
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегічний напрям А
Економічно розвинена 
територія оздоровчо-

туристичного напрямку

А.1. Розвиток 
санаторно курортного 

комплексу та 
супроводжуючої 

сфери 
обслуговування

А.2. Розвиток 
економічної співпраці 

в межах субрегіону

А.3. Розвиток 
територіальних 

туристичних 
продуктів і промоція

Стратегічний напрям Б
Територія  якісного 

життя 

Б.1. Розвиток 
інженерної та 

дорожньої 
інфраструктури

Б.2. Розвиток 
соціальної сфери

Б.3. Розвиток 
громадського 
простору та 

суспільного життя

Б.4. Безпека території 
та громадян

БАЧЕННЯ 

Трускавець – столиця здоров’я. Лідер серед бальнеологічних 
курортів світу, з унікальною лікувальною водою «Нафтуся».  
Західно-Український центр медичного і культурного туризму, 
спорту, краси і довголіття, з розвиненою інфраструктурою, 

високими суспільними і економічними стандартами. 
 

МІСІЯ 

Трускавець – бальнеологічний курорт з 1827 року, одне із 
небагатьох світових джерел унікальної лікувальної води 
Нафтуся, центр комплексного оздоровлення, відпочинку і 

лікування цілющими водами українських Карпат. 



Стратегічний напрям А Економічно розвинена територія оздоровчо-туристичного напрямку

А.1. Розвиток санаторно курортного 
комплексу та супроводжуючої сфери 

обслуговування

А.1.1. Сталий розвиток 
санаторно-курортного

комплексу

А.1.2. Підвищення якості 
сфери обслуговування

А.1.3. Збереження 
належної якості 
лікувальних вод

А.1.4. Підготовка і 
перепідготовка трудових 

ресурсів

А.2. Розвиток економічної співпраці в 
межах субрегіону

А.2.1. Створення системи 
взаємовигідної співпраці 

в межах субрегіону

А.2.2. Промоція 
економічних 

можливостей субрегіону

А.3. Розвиток територіальних 
туристичних продуктів і промоція

А.3.1. Розвиток 
туристичної 

інфраструктури

А.3.2. Розвиток і 
диверсифікація 

туристичних продуктів 

А.3.3. Покращення стану 
історичної частини

м. Трускавця

А.3.4. Туристична 
промоція  субрегіону



 

 

 

Стратегічний напрям Б 
Територія  якісного життя 

Б.1. Розвиток інженерної та 
дорожньої інфраструктури

Б.1.1.  Модернізація 
системи 

водопостачання та 
водовідведення

Б.1.2. Забезпечення 
транспортної 

доступності субрегіону 
та внутрішніх 
перевезень

Б.1.3.  Розвиток  
дорожньої 

інфраструктури

Б.2. Розвиток соціальної 
сфери

Б.2.1. Розвиток 
формальної та 

неформальної освіти

Б.2.2. Забезпечення 
енергоефективності в 

комунальній сфері

Б.2.3. Покращення 
системи соціального 
захисту на місцевому 

рівні

Б.2.4. Розвиток 
масового спорту

Б.3. Розвиток громадських 
просторів та суспільного 

життя

Б.3.1. Створення 
якісного 

громадського 
простору

Б.3.2. Забезпечення 
доступності 

громадських обєктів

Б.3.3. Активізація 
громадського та 

культурного життя   

Б.4. Безпека території та 
громадян

Б.3.1.Покращення 
системи безпеки 

мешканців та 
відпочиваючих

Б.3.2.Забезпечення 
техногенної безпеки 

субрегіону

Б.3.3.Забезпечення 
екологічної безпеки 

субрегіону

Б.1.4.  Забезпечення 
якісного 

енергопостачання 


