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6. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ МІСТА ШОСТКА  

6.1. Стратегія розвитку міста «Шостка Смарт-сіті » 

Однією з обов’язкових умов створення сучасного міського простору є поєднання ком-

форту та соціальної привабливості. Розвинена міська інфраструктура (сучасне житло, устано-

ви обслуговування, місця прикладання праці, інженерно-транспортна інфраструктура), впро-

вадження новітніх технологічних досягнень та безпечне екологічне і естетично привабливе 

середовище – саме на цих засадах базується концепція розвитку міста Шостка, якою її бачать 

проектувальники. Вона повністю збігається з розпочатими раніше розробками проекту (про-

грами) стратегії розвитку міста і управління розвитком, яка вже отримала назву «ШОСТКА 

СМАРТ-СІТІ» («розумне місто») і почала втілюватися в життя в окремих сферах. Основні 

положення даної стратегії увійшли до рішень даного генерального плану міста та приймають-

ся за його основу (викладені нижче). Проект стратегії розроблено з використанням ідей, вті-

лених у кращих концепціях розвитку сучасних міст (програми «Smart-City» для Барселони, 

Києва, Львова). Також генплан включає до свого складу концепцію (програму) створення Ін-

дустріального парку «Свема», який вже працює в місті, але ще продовжує свій розвиток. 

Виклики сьогодення носять глобальний характер, тому неможливо  розглядати 

позитивні та негативні фактори розвитку міста без врахування тенденцій розвитку 

всього суспільства. Саме тому протягом найближчих 5 років має відбутися суттєве ре-

формування в усіх сферах суспільства, з врахуванням ефективних здобутків держав – 

світових лідерів. Зміни стосуватимуться як об’єктів господарського комплексу, в пер-

шу чергу, виробничих – промислових підприємств, установ комунальної галузі, будів-

ництва, транспорту, зв’язку, так і системи освіти (у т.ч. стандартів в дитячих садках, 

школах, закладах професійно-технічної освіти, коледжах та інститутах). Потребують 

реформування система охорони здоров’я, культури, система адміністративного управ-

ління містом і самоуправління, а також інші сфери.  

З кожним днем у світі посилюється конкуренція, яка є не тільки найбільшим викли-

ком для керівництва та громади міста, але є і основною рушійною силою економіки майбу-

тнього. В сучасній економіці поєднуються виробництво та культура, соціальні та технологі-

чні інновації. Вже сьогодні це спричиняє значне підвищення конкуренції міст між собою, 

адже створення комфортної інфраструктури обумовлює об’єктивну привабливість населе-

ного пункту для проживання, роботи, освіти, залучення висококваліфікованих фахівців та 

інвестицій, що, відповідно, оптимізує процес зростання економічних показників –

матеріальної основи для містобудівного розвитку. 

Забезпечення нової якості життя базується на поєднанні декількох факторів: виваже-

на та обґрунтована стратегія використання новітніх технічних досягнень в усіх сферах міста 

та широка співпраця з громадою. Стратегія «ШОСТКА СМАРТ-СІТІ» передбачає підтрим-

ку, перш за все, працюючих промислових підприємств міста, які є основою його містоутво-

рюючої бази, а також нових напрямів бізнесу і підприємництва, шляхом створення принци-

пово нового економічного середовища (креативна економіка). Велике значення має компле-

ксна трансформація соціальної та економічної сфер – розвиток новітніх інформаційних тех-

нологій, нові підходи до реалізації  політики енергоефективності, суттєво новий рівень від-

носин влади та населення, що допоможе кожному жителю Шостки перетворитися з просто-

го користувача на співавтора та творця міського сервісу та планів створення комфортного і 

естетично привабливого архітектурного середовища міста.  

Робота над планами розвитку Шостки відбувається на тлі прискорення процесів сві-

тової глобалізації, одним з яких є зростання впливу Інтернету на розвиток телекомунікацій. 

Спрощення доступу до цих ресурсів є одним з основних показників розвитку не тільки 

будь-якої країни, але й кожного окремого міста. Сьогодні в Шостці на 100 жителів прихо-

диться 64 комп’ютери (дані соціологічного дослідження), що є досить високим показником, 

враховуючи ще й доступність Інтернету в мобільних телефонах. В розвинених країнах світу 
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існує високий попит на українських ІТ-спеціалістів, що створює реальні шанси для само-

реалізації вітчизняних фахівців.  

Разом з тим об’єктивним фактором є невідповідність між темпами розвитку в Украї-

ні матеріальної та інноваційних сфер ІТ-технологій. Це зобов’язує до 2020 року подолати 

дану розбіжність, створивши комфортні умови для розвитку ІТ-сфери як в Україні в цілому, 

так і в м. Шостка та на прилеглих територіях. Враховуючи динамічний темп світового роз-

витку ІТ-технологій, передбачається значну увагу приділити саме цьому напрямку. Отрима-

ти перше місце в конкурентному середовищі серед міст Сумської та Чернігівської областей 

можливо виключно за умови отримання перших місць у технологічному ланцюжку розвит-

ку ІТ-технологій. Лідерство в даному сегменті економіки належить територіям, які ефекти-

вно використовують і надають переваги послугам в ІТ-сфері, на відміну від міст та комер-

ційних структур, які володіють лише матеріальними цінностями даної сфери. 

Шостка прагне закріпити за собою імідж успішного міста, забезпечити економічний 

добробут громади, стати інтелектуальним, економічним та культурним центром Сумщини. 

Для цього необхідні сучасні розумні рішення, а також кардинальна зміна системи управлін-

ня містом, яка дасть можливість підтримати і захистити підприємства, які працюють на те-

риторії міста сьогодні та створити осередок розвитку принципово нової економічної діяль-

ності майбутнього, за зразком передових країн світу.  

У відповідності до стандартів майбутнього також потребують трансформації соціа-

льна, екологічна та економічна сфери. Виважені та перспективні рішення сучасності дадуть 

можливість більш ефективно використовувати наявні ресурси, поліпшити якість життя для 

кожного шосткинця. Впровадження новітньої світової системи розвитку міст «Smart-City» 

(«Розумне Місто») дасть змогу реформувати всі сфери інтелектуальної діяльності громади, 

сконцентрувати інтелектуальний потенціал, спрямувати відносини між владою, бізнесом, 

громадою, політичними та громадськими організаціями в русло перспективного розвитку на 

основі розвитку сучасних технологій. Це не тільки позитивно вплине на життя населення 

Шостки, але й підвищить авторитет міста на прилеглій території. 

Дана модель розвитку і управління містом передбачає широке використання новітніх 

знань, впровадження ІТ-технологій, розвиток креативної економіки. 
 

Сутність концепції «ШОСТКА  СМАРТ- СІТІ» полягає в наступному. 
 

– «Шостка Смарт-Сіті» являє собою сучасну модель розбудови міста, гармонійно 

поєднуючи інтереси громади, влади та представників бізнесу усіх рівнів. Головним пріори-

тетом стратегічного планування є максимальне залучення мешканців Шостки до процесів 

планування міста і управління містом з дотриманням принципів високотехнологічності та 

прозорості. 

– «Шостка Смарт-Сіті» базується на впровадженні принципово нових, європейських 

стандартів, серед яких: гарантії високої екологічності та безпеки існування, забезпечення 

комфорту існування та ефективного розвитку, у т.ч. за рахунок використання передового 

світового досвіду в сфері ІТ- технологій. 

– Шостка Смарт-Сіті – це реальна можливість перетворити місто на осередок соціа-

льного партнерства, де реалізовуються інноваційні та актуальні проекти з відображенням 

спільних інтересів громади.  

– «Шостка Смарт-Сіті» ставить на меті створення розвиненої інноваційної екосисте-

ми, з поєднанням кращих виробничих екозберігаючих та енергоефективних технологій, за-

собів охорони оточуючого природного середовища наряду з динамічним розвитком нових і 

діючих промислових підприємств (за необхідністю – їх перепрофілюванням або переходом 

на нові, менш шкідливі види продукції) та креативної економіки. 

– «Шостка Смарт-Сіті» – це інноваційне місто. Створення інноваційного середовища 

передбачає цілеспрямовану реалізацію цілого ряду заходів, спрямованих на покращення бі-

знес-клімату для діючих підприємств малого та середнього підприємництва, а також – пов-

ноцінну реалізацію інвестиційного потенціалу Шосткинщини. Одна з ключових ролей від-
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водиться існуючим науковим установам на базі осучаснення їх діяльності, розвитку дис-

танційного навчання та електронним формам освіти, безперешкодному доступу до бази від-

критих даних, впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій. 

– «Шостка Смарт-Сіті» – це «розумне місто», що є основою для розвитку ефективної 

економіки майбутнього, підвищення продуктивністі виробництва, економії ресурсів, мож-

ливості скорочення видатків за рахунок використання енергозберігаючих технологій, авто-

матизації праці (особливо, на важких та шкідливих видах виробництва), і, як результат, 

більш повного і швидкого наповнення міського бюджету (в перспективі – бюджету всієї те-

риторіальної громади Шостки і Шосткинського району) і отримання нових економічних 

можливостей для розвитку планування території і забудови міста.  

– «Шостка Смарт-Сіті» передбачає впровадження в життя суспільства сучасної сис-

теми життєзабезпечення (ЖКГ), сервісу електронної медицини, відкритого урядування та 

оперативного надання е-послуг. Сучасне, розвинене, європейське місто неможливе без до-

тримання світових екологічних стандартів і норм комфортного проживання, починаючи від 

збільшення кількості зелених насаджень і закінчуючи облаштуванням екопоселень, викори-

стання альтернативних видів енергоносіїв, економії природних ресурсів при одночасному 

забезпеченні гігієнічних нормативів, поступовому підвищенні середньої житлової забезпе-

ченості населення до європейського рівня. 
 

Маємо наступні ресурси для втілення програми «Шостка Смарт-Сіт»і в життя: 

 

– Найпотужніший на півночі Сумської області існуючий промисловий потенціал, 

створений попередніми поколіннями, який опереджав інші підприємства України за втілен-

ням нових технологій і розвитком автоматизації виробництва, який постійно оновлюється 

та все ще є ринково конкурентоспроможним. Обсяги реалізації промислової продукції за 

останні роки сягають показників більше 1,5 млрд. грн. Річні темпи зростання обсягів вироб-

ництва за цей період вдається місту утримувати позитивними, в межах 5-12%. На території 

міста працюють такі відомі в Україні і за її межами підприємства як: КЗ «Імпульс», ПАТ 

«Бель Шостка Україна», ТОВ «Хімреактив», ТОВ «Харківенергоремонт», ТОВ «Шосткин-

ський хлібокомбінат» та інші, що являють собою потужну промислову платформу міста, 

утримують значну кількість робочих місць та є основою містоутворюючої бази міста. 

– Введені в дію в останні роки нові сучасні підприємства з новітньою технологією 

виробництва: ПАТ «Фармак», ТОВ «Фармхім», НВП «Технологія», ТОВ «Катунь»; завер-

шується будівництво сучасного елеватору та ряду інших обєктів. Нові підприємства успіш-

но конкурують на глобальних світових ринках, створюючи потужний пласт середніх підп-

риємств міста.  

– Потужна науково-дослідна база міста, оснащена досвідними виробництвами, у т. ч.: 

ДП НДІ хімічних продуктів (віднесений до стратегічно-важливих підприємств країни); НДІ 

магнітних носіїв інформації; Науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут 

электроізоляційних матеріалів та фольгованих діелектриків та ряд невеликих дослідницьких 

організацій. 

– Створення в місті і нарощування темпів розвитку Індустріального парку «Свема», 

призначеного для розміщення інноваційних об’єктів, єдиного реально працюючого в Украї-

ні, з відведеною територією, працюючими новими виробництвами і наявністю вільних діля-

нок, оснащеного необхідною інженерною інфраструктурою. 

– Створення в місті найкращої на півночі Сумщини бази закладів освіти, медицини, 

культури, фізкультури і спорту, а саме: 

Освіта представлена Шосткинським інститутом Сумського державного університе-

ту; Хіміко-технологічний коледжем; консультаційними пунктами Сумського педагогічного 

і Сумського аграрного університетів; 3 професійно-технічними закладами, 13 школами, 13 

дитячими садочками і 2 навчальними комплексами (садочок – початкова школа), 8 позашкі-

льними закладами. За результатами учнівських олімпіад та ЗНО якість освітньої підготовки 

молоді в Шостці є однією із найвищих в області; 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90._%D0%A1._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%90._%D0%A1._%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Охорона здоров`я міста має потужну базу: комплекс Центральної районної лікарні, 

з усіма необхідними стаціонарними і поліклінічними відділеннями, диспансерами; 4 обласні 

заклади (в тому числі сучасний діагностичний центр, клінічний госпіталь) і 2 комунальні 

(дитяча лікарня, стоматологічна клініка), відомчі і приватні клініки і медичні кабінети. Про-

ведений ремонт та реконструкція приймально-діагностичного відділення та клініко-

діагностичної лабораторії в дитячій лікарні. У 2011 році при ній була створена «Клініка, 

дружня до молоді», яка в 2012 році була визнана кращою в Україні. Медичні заклади осна-

щуються сучасним обладнанням. Так, завдяки придбаному лапароскопічному обладнанню 

(для діагностики і оперативних втручань через невеликі отвори у тілі хворого) впроваджено 

проведення малоінвазитивних оперативних втручань (малоінвазитивна хірургія не завдає 

значної травми тканинам і органам пацієнта, сприяє скороченню терміну його перебування 

в стаціонарі та швидкому відновленню після операції). Для лікування опікових хворих 

встановлено аероінгаляційний комплекс. Високий рівень оснащення і професійність медич-

ного персоналу користуються повагою не тільки жителів Шостки і Шосткинського району, 

а й інших північних районів Сумської та Чернігівської областей;  

Сфера культури в місті і прилеглих районах традиційно знаходиться на високому рі-

вні. Створена і підтримується на належному рівні матеріальна база. На території працює ці-

ла плеяда талановитих керівників культури, заслужених працівників культури. В Шостці 

працює школа мистецтв, яка відіграє роль базового закладу культури на півночі Сумщини, 

будинки культури, центри естетичного виховання, музеї, бібліотеки; 

Спортивна галузь має потужну матеріальну базу – 2 спорткомплекси із стадіонами, 

плавальний басейн, 4 дитячо-юнацькі спортивні школи. Спортсмени Шостки займають пе-

рші місця в змаганнях по боксу, шортреку, ковзанах, акробатиці, футболу на траві. 

– Створена значна матеріальна і організаційна база та вже отриманий багатий досвід 

втілення технологій і засобів інформатики і електронного зв’язку в місті, у т.ч.:  

Побудована розвинена мережа оптико-волоконного зв’язку, з можливістю широкого і 

швидкого доступу до мережі Інтернет (швидкість до 200 МБт\сек), досягнуто високого рівня 

комп’ютеризації населення, підприємств і організацій міста, що є реальною основою для роз-

витку сучасного бізнес-середовища, реалізації в місті креативних інноваційних проектів; 

Повністю інформатизовано головний заклад вищої освіти в місті – Шосткинський 

інститут СумДУ: введено в експлуатацію навчально-лабораторний корпус, оснащений елек-

тронною бібліотекою та online-студією, бізнес-інкубатором. Збільшено обчислювальні ре-

сурси (оперативна пам'ять) діючих комп’ютерів та придбано нові, встановлено потужний 

сервер для внутрішньої інститутської кабельної електронної мережі; 

На базі ЗОШ №11 створено ІТ-клас, з поглибленим вивченням інформатики, основ 

програмування – як для освоєння початкових професійних навичок так і формування прин-

ципово нового способу мислення підростаючого покоління; 

Проводяться науково-практичні конференції, форуми та Meet-up. Мета подібних за-

ходів – популяризація Шостки як майбутнього ІТ-центру Сумщини, залучення до співпраці 

досвідчених фахівців та талановитої молоді; 

В місті запущено інтернет-зв'язок 3G від кількох мобільних операторів; 

Створено та запущено в роботу сайт «Шостка Смарт Сіті», завдання якого на пер-

ших порах – координування дій усіх гілок сфери житлово-комунального господарства міста, 

підвищення ефективності комунікацій між споживачами та працівниками комунального го-

сподарства, оперативне усунення недоліків роботи ЖКГ; 

Ведеться робота по впровадженню системи електронного самоврядування. На офі-

ційному сайті Шосткинської міської ради працює інтернет-приймальня, з можливістю на-

дання запитів і пропозицій та отримання відповідей від міського голови та його заступників; 

Триває робота над створенням медичного порталу міста, з можливістю он-лайн ре-

єстрації на лікарський прийом, отримання електронних рецептів та своєчасних медичних 

консультацій від медичних фахівців. 
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Плани і перспективи подальшого розвитку. Прагнемо: 
 

– Розширити роботу Індустріального парку «Свема» шляхом створення на його базі 

кластеру сучасних технологій, серед яких: ІТ- технології, біоінженерія, фармація. Для реалі-

зації даного завдання найближчим часом буде створено науково-консультаційну групу, до 

складу якої увійдуть представники Національної академії наук України та зарубіжні вчені. 

– Відкрити на базі Шосткинського інституту СумДУ факультети з новими спеціаль-

ностями, затребуваними сьогоденням. 

– Забезпечити всю територію Шосткинського району 100% доступом до Інтернету; 

прискорити здійснення робіт по підключенню 4G- зв’язку, що допоможе суттєво підвищити 

конкурентоздатність у цьому напрямку. Здійснити покриття Wi-Fi всіх навчальних, дошкі-

льних, позашкільних закладів, установ охорони здоров’я, закладів культури, адміністратив-

них приміщень, основних підприємств торгівлі та громадського харчування.  

– Завершити створення загальноміської операційної ІТ-платформи (порталу), де бу-

дуть базуватися сайти з медичного та комунального обслуговування населення, з прийнят-

тям заяв через Інтернет. На цій платформі також розмістяться сайти управління освіти, ку-

льтури, решти підприємств та установ. В Шостці втілюється в життя електронне самовряду-

вання, яке незабаром буде завершено в повному обсязі. 

– Завершити втілення в життя ІТ-технологій зі зберігання та обробки даних шляхом 

створення ІТ- архітектури міського дата-центру. (Дата-центр є високотехнологічною охороняє-

мою площадкою зі спеціальною будівлею, де розміщаються сервера різних компаній, чия дія-

льність напряму залежить від безперебійного забезпечення швидкої і ефективної обробки вели-

ких потоків інформації (текстової, графічної, цифрової). У вік інформаційних технологій, часто 

з метою викрадення, інформація піддається хакерським атакам. Саме втілення спеціальних ка-

тастрофостійких рішень, організації резервного копіювання даних в дата-центрах максимально 

убезпечить дані від ризиків втрати, особливо, якщо йдеться про стартапи з іноземними інвести-

ціями, забезпечення работоспроможності крупних інтернет-порталів, об’ємні обчислення. Дата-

центр також надає захищені канали для міжнародного зв’язку. Гарантовані безпека, надійність 

дата-центру та максимальна швидкість є комерційно дуже затребувані на світовому ринку).  

Це дасть змогу ефективно оперувати потужними інформаційними величинами, ши-

рокою номенклатурою інформаційних потоків та високою швидкістю. Дані технології до-

поможуть розширити спектр прийняття управлінських рішень, всебічно здійснювати коор-

динацію за економічним простором міста, а також забезпечити громадську безпеку, своєча-

сно координувати ліквідацію аварійних ситуацій в житлово-комунальному господарстві.  

– Створити належні умови для прийняття якісних технологічних рішень на рівні пе-

редових країн світу. Основні процеси можуть бути стандартизовані на рівні міст-світових 

лідерів, що є потужним каталізатором для технологічного прориву Шостки. 

– Створити управлінську команду лідерів, ІТ-спеціалістів. Розвиток цього напрямку 

потребує сучасного обладнання та підвищення наукової компетенції персоналу. Це дасть 

змогу посилити конкурентоздатність міста, позиціонувати Шостку як лідера ІТ- технологій.  

З цією метою необхідно здійснювати підвищення вдосконалення ІТ-навичок у фахівців під-

приємств та установ Шостки (щоквартально).  

– У 2019-2020 роках планується масове втілення в життя, в економічний простір міс-

та робототехніки, особливо – на важких роботах та в шкідливих умовах.  

– Створити електронну бібліотеку на базі Шосткинської центральної бібліотеки. 

– Оптимізувати роботи по впровадженню он-лайн бюджету, метою якого є прозо-

рість та реалізація права вільного доступу громадян до даних про планування та викорис-

тання міського бюджету. 

– Здійснювати закупівлі на основі системи укладання електронних тендерів та сис-

теми Prozorro. Метою є підвищення ефективності використання бюджетних коштів та за-

безпечення прозорості закупівель. 
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– Забезпечити роботу системи великих даних, технологій відеоспостереження та 

електронного моніторингу міської інженерно-транспортної інфраструктури. Очікуваний ре-

зультат – підвищення ефективності управління містом, оптимізація роботи ЖКХ. 

– Розгорнути роботи по переводу Шосткинської ТЕЦ на альтернативні види енергії 

(біопаливо тощо), реконструкції підприємства, яка має бути завершена до 2020 р. 

 – Розпочати будівництво нових генеруючих потужностей енергозабезпечення міста і 

прилеглих територій: сучасних сонячних і вітрових станцій. 

– Завершити розробку Генерального плану міста та розробити План зонування тери-

торії міста в електронному вигляді на основі векторної топографічної карти міста з демонс-

траційними графічними матеріалами у форматі 3-D та іншу містобудівну документацію – 

відповідно до затвердженої програми її розроблення. Створити містобудівний кадастр на 

основі електронної бази містобудівної і проектно-кошторисної документації територій міста 

і об’єктів забудови, з можливістю вільного електронного доступу до його даних. 

– В галузі охорони здоров’я:  

Завершити повну комп’ютеризацію галузі охорони здоров’я, у т.ч. в поліклінічних і 

стаціонарних відділеннях; в 2019-2020 рр. – здійснити масову заміну в основних відділен-

нях ЦРЛ медичної та діагностичної апаратури, розгорнути нові медичні технології (в тому 

числі вживляння імплантатів та ін.). Відкрити відділення гемодіалізу; 

Розробити оптимальну для потреб району систему профілізації стаціонарних відді-

лень, з урахуванням нозологічних напрямків лікування (заснованих на нозології – вченні 

про біологічні й медичні основи хвороб, що включає питання їх етіології, патогенезу, номе-

нклатури й класифікації); 

Працювати над створенням спільних проектів валеологічного напрямку управлінь 

охорони здоров’я і освіти з апробацією на кількох класах (валеологія – комплекс знань про 

фізичне, психічне і моральне здоров'я людини при її взаємодії з оточуючим середовищем; 

про збереження і закріплення здоров'я, профілактику захворювань, повернення до стану 

здоров'я після хвороби, продовження здорового життя); 

Вивчати досвід реформування системи охорони здоров’я в країнах Східної Європи, за-

лучати фахівців з міжнародних організацій до розробки програми реформування галузі. 

– Провести модернізацію освітньої галузі на основі впровадження інноваційних форм 

навчання та відкриття нових кваліфікацій в галузі креативної економіки. Створити сприятливі 

умови для формування сучасного типу особистості на базі навчальних закладів Шостки. Від-

крити класи з поглибленим вивченням ІТ-технологій, екології, дослідницьких напрямків та 

англійської мови. Відкрити нові спеціальності на базі професійно-технічної ланки освіти; 

Здійснити поступову заміну паперових книжок в школах та інститутах електронни-

ми підручниками, впровадити елементи дистанційної адаптивної системи навчання; 

Організувати навчання з відрядженням за кордон в країни Євросоюзу перспективних 

педагогічних кадрів. Опрацювати перспективи фінансової підтримки для даних цілей з міс-

цевого бюджету та можливість отримання відповідних грантів; 

Інтегрувати освітні послуги коледжу та інституту з відповідними навчальними за-

кладами м. Слубіце (Республіка Польща). Розробити інші напрямки співпраці та залучення 

передового зарубіжного досвіду в системі освіти; 

Розгорнути систему дистанційного навчання для жителів прилеглих територій в ра-

мках шкільної програми, професійного навчання, навчання в медучилищі та в інституті; 

Забезпечити вільний доступ педагогічних кадрів Шостки до сучасних хмарних техноло-

гій. Провести курси навчання педагогів  та старшокласників по системі роботи стартапів;  

Провести реконструкцію станції юних техніків: зміна назви на більш сучасну, вті-

лення передових технологічних рішень в сфері ІТ-технологій та робототехніки. 

– Сприяти розвитку туризму і рекреації в місті і регіоні, використовуючи смарт-рішення 

та інноваційні технології, у т.ч. розробити маршрути (пішохідні, велосипедні, автобусні) з вклю-

ченням основних об’єктів туристичного інтересу: пам’яток культурної спадщини, природних 

об’єктів; розгорнути систему готелів, турбаз, приютив, місць короткочасного відпочинку. 

http://ua-referat.com/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7

