Сумський відокремлений підрозділ

Стратегія розвитку
Буринської об'єднаної
територіальної громади
на 2019-2027 роки
28 травня 2019 р.

295.66 км

2

Буринська громада
Сумський відокремлений підрозділ

•

– 29 жовтня 2017 року

•

– 456.88 км2

•

– 14286 осіб

•

–

Буринська міська рада (місто Буринь – адміністративний центр),
Верхньосагарівська сільська рада (село Верхня Сагарівка), Воскресенська сільська рада
(село Воскресенка, село Вікторинівка), Жуківська сільська рада (село Жуківка, село
Кубракове, село Нотаріусівка, село Тимофіївка), Олександрівська сільська рада (село
Олександрівка), Степанівська сільська рада (село Степанівка, село Чалищівка),
Суховерхівська сільська рада (село Суховерхівка, село Атаманське, село Дмитрівка, село
Нижня Сагарівка), Успенська сільська рада (село Успенка), Червонослобідська сільська рада
(село Червона Слобода, село Дич, село Чумакове)

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ
Сумський відокремлений підрозділ

1. Сталий
економічний
розвиток

СТРАТЕГІЧНІ
ЦІЛІ

3. Ефективні муніципальні
сервіси

2. Сучасна
інфраструктура та
екологічна
безпека
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1.1. Ефективне управління
1.1.1. Запровадження
електронних сервісів та
сприяння інформатизації
громади
1.1.2. Забезпечення
просторового розвитку
1.1.3. Відкритість та
прозорість
адміністрування
1.1.4. Сприяння
підвищення кваліфікації
працівників ОМС

1.4.5. Розвиток державноприватного партнерства
1.4.6. Міжмуніципальне
співробітництво з іншими
громадами
1.4.7. Стимулювання
активності мешканців
щодо розробки проектів
розвитку

1.2. Створення умов для
розвитку малого і
середнього
підприємництва
1.2.1. Розвиток
інфраструктури підтримки
бізнесу
1.2.2. Активізація освітніх
можливостей щодо
навчання підприємництву
та управлінню проектним
циклом

1. Сталий економічний
розвиток
1.3. Формування інвестиційної
привабливості та залучення
інвестицій
1.3.1. Брендування громади
1.4.1. Самозайнятість
населення
1.3.2. Розробка інвестиційного
паспорту

1.3.3. Створення промзони
1.2.3. Промоція
туристичного потенціалу

1.2.4. Підтримка розвитку
сфери послуг, приватної
медицини
1.2.5. Соціальне
підприємництво

1.4. Підтримка
сільського розвитку

1.4.2. Підтримка
неаграрних видів
бізнесу

1.4.3. Сприяння
збільшенню
конкурентноспроможності
продукції місцевих
виробників
1.4.4. Стимулювання
вирощення нішевих
культур
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2.1. Розбудова
інфраструктури
громади
2.1.1. Ремонт доріг з
твердим покриттям
2.1.2. Створення
якісного
водопостачання та
водовідведення
2.1.3. Благоустрій
території громади

2.1.4. Розвиток
комунального
господарства
2.1.5. Забезпечення
критерію доступності та
безпеки руху
2.1.6. Створення
внутрішнього
транспортного сполучення

2.2. Екологічна безпека
та збереження
навколишнього
середовища
2.2.1. Проведення
стратегічної екологічної
оцінки

2. Сучасна
інфраструктура та
екологічна безпека
2.3. Енергоефективність та
енергозбереження
2.3.1. Запровадження системи
енергоменеджменту

2.2.2. Модернізація очисних
споруд

2.3.2. Сприяння розвитку
альтернативних та відновлюваних
джерел енергії

2.2.3. Рекультивація
сміттєзвалища

2.3.3. Популяризація знань щодо
енергоефективності та
енергозбереження

2.2.4. Запровадження
ефективної системи
управління ТПВ
2.2.5. Регулярна кампанія з
популяризації екологічної
культури
2.2.6. Забезпечення
населення якісною питною
водою
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3.1. Система надання
адміністративних послуг
та соціального захисту

3.1.1. Створення сучасного
ЦНАП

3.2. Охорона здоров’я

3.2.1. Створення спроможної
мережі первинної медичної
допомоги

3. Ефективні
муніципальні сервіси
3.3. Освіта і культура

3.3.1. Створення громадських просторів

3.3.2. Оптимізація системи освіти
3.1.2. Збільшення рівня
соціального та цивільного
захисту населення

3.2.2. Реформування вторинної
ланки медичної допомоги та
розвиток Конотопського
госпітального округу

3.1.3. Запровадження
соціального транспорту

3.2.3. Сприяння розбудови
матеріально-технічної бази
охорони здоров’я

3.2.4. Підвищення кваліфікації
медичних кадрів

3.3.3. Запровадження інклюзивності,
рівності доступу до знань та протидії булінгу

3.3.4. Реформування системи бібліотек та
будинків культури

3.3.5. Підтримка фестивального руху
та народних колективів

3.4. Здоровий спосіб життя

3.4.1. Популяризація
здорового способу життя

3.4.2. Розбудова велоінфраструктури
3.4.4. Сприяння в організації та
проведенні спортивних змагань
(футбол, мотокрос, спортивне
орієнтування, спортивне
орієнтування, пауерліфтінг)
3.4.5. Створення сучасної і
доступної спортивної мережі
(модульні спортзали,
спорткомплекс, вуличні
антивандальні тренажери,
басейн)
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розвитку
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розвитку
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