
2. Цілі та пріоритети розвитку у 2019 році

Головною  метою  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  Лиманської
об'єднаної  територіальної  громади  на  2019  рік  є  створення  умов  для  сталого
економічного  розвитку громади;  поліпшення  якості,  комфортності  та  безпеки  життя
мешканців  ОТГ  шляхом  розвитку  сучасної  інфраструктури,  підтримки  малого  та
середнього підприємництва, надання якісних адміністративних та соціальних послуг.

Відповідно  до  затверджених  цілей  розвитку  Лиманської  об’єднаної
територіальної громади до 2025 року головними пріоритетами у 2019 році визначено:

- Сприяння  доступу  суб’єктів  малого  та  середнього  підприємництва  до
фінансових ресурсів;

- Забезпечення  умов  для  розвитку  сучасної  виробничої  інфраструктури,
створення нових робочих місць, у тому числі шляхом розбудови Індустріального парку
«Лиманський»;

- Нарощування виробництва продукції в агропромисловому комплексі;
- Подовження  робіт  з  будівництва,  відновлення  та  розвитку  мережі

дорожньо-транспортної та житлово-комунальної інфраструктури;
- Покращення  матеріально-технічного  стану  закладів  освіти,  охорони

здоров’я, фізичного виховання, культури та інших об’єктів соціальної інфраструктури;
- Підвищення  рівня  енергоефективності  в  усіх  галузях  матеріального

виробництва і соціальної сфери;
- Підвищення  якості  та  доступності  медичних,  освітніх,  житлово-

комунальних послуг;
- Соціальний  захист  малозабезпечених  верств  населення,  підтримка

внутрішньо-переміщених осіб, учасників АТО;
- Забезпечення соціальних гарантій  дітям-сиротам та  дітям,  позбавленим

батьківського піклування;
- Здійснення  заходів  щодо  забезпечення  охорони  навколишнього

природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;
- Підвищення якості  та доступності  адміністративних послуг,  організація

дистанційних робочих місць для покращення надання послуг з пенсійного забезпечення
мешканців міста та відділених населених пунктів громади;

- Збереження  та  розвиток  історико-культурної  та  духовної  спадщини
об’єднаної  громади,  проведення  культурних  заходів,  фестивалів,  виставок,  ярмарок,
конкурсів;

- Реконструкція парку, організація громадських пляжів та місць відпочинку.

Забезпечення  доступу  мешканців  Лиманської  ОТГ  до  різнобічних  та  не
упередженнях  джерел  інформації  шляхом  всебічного  висвітлення  діяльності  міської
ради та виконавчих органів, в тому числі через розповсюдження друкованої продукції,
організацію прес-турів, розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури.

Презентація  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади,  її  економічних та
інвестиційних  можливостей,  культурних  та  історичних  традицій,  створення
позитивного  для  інвесторів  іміджу  шляхом  розробки  інвестиційного  паспорту  ОТГ,
участі  у  бізнес-форумах,  міжнародних конференціях,  сформування концепції  бренду,
розробки символіки, маркетингу території, тощо.


