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Пропозиції до Концепції сільського розвитку до 2030 року
Шановний Ігорю Ростиславовичу!
Громадська організація «Центр екологічних ініціатив «Екодія» звертається до Вас з
метою надання пропозиції до проєкту Концепції сільського розвитку до 2030 року, що була
опублікована 25.11.2020 року на офіційному сайті Міністерства.
Ми вітаємо діяльність Міністерства спрямовану на розвиток сільських територій та
людського потенціалу у їх межах.
Однак звертаємо Вашу увагу, що дана Концепція та подальша розробка на її основі
Стратегії сільського розвитку до 2030 року та Плану дій з її реалізаці, буде ефективним
інструментом лише за наявності окремого Міністерства, яке буде відповідальне за
розвиток сільських територій, яким до серпня 2019 року було Міністерство аграрної
політики та продовольства.
Окрім того, просимо Вас у процесі розробки Стратегій, планів заходів для реалізації
стратегії враховувати відповідні положення Європейського Зеленого курсу (European
Green deal), а також стратегію Європейського Союзу «Від лану до столу» («From farm
to fork»). Дані стратегічні документи допоможуть досягнути сталого розвитку сільських
територій в Україні швидше.
Пропозиції ГО Екодія до Концепції сільського розвитку до 2030 викладені у Додатку
1 до даного листа.
У разі виникенння будь-яких запитань, звертайтесь на електронну адресу
md@ecoact.org.ua.
В. о. керівника відділу
екологізації промисловості

Амосов Михайло

Додаток 1
Поточна норма
(абз.3 стр.3 Проєкту Розпорядження
КМУ «Про схвалення Концепції
сільського розвитку до 2030 року»)
З огляду на це проблема соціальноекономічного розвитку сільських
територій
переростає
вже
в
національну і потребує реалізації на
рівні держави соціальної політики,
спрямованої
на
комплексне
її
розв'язання. Магістральною основою
при цьому повинно стати формування
і практичне втілення стратегічного
планування,
орієнтованого
на
соціально-економічну
розбудову
кожного окремо взятого сільського
поселення, розпочинаючи з мікро- і до
макрорівня. Його сутність має бути
підпорядкована інтересам кожного
сільського жителя.

(абз.1 стр.4 Проєкту Розпорядження
КМУ «Про схвалення Концепції
сільського розвитку до 2030 року»)
Мета Концепції сільського
розвитку є комплексне впровадження
принципів, підходів та механізмів
інтегрованого
розвитку сільських
територій,
який зумовлений
нагальною необхідністю позбутися
негативних реалій, що накопичилися в
аграрній і соціальній сферах та на
сільських територіях загалом.

(абз.1 стр.4 Проєкту Розпорядження
КМУ «Про схвалення Концепції
сільського розвитку до 2030 року»)
Відсутнє

Пропозиція
(абз.3 стр.3 Проєкту Розпорядження
КМУ «Про схвалення Концепції
сільського розвитку до 2030 року»)
З огляду на це проблема соціальноекономічного
розвитку
сільських
територій переростає вже в національну
і потребує реалізації на рівні держави
соціальної політики, спрямованої на
комплексне
її
розв'язання.
Магістральною основою при цьому
повинно стати
формування
і
практичне втілення стратегічного
планування,
орієнтованого
на
соціально-економічну
розбудову
кожного окремо взятого сільського
поселення, розпочинаючи з мікро- і до
макрорівня з нейтральним впливом
на довкілля. Його сутність має бути
підпорядкована інтересам кожного
сільського
жителя
і
повинна забезпечувати
право
громадянина на безпечне для життя і
здоров’я довкілля.

Обґрунтування
Пропонуємо додати відповідні
формулювання:

(абз.3 стр.3 Проєкту Розпорядження
КМУ «Про схвалення Концепції
сільського розвитку до 2030 року»)
Мета
Концепції
сільського
розвитку є комплексне впровадження
принципів, підходів та механізмів
інтегрованого
розвитку сільських
територій, який зумовлений нагальною
необхідністю позбутися негативних
реалій,
що
накопичилися
в
аграрній, екологічній і соціальній
сферах та на сільських територіях
загалом.

Пропонуємо додати до Мети
Концепції
наступне
формулювання:

“... стати
формування
і
практичне
втілення
стратегічного
планування,
орієнтованого на соціальноекономічну розбудову кожного
окремо взятого сільського
поселення, розпочинаючи з
мікроі
до
макрорівня з нейтральним вп
ливом на довкілля”
“... і повинна забезпечувати
право
громадянина
на
безпечне для життя і
здоров’я довкілля”
Зважаючи на
досягнення
розвитку,
необхідне
комплексно
економічні
аспекти.

спрямованість до
Цілей сталого
вважаємо
за
узгоджувати
соціальні,
та
екологічні

“який зумовлений нагальною
необхідністю
позбутися
негативних
реалій,
що
накопичилися
в
аграрній, екологічній і
соціальній сферах”
Зважаючи на
комплексне
впровадження
принципів,
підходів
та
механізмів,
вважаємо
за
необхідне
запобігати негативній шкоді
довкіллю.

(абз.1 стр.4 Проєкту Розпорядження Пропонуємо додати до Мети
КМУ «Про схвалення Концепції Концепції
наступне
сільського розвитку до 2030 року»)
формулювання:
“Концепція має на меті
Концепція має на меті покращити якість покращити якість життя у
життя
у
сільській
місцевості, сільській
місцевості,
задоволення життєвих/базових потреб задоволення
селян. Однією із таких базових життєвих життєвих/базових потреб
потреб є доступ до безпечної питної води селян. Однією із таких
та санітарії. Більша частина сільської базових життєвих потреб є
місцевості
України
користується доступ до безпечної питної
децентралізованими джерелами води, та води та санітарії. Більша
частина сільської місцевості

відповідно
переважно
відсутнє України
користується
централізоване водовідведення.
децентралізованими
джерелами
води,
та
Через
нераціональні
господарські відповідно
переважно
практики та зростаючі прояви зміни відсутнє
централізоване
клімату, води стає дедалі менше, а якість водовідведення.
дедалі гірша. Доступ до достатньої
кількості якісної води є не лише базовою Через
нераціональні
потребою людей у селі, але й основа господарські практики та
ведення сільського господарства, відтак зростаючі
прояви
зміни
доступ до води та раціональне клімату, води стає дедалі
управління водними ресурсами у менше, а якість дедалі гірша.
сільській місцевості має стати одним із Доступ
до
достатньої
пріоритетів для державної політики кількості якісної води є не
сільського
розвитку.
Це лише базовою потребою
міждисциплінарне
питання
яке людей у селі, але й основа
стосується і соціальної і економічної і ведення
сільського
звісно екологічної складової сталого господарства, відтак доступ
розвитку.
до води та раціональне
управління
водними
ресурсами
у
сільській
місцевості має стати одним
із пріоритетів для державної
політики
сільського
розвитку.
Це
міждисциплінарне питання
яке стосується і соціальної і
економічної
і
звісно
екологічної складової сталого
розвитку”.

(абз.6 стр.5 Проєкту Розпорядження
КМУ «Про схвалення Концепції
сільського розвитку до 2030 року»)
Розв’язання цих завдань вимагає
переорієнтування нині функціонуючої
стратегії державної політики на
безпосереднє задоволення життєвих
потреб селянина, надання йому
повного в межах законодавства права
бути господарем на своїй землі, мати
гарантовану і безпечну в екологічному
відношенні роботу з належною
оплатою
і
користуватися
послугами соціальної інфраструктури
відповідно до соціальних стандартів і
нормативів.

Зважаючи на необхідність
забезпечення селян доступом
до безпечної питної води.
(абз.6 стр.5 Проєкту Розпорядження Пропонуємо
додати
КМУ «Про схвалення Концепції формулювання:
сільського розвитку до 2030 року»)
Розв’язання цих завдань вимагає “Дані завдання повинні бути
переорієнтування нині функціонуючої розв’язані
з
мінімально
стратегії державної політики на негативним
впливом
на
безпосереднє задоволення життєвих довкілля”.
потреб селянина, надання йому повного
в межах законодавства права бути Зважаючи на комплексний
господарем на своїй землі, мати підхід до вирішення проблеми,
гарантовану і безпечну в екологічному вважаємо за необхідно в
відношенні роботу з належною оплатою достатній мірі враховувати
і користуватися послугами соціальної екологічні аспекти з мінімально
інфраструктури
відповідно
до можливим негативним впливом
соціальних
стандартів
і для навколишнього природного
нормативів. Дані завдання повинні середовища відповідно до ЗУ
бути розв’язані з нейтральним “Про охорону навколишнього
впливом на довкілля.
природного середовища”.

(абз.1 стр.6 Проєкту Розпорядження (абз.1
стр.6 Проєкту Розпорядження
КМУ «Про схвалення Концепції КМУ
«Про
схвалення
Концепції
сільського розвитку до 2030 року»)
сільського розвитку до 2030 року»)
Шляхи
та
способи
Шляхи та способи розв’язання
розв’язання проблем
проблем
Досягнення стратегічної мети
Досягнення стратегічної мети
передбачає досягнення стратегічних передбачає досягнення стратегічних та
та операційних цілей за основними
операційних цілей за основними
стратегічними
напрямами,
що стратегічними
напрямами,
що
відповідають
різним
векторам

Пропонуємо до “Економічного
вектору
сталого
розвитку
сільських
територій” внести зміни:
“...у сільській місцевості”.
Таке формулювання звучить
недискримінаційно.

розвитку, а також їх відповідному
забезпеченню:
І. Економічний вектор сталого
розвитку сільських територій:
–
диверсифікація
сільської
економіки;
– розвиток підприємництва та малих
форм господарювання на селі;
–
розвиток агротуризму та
рекреаційної сфери на селі;
– розвиток сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації.

відповідають різним векторам розвитку,
а також їх відповідному забезпеченню:
І. Економічний вектор сталого
розвитку сільських територій:
– диверсифікація сільської економіки;
– розвиток підприємництва та малих
форм господарювання у сільській
місцевості;
–
розвиток агротуризму та
рекреаційної
сфери у
сільській
місцевості;
–
розвиток сільськогосподарської
обслуговуючої кооперації.

(пункт
ІІІ
стр.6 Проєкту Розпорядження КМУ
«Про схвалення Концепції сільського
розвитку до 2030 року»)

(пункт
ІІІ
стр.6 Проєкту Розпорядження
КМУ
«Про схвалення Концепції сільського
розвитку до 2030 року»)

Пропонуємо до “Екологічного
вектору
сталого
розвитку
сільських територій” додати
такі пункти:

ІІІ. Екологічний вектор сталого
розвитку сільських територій:
– раціональне використання
природно-ресурсного
потенціалу
сільських територій;
– техногенна та екологічна
безпека сільських територій.

ІІІ. Екологічний вектор сталого
розвитку сільських територій:
–
раціональне
використання
природно-ресурсного
потенціалу
сільських територій;
– техногенна та екологічна безпека
сільських територій. - розробка
програм
адаптації
сільських
територій до змін клімату;

“розробка програм адаптації
сільських територій до змін
клімату”

Відсутнє

Зважаючи на кліматичні зміни,
які можуть негативно вплинути
як на довкілля, так і на людей,
зважаючи на те, що люди, які
проживають
на
сільських
територіях є
вразливими
категоріями,
які
можуть
втратити засоби для існування,
вважаємо за необхідно до 2030
року
розробити
програми адаптації сільських
територій до змін клімату.
Пропонуємо до “Екологічного
вектору
сталого
розвитку
сільських територій” додати
такі пункти:

Відсутнє

забезпечення
ефективного
екологічного контролю з метою
запобігання вчинення порушень
екологічного законодавства;

“забезпечення ефективного
екологічного контролю з
метою запобігання вчинення
порушень
екологічного
законодавства”
Екологічний
контроль
є
важливим
елементом
управління,
що
сприяє
виконанню встановлених норм
і правил і сприяє запобіганню
вчинення
екологічних
правопорушень.
Тому
вважаємо за необхідно у
Концепції розвитку сільських
територій передбачити дане
положення.

(пункт
8
стр.14 Проєкту Розпорядження КМУ
«Про схвалення Концепції сільського
розвитку до 2030 року»)
8. Техногенна та екологічна безпека
сільських територій
запобігання деструктивному впливу
господарської
діяльності
на
екологічний стан довкілля та ґрунтів
сільських територій через дотримання
виробничих стандартів;

(пункт
8
стр.14 Проєкту Розпорядження КМУ
«Про схвалення Концепції сільського
розвитку до 2030 року»)
8.Техногенна та екологічна безпека
сільських територій
запобігання деструктивному впливу
господарської діяльності на екологічний
стан довкілля та ґрунтів сільських
територій
через
дотримання
виробничих та екологічних стандартів;

Пропонуємо додати до п.8
“Техногенна та екологічна
безпека сільських територій”

запобігання забрудненню, виснаженню
природних
ресурсів,
негативному
впливу
на
стан
навколишнього
природного середовища;

- запобігання
забрудненню,
виснаженню
природних
ресурсів,
негативному
впливу
на
стан
навколишнього
природного
середовища шляхом
реалізації
ефективного екологічного контролю.

Пропонуємо додати до п.8
“Техногенна та екологічна
безпека сільських територій”:

“...
через
дотримання
виробничих та екологічних
стандартів”.
Вважаємо
дотримання
виробничих норм недостатнім
для
запобігання
деструктивному
впливу
господарської
діяльності.
Важливим в цьому аспектів є
дотримання
екологічних
стандартів,
отримання
відповідних
екологічних
дозволів
на
користування
природними
ресурсами
і
ліцензій.

“... шляхом
ефективного
контролю”

реалізації
екологічного

Зважаючи на важливу роль
контролю
у
процесі
запобігання
забрудненню,
виснаженню
природних
ресурсів тощо, вважаємо за
необхідне сприяти
забезпеченню та реалізації
ефективного
екологічного
контролю.

Відсутнє

- забезпечення особливій охороні
прибережних
захисних
смуг, лісозахисних смуг, а також схилів
з метою захисту водних і земельних
ресурсів.

Пропонуємо додати до п.8
“Техногенна та екологічна
безпека сільських територій”:
“забезпечення
особливій
охороні
прибережних
захисних смуг, лісозахисних
смуг, а також схилів з метою
захисту водних і земельних
ресурсів”
Зважаючи
на
високу
природоохоронну
цінність
прибережних захисних смуг,
лісозахисних смуг, а також
схилів,
вважаємо
за
необхідне забезпечити
їм
особливу
охорону
задля
захисту водних і земельних
ресурсів.

Відсутнє

- створення ефективних програм
адаптації сільських територій до змін
клімату;

Пропонуємо додати до п.8
“Техногенна та екологічна
безпека сільських територій”:

“створення
ефективних
програм адаптації сільських
територій до змін клімату”

Відсутнє

посилити
роль громадянського
суспільства та можливостей його
впливу
на
землеволодіння та
землекористування у громаді через
запровадження
реально
робочого
механізму громадянського суспільства.

Пропонуємо додати до п.8
“Техногенна та екологічна
безпека сільських територій”:
“посилити
роль
громадянського суспільства
та можливостей його впливу
на
землеволодіння
та
землекористування у громаді
через запровадження реально
робочого
механізму
громадянського суспільства”
Зважаючи
на
права
громадськості до доступу до
публічної інформації, а також
можливості
впливу
на
прийняття
екологічно
значущих рішень, вважаємо за
необхідне
створити
ефективних механізм взаємодії
з громадянським суспільством.

(пункт
8, стр.15 Проєкту Розпорядження
КМУ «Про схвалення Концепції
сільського розвитку до 2030 року»)
Індикатори розвитку:
дотримання
екологічних
нормативів і стандартів у галузі
охорони
довкілля,
здійснення
відповідного контролю;

(пункт
Пропонуємо додати відповідні
8, стр.15 Проєкту Розпорядження КМУ положення:
«Про схвалення Концепції сільського
розвитку до 2030 року»)
“у
галузі
охорони
Індикатори розвитку:
довкілля суб’єктами
дотримання
екологічних господарювання,
органами
нормативів і стандартів у галузі охорони місцевого
самоврядування,
довкілля суб’єктами господарювання, органами виконавчої влади, а
органами місцевого самоврядування, також
органами виконавчої влади, а також громадянами фізичними
громадянами фізичними особами.
особами”

Пропонуємо додати відповідні
положення:
Відсутнє

Відсутнє

Відсутнє

Ефективна
реалізація
екологічного
контролю, що сприяє запобіганню “Ефективна
реалізація
негативної шкоди для довкілля, життя і екологічного контролю, що
здоров’я людей.
сприяє
запобіганню
негативної
шкоди
для
довкілля, життя і здоров’я
людей”
Відновлення лісозахисних смуг для
захисту сільськогосподарських угідь.

Пропонуємо додати відповідні
положення:
“Відновлення
лісозахисних
смуг
для
захисту
сільськогосподарських угідь”

Забезпечення
реалізації
програм
адаптації до змін клімату сільських
територій.
Відсутнє

Відсутнє

Пропонуємо додати відповідні
положення:

“Забезпечення
реалізації
програм адаптації до змін
клімату
сільських
Створення
ефективної
системи територій”
управління і поводження з відходами.
Пропонуємо додати відповідні
положення:

Підготовка кадрів у сфері охорони
навколишнього
природного
середовища, проведення тренінгів і
курсів
підвищення
кваліфікації
громадських
інспекторів/уповноважених
за
екологічні питання на рівні ОТГ

“Створення
ефективної
системи
управління
і
поводження з відходами”
Пропонуємо додати відповідні
положення:
“Підготовка кадрів у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища,
проведення тренінгів і курсів
підвищення
кваліфікації
громадських
інспекторів/уповноважених
за екологічні питання на рівні
ОТГ”
Вважаємо
за
необхідно
передбачити
професійну
підготовку
кадрів,
громадських
інспекторів/
уповноважених на екологічні
питання на рівні ОТГ, що
підвищить
ефективність
здійснення ними наданих
повноважень.

Відсутнє

Відсутнє

Застосування
кращих
сільськогосподарських практик та технологій,
що дозволяють попередити і/або
зменшити негативний вплив на довкілля
від господарської діяльності.

Пропонуємо додати відповідні
положення:
“Застосування
кращих
сільсько-господарських
практик та технологій, що
дозволяють попередити і/або
зменшити негативний вплив
на довкілля від господарської
діяльності”

Пропонуємо додати відповідні
положення та розглянути цей
індикатор
до
п.7
щодо
інформаційно-консультаційної
Надання фінансової та інформаційно- діяльності, та п.9 щодо
консультативної підтримки виробникам фін.забезпечення
сталого
та господарствам що спрямована на розвитку :
запровадження кращих практик та
технологій у господарській діяльності.
“Надання
фінансової
та
інформаційноконсультативної підтримки
виробникам
та

Відсутнє

(пункт
8, стр.15 Проєкту Розпорядження
КМУ «Про схвалення Концепції
сільського розвитку до 2030 року»)
Очікувані результати:
збільшення
обсягів
виробництва продукції рослинництва
у результаті вжиття запобіжних
заходів щодо захисту від шкідливої дії
вод сільських населених пунктів і
сільськогосподарських угідь на цих
територіях;

господарствам
що
спрямована
на
запровадження
кращих
практик та технологій у
господарській діяльності”.
(пункт
8 Пропонуємо додати відповідні
стр.14 Проєкту Розпорядження КМУ положення:
«Про схвалення Концепції сільського
розвитку до 2030 року»)
Серед заходів та індикаторів
зокрема пропонуємо додати
наступне:
До заходів та індикаторів задля
забезпечення доступу людей до “- моніторинг за станом та
безпечної питної води та санітарії якістю водних ресурсів у
виділимо такі:
сільській
місцевості
та
оприлюднення даних;
- моніторинг за станом та якістю розвиток
системи
водних ресурсів у сільській місцевості централізованого
та оприлюднення даних;
водовідведення
- розвиток системи централізованого розвиток
системи
водовідведення
централізованого
- розвиток системи централізованого водопостачання, запобігання
водопостачання,
запобігання забрудненню та очистки
забрудненню
та
очистки децентралізованих джерел
децентралізованих
джерел
води води (колодязів, свердловин) ”
(колодязів, свердловин)
(пункт
Пропонуємо внести відповідні
8, стр.15 Проєкту Розпорядження КМУ зміни:
«Про схвалення Концепції сільського
розвитку до 2030 року»)
Замість очікуваного результату
“збільшення
обсягів
Очікувані результати:
виробництва
продукції
рослинництва у результаті
- вжиття запобіжних заходів щодо вжиття запобіжних заходів
захисту від шкідливої дії вод щодо захисту від шкідливої дії
сільських населених пунктів і вод сільських населених пунктів
сільськогосподарських угідь на цих і сільськогосподарських угідь
територіях
на цих територіях”, що не
відповідає, на нашу думку,
екологічному
вектору
сталого розвитку
сільських
територій.
пропонуємо
замінити на :
“вжиття запобіжних заходів
щодо захисту від шкідливої дії
вод
сільських
населених
пунктів
і
сільськогосподарських угідь на
цих територіях”
Пропонуємо додати відповідні
положення:

- попередження втрати гумусу та
погіршення
фізико-хімічних
та
агроекологічних
властивостей
ґрунтового покриву через запобігання
масовим
пожежам
на
сільськогосподарських угіддях у літній

- попередження втрати гумусу та
погіршення
фізико-хімічних
та
агроекологічних
властивостей
ґрунтового покриву через запобігання
масовим
пожежам
на
сільськогосподарських угіддях у літній
період при спалюванні соломи на

“... через
встановлення
спеціальних
правових
режимів
прибережних
захисних смуг, лісозахисних
смуг, а також схилів”

період при спалюванні соломи на
полях;

Відсутнє

полях та
у
межах
присадибних
ділянок, через
встановлення
спеціальних
правових
режимів
прибережних
захисних
смуг,
лісозахисних смуг, а також схилів.
Пропонуємо додати відповідні
положення:
- зменшення кількості стихійних
сміттєзвалищ шляхом впровадження “зменшення
кількості
ефективної
моделі
управління стихійних
сміттєзвалищ
відходами;
шляхом
впровадження
ефективної моделі управління
відходами”
Пропонуємо додати відповідні
положення:

Відсутнє

- ефективна реалізація програм
адаптації сільських територій до змін “ефективна
реалізація
клімату на 80% територій сільських програм адаптації сільських
громад;
територій до змін клімату на
80% територій сільських
громад”
Пропонуємо додати відповідні
положення:

Відсутнє

- ефективна робота і підтримання в
належному стані протипаводкових,
протизсувних
систем
на
тих
сільських
територіях,
де
це
необхідно в
межах
програми
адаптації сільських
територій до
зміни клімату.

"ефективна
робота
і
підтримання в належному
стані
протипаводкових,
протизсувних систем на тих
сільських територіях, де це
необхідно в межах програми
адаптації
сільських
територій до зміни клімату”

(пункт
11,
пп.3
стр.20 Проєкту Розпорядження КМУ
«Про схвалення Концепції сільського
розвитку до 2030 року»)

(пункт
11,
пп.3 Пропонуємо додати відповідні
стр.20 Проєкту Розпорядження КМУ положення:
«Про схвалення Концепції сільського
розвитку до 2030 року»)
“у
соціальній та екологічній сф
11.
Інвестиційне
забезпечення 11.
Інвестиційне
забезпечення ерах села
на
засадах
сталого
розвитку
сільських сталого
розвитку
сільських державно-приватного
територій
територій
партнерства”
розширити
практики
реалізації
розширити
практики
реалізації
інвестиційних проектів у соціальній
інвестиційних
проектів
у Вважаємо за необхідне в межах
сфері села на засадах державно- соціальній та екологічній сферах села сільських
територій
приватного партнерства;
на
засадах
державно-приватного реалізовувати
і
залучати
партнерства;
інвестиції не лише в соціальні
сфери, а також в екологічні.
(стр.20 Проєкту Розпорядження КМУ
«Про схвалення Концепції сільського
розвитку до 2030 року»)
Очікувані результати:
збільшення
обсягів
капітальних
інвестицій на розвиток соціальної
інфраструктури села за рахунок усіх
джерел фінансування до рівня їх
потреби
по
кожній
об’єднаній
територіальній громаді, що загалом по
державі має становити не менше

(стр.20 Проєкту Розпорядження КМУ
«Про схвалення Концепції сільського
розвитку до 2030 року»)
Очікувані результати:
збільшення
обсягів
капітальних
інвестицій на розвиток соціальної та
екологічної інфраструктури села за
рахунок усіх джерел фінансування до
рівня їх потреби по кожній об’єднаній
територіальній громаді, що загалом по
державі має становити не менше третини

Пропонуємо додати відповідні
положення:
“на розвиток соціальної та
екологічної інфраструктури
села”
Вважаємо за необхідне в межах
сільських
територій
реалізовувати
і
залучати
інвестиції не лише на розвиток

третини капітальних
виробничу сферу;

інвестицій

у

капітальних інвестицій у виробничу та соціальної інфраструктури, а
невиробничу сфери;
також екологічної.

