науковими установами і вищими навчальними
виробництво.
закладами, зокрема щодо продукування нових наукових інноваційних розробок та впровадження їх у

виробництво
1.4.3. Просування технологій Індустрії 4.0.

"Регіон щасливих та ініціативно-активних людей"
Регіон із комфортними умовами
життєдіяльності"

2."Розвиток людського капіталу та підвищення
якості життя населення"
3."Сталий розвиток усіх
територій"

2.1. Якісна освіта для всіх

2.2. Міцне здоров'я – шлях до
стабілізації
демографічної
ситуації.

2.3. Створення
підвищення
населення.

умов для
добробуту

3.1.
Впровадження
інструментів
ефективного
адміністративного
менеджменту.

3.2.
Стимулювання
економічної
активності,
насамперед в перспективних
для відповідних територій
сферах
господарської

2
2.1.1. Забезпечення доступної дошкільної освіти шляхом формування оптимальної мережі закладів
дошкільної освіти, спроможної задовольняти освітні запити громадян.
2.1.2. Забезпечення доступності якісної шкільної освіти для всіх дітей і підлітків
2.1.3. Розвиток якісної професійної (професійно-технічної, фахової передвищої, вищої) освіти з
урахуванням потреб регіонального ринку праці
2.1.4. Підтримка та розвиток творчого потенціалу дітей та молоді через систему позашкільної
освіти.
2.1.5. Розвиток інклюзивної освіти
2.2.1. Підвищення доступності та ефективності медичного обслуговування з впровадженням
інноваційних практик та засобів лікування у містах та сільській місцевості (з урахуванням потреб усіх
груп населення)
2.2.2. Посилення профілактичних заходів з упередження захворюваності населення, формування у
населення культури здорового способу життя та покращення репродуктивного здоров'я.
2.2.3. Розвиток спортивної та фізкультурно-оздоровчої інфраструктури, підтримка спорту та
фізичної активності громадян.
2.3.1. Підвищення якості та доступності соціальних послуг для задоволення потреб соціальновразливих категорій населення.
2.3.2. Створення умов для включення людей з особливими потребами в активне життя
2.3.3. Створення умов для соціального становлення молоді, всебічному захисту та розвитку дітей
2.3.4. Забезпечення гендерної рівності.
2.3.5. Збереження народних традицій і надбань, розвитку культуротворчого потенціалу населення
3.1.1. Формування ефективної системи органів управління на місцевому рівні з урахуванням
реформи адміністративно-територіального устрою
3.1.2. Підвищення якості та доступності адміністративних послуг.
3.1.3. Формування механізмів розвитку у населення лідерських якостей, мобілізації мешканців до
вирішення місцевих проблем
3.1.4. Розвиток співробітництва громад
3.1.5. Покращення інструментів просторового планування
3.1.6. Впровадження електронних і ІТ сервісів в систему управління інфраструктурою
життєдіяльності територій.
3.2.1. Розвиток альтернативної енергетики
3.2.2. Розвиток органічного сільського господарства та виробництва продуктів харчування
3.2.3. Розвиток сучасних форм кооперації у аграрній та іншій виробничій сфері
3.2.4. Розвиток самозайнятості та впровадження неаграрних видів бізнесу
3.2.5. Покращення доступу агровиробників до ринків збуту

"Регіон з безпечним довкіллям"

4."Збереження екосистем та
поліпшення екологічної
інфраструктури"

3
діяльності.
3.2.6. Розвиток сільських територій з низькою щільністю населення та малих монофункціональних
міст.
3.3. Розвиток логістичної та
3.3.1. Підвищення доступності якісного побутового обслуговування населення, насамперед у
соціально-побутової
сільській місцевості
інфраструктури територій
3.3.2. Розвиток місцевої дорожньо-транспортної інфраструктури та налагодження роботи
комунального транспорту і сполучення між населеними пунктами. Розширення використання
електротранспорту для пасажироперевезень та відповідної інфраструктури.
3.3.3. Покращення стану рекреаційних зон та розвиток туристичних об'єктів, маршрутів, продуктів,
розвиток туристичного маркетингу
3.3.4. Розвиток сучасної інформаційно-телекомінікаційної інфраструктури.
3.3.5. Забезпечення доступності якісних послуг з постачання якісної питної води та сучасних систем
водовідведення, будівництва та реконструкції систем централізованого питного водопостачання та
водовідведення, із застосуванням новітніх технологій та обладнання.
3.3.6. Розбудова закладів дозвілля та культури
3.3.7. Покращення умов проживання населення, розвиток житлового будівництва, зокрема
доступного для молоді та інших соціально вразливих верств населення.
3.3.8. Розвиток конкурентного середовища на ринку обслуговування житла
4.1. Розвиток екомережі та
4.1.1. Збереження і розвиток екомережі та природно-заповідного фонду
збереження біорізноманіття
4.1.2. Забезпечення збереження, відновлення та стале використання наземних і внутрішніх
прісноводних екосистем
4.2. Зменшення екологічного
4.2.1. Формування екологічної культури мешканців
навантаження на довкілля
4.2.2. Формування ефективної системи управління екологічними ризиками
4.2.3. Зменшення обсягу утворення відходів, впровадження механізмів їх переробки та повторного
використання на основі інноваційних технологій та виробництв
4.2.4. Зменшення обсягів скидання неочищених стічних вод, насамперед з використанням
інноваційних технологій та обладнання з водоочищення
4.2.5. Створення умов для поліпшення стану повітряного басейну
4.2.6. Відновлення деградованих і еродованих земель та грунтів
4.2.7. Збільшення лісистості області за рахунок територій, що внаслідок деградації землі вже не
можуть використовуватися для сільськогосподарських робіт
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