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І. Вступ: передумови створення Стратегії, методологія, учасники 

 Стратегія Пісківської об’єднаної територальної громади (далі Стратегія) – 

довгостроковий прогнозний і програмний документ її розвитку.  Розроблялася 

Стратегія у відповідності із вимогами чинного законодавства, зокрема, Указу 

Президента України від 12.01.2015 № 05/2015 «Про стратегію сталого розвитку 

«Україна-2020», законів України «Про державне прогнозування та розроблення 

програм економічного і соціального розвитку України»,  «Про державну 

регіональну політику», постанов Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 

«Про затвердження державної стратегії регіонального розвитку України на період 

до 2020 року»,   від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення 

регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також 

проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених 

регіональних стратегій і планів заходів», «Методичних рекомендацій щодо 

формування і реалізації прогнозних та програмних документів соціально-

економічного розвитку об'єднаної територіальної громади», затверджених 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України 30 березня 2016 року № 75,  рішення 

Київської обласної ради від 04.12.2014 № 856-44-VI «Про Стратегію розвитку 

Київської області на період до 2020 року». 

 При розробці використовувалася також методологія, запропонована 

Проектом Європейського Союзу «Підтримка політики регіонального розвитку в 

Україні». 

Відповідно до зазначених документів  Стратегія Пісківської  громади  

розроблена на період до 2025 року. Її реалізація здійснюється  двома етапами 

шляхом розробки та виконання плану заходів із реалізації (ПЗР) на три (перший) 

та чотири (другий) роки.  

Для створення Стратегії  Пісківської  громади використовувався 

інтегрований підхід, який передбачає поєднання секторальної, просторової та 

управлінської складових.  

Стратегія Пісківської ОТГ  визначає стратегічне бачення її розвитку, 

стратегічні та операційні цілі, індикатори (показники) їх досягнення, завдання для 

її сталого економічного і соціального розвитку. Вона ґрунтується на результатах 

SWOT-аналізу, проведеного робочою групою, та враховує залежності, виявлені 

під час складання SWOT-матриці. 

Основні принципи розробки Стратегії: 

 - об'єктивність: використана інформація  органів державної статистики, 

інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та реальні індикатори , 

яких реально можна досягти, виміряти і  оцінити; 

 - обґрунтованість та доцільність: розроблена на  основі чітко визначених 

цілей розвитку,  завдань та проектів,  що сприяють їх досягненню; 

 - відкритість та прозорість: всі мешканці громади та підприємці мали 

можливість безперешкодного доступу до засідань робочої групи на всіх етапах 

стратегування.  Крім того, було проведено опитування шляхом анкетування цих 
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категорій та його результати враховані при визначенні стратегічних та 

операційних цілей; 

 - ефективність: визначення механізму досягнення цілей, виконання завдань, 

реалізації проектних ідей у встановлені терміни; 

 - сталого розвитку – забезпечення розвитку громади для задоволення потреб 

нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь. 

Стратегія передбачає створення комфортних умов проживання,  

формування безпечного простору для життя та ведення бізнесу, стимулювання 

громадянської та підприємницької активності, модернізацію інфраструктури, 

створення нових робочих місць.  

Це перша Стратегія розвитку Пісківської громади.  

Розпорядженням Пісківського селищного голови від 23.02.2018 № 08-ОД 

була сформована робоча група із підготовки Стратегії розвитку громади у складі: 

 

1. Рудніченко Анатолій 

Миколайович 

Пісківський селищний голова, голова 

робочої групи 

2. Васьков Віктор Іванович Секретар Пісківської селищної ради, 

заступник голови робочої групи 

3. Герасименко Олена 

Андріївна 

Секретар виконкому Пісківської селищної 

ради, секретар робочої групи 

                                     Члени робочої групи: 

4. Волков Віктор 

Володимирович 

Підприємець, депутата Пісківської селищної 

ради 

5. Євтушенко Оксана 

Іванівна 

Підприємець, депутат Пісківської селищної 

ради 

6. Єрко Галина Георгіївна Депутат Київської обласної ради 

7. Каташов Олег Валерійович Заступник Пісківського селищного голови 

8. Кметь Ольга Мирославівна Головний спеціаліст-економіст фінансового 

відділу виконкому Пісківської селищної 

ради 

9. Ковальський Валентин 

Дем’янович 

Підприємець, депутат Пісківської селищної 

ради 

10. Ковальчук Лідія 

Анатоліївна 

Вчитель Пісківської гуманітарної гімназії 

11. Колосовський Сергій 

Анатолійович 

Директор Бородянського районного центру 

зайнятості 

12. Лавриненко Євгеній 

Миколайович 

Директор ТОВ «Юніфлор Україна» 

13. Лавриненко Сергій 

Олександрович 

Експерт у галузі зв’язку, інформатизації та 

комп’ютерних мереж 

14. Любімов Олег Вікторович Директор Київського відокремленого 

підрозділу Центру розвитку місцевого 

самоврядування 

15. Мельничук Анатолій 

Леонідович 

Доцент Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 
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менеджер з територіального розвитку 

16. Мілевський Арсен 

Адольфович 

Голова спілки поляків Бородянського району 

17. Ніколенко Олександр 

Трофимович 

Директор ДП МФ «Артем» філії № 1 

18. Новікова Наталія 

Вікторівна 

Начальник відділу освіти виконкому 

Пісківської селищної ради 

19. Овчаренко Тетяна 

Віталіївна 

Регіональний консультант з бюджетних 

питань у Київській області 

20. Остапенко Наталія 

Вікторівна 

Головний спеціаліст управління культури, 

національностей та релігій Київської ОДА 

21. Оржеховський Сергій 

Олександрович 

Депутат Пісківської селищної ради 

22. Пилипенко Сергій 

Вікторович 

Експерт з питань міжнародного розвитку 

23. Полякова Ярослава 

Андріївна 

Головний спеціаліст з питань культури 

виконкому Пісківської селищної ради 

24. Павлик Анатолій 

Володимирович 

Підприємець 

25. Пастернак Ірина 

Володимирівна 

Жителька селища Пісківка 

26. Ревенко Тетяна 

Миколаївна 

Експерт Київського регіональ ного 

відділення Київського РВ АМУ 

27. Рудніченко Юлія 

Анатоліївна 

Студентка університету імені Тараса 

Шевченка 

28. Семенов Дмитро 

Валентинович 

Директор з виробни цтва ТОВ «Пісківський 

завод скловиробів» 

29. Семоненко Інна Валеріївна Староста села Мигалки 

30. Сергієнко Артем Петрович Енергетик Бородянського РП 

31. Склярова Олена Василівна Начальник фінансового відділу виконкому 

Пісківської селищної ради 

32. Соловйова Юлія 

Олександрівна 

Депутат Пісківської селищної ради 

33. Удовиченко Володимир 

Петрович 

Координатор  Офісу впровадження 

децентралізаційної реформи КРВ АМУ 

 

34. Федоров Віктор 

Анатолійови ч 

Директор ЖКП «Пісківське» 

35. Філюк Володимир 

Ігорович 

Начальник відділу громадської безпеки 

виконкому Пісківської селищної ради 

36. Черевко Іван Миколайович Головний лісничий ДП «Тетерівське лісове 

господарство» 
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 Розробка Стратегії розпочалася із підготовчого засідання робочої групи 06 

березня 2018 року, на якому було презентовано методологію розробки Стратегії, 

представлено головні принципи роботи групи, концепцію проекту «Опитування 

громади», розглянуто питання про збір вихідних даних для проведення 

стратегічного аналізу (СЕА). Протягом березня-травня було проведено 

анкетування мешканців громади та бізнесу, зібрано та проаналізовано інформацію 

про стан та динаміку соціально-економічного розвитку громади. 

 На розширеному засіданні робочої групи 16 травня 2018 року, що 

проходило в актовій залі  Пісківської гімназії, презентовано основні підсумки 

соціально-економічного аналізу, результатів опитування  мешканців та 

підприємців, обговорено сценарії розвитку громади,  сформульовано стратегічне 

бачення громади та проведено факторний аналіз SWOT. 

 На наступному засіданні робочої групи 07 червня 2018 року визначено 

стратегічні, операційні цілі та завдання, сформовано структуру цілей та 

оголошено збір проектних ідей до плану заходів з реалізації Стратегії на перших 

три роки. 

 Протягом червня-липня проводився збір  ідей до плану заходів з реалізації 

Стратегії на 2018-2020 роки, на засіданні робочої групи 20 липня 2018 року були 

розглянуті та відібрані проектні ідеї, що увійшли до Каталогу. 

 Підготовлений проект Стратегії був розміщений на офіційному сайті 

Пісківської селищної ради, на сторінці у соціальних мережах з метою отримання 

зауважень та пропозицій. 

 Доопрацьований проект із врахуванням пропозицій, що надійшли до 

робочої групи, винесений на затвердження  сесії Пісківської селищної ради 23 

серпня 2018 року. 

 Розробка Стратегії розвитку Псківської об’єднаної територіальної громади 

відбувалася за методологічної допомоги та експертного супроводу консультанта з 

місцевого економічного розвитку Асоціації міст України  Тетяни Ревенко. 

  

ІІ. Аналіз розвитку громади 

1. Соціально-економічний аналіз  

 

1.1. Характеристика громади і району 

1.1.1.Коротка характеристика громади. 

 Пісківська селищна об’єднана територіальна громада утворена 10 травня 

2016року в рамках проведення адміністративно-територіальної реформи та 

територіальної організації влади в Україні. До  складу громади увійшли населені 

пункти: селище міського типу Пісківка, села Раска та Мигалки з 

адміністративним центром у селищі міського типу Пісківка Бородянського району 

Київської області. 

 Територія громади витягнута з півночі на південь та межує: на півночі -  

із  селом Кухарі  Іванківського  району  Київської  області;  на півдні -  
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із  селом  Кодра  Макарівського району Київської області; на заході -

   із  селом  Макалевичі  Радомишльського  району  Житомирської області; на 

сході -  із  селом  Поташня  Бородянського району  Київської  області. 

 

                                                 

 

Карта 1. Територія Пісківської ОТГ 
 

 
 Площа території громади – 154,6 кв.км, що становить 16,9%  від загальної 

площі Бородянського району та 0,56% -  від  загальної площі області. 

 Поверхня: полого-хвиляста рівнина з чергування моренно-зандрових гряд, 

підвищених лісових «островів» та заболочених знижень. Абсолютна висота 

поверхні не перевищує 123-154 метри. 

Клімат помірно-континентальний, з м’якою зимою і теплим літом. 

 За фізико-географічним районуванням територія смт Пісківка із прилеглими 

місцевостями відноситься до Київського Полісся Поліського краю мішанолісової 

хвойно-широколистої вологої помірно-теплої зони Східноєвропейської рівнинної 

ландшафтної країни. Клімат району помірно-континентальний з теплим літом та 

м’якою хмарною зимою. 

Через територію громади протікають три річки: Піщанка,  Тетерів та Кодра.  

Корисні копалини громади:  глина,  пісок . 

Грунти лучні, лучно-болотні, торфові, дерново-підзолисті, борові, глинисто-

піщані. 

Забрудненість повітря і поверхневих вод одна з найнижчих в Україні, в межах 

санітарно-епідеіологічних норм. 

Громада має вигідне економіко-географічне положення з хорошим залізничним та 

автомобільним сполученням. На території громади розташовані залізнична 

станція «Тетерів» та Залізнична платформа «Піски» Південно-Західної залізниці. 

Адміністративний центр громади  селище  Пісківка знаходиться на відстані 80 км 
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від міста Києва – столиці України і адміністративного центру Київської області 

(залізницею – 85 км, автошляхами – 81 км). Відстань до районного центру – 

Бородянка: фізична – 25 км, залізницею – 34 км, автошляхами – 34 км. 

Поруч автошлях  «Варшавка» - автомобільний шлях міжнародного значення (М-

07), що проходить територією Київської, Житомирської, Рівненської, Волинської 

областей України, територіями Білорусі та Польщі. На території України 

збігається з Європейським автошляхом Е 373. 

 Доступність до міжнародного аеропорту «Бориспіль» - біля 120 км 

автомобільними  шляхами, до міжнародного аеропорту «Київ» - близько 80 км. 

Населення громади становить 8187 осіб,  частка його в районі складає 14,6%, в 

області - 0,48%. 

                           Таблиця 1. Порівняння громади, району, області 

Регіони Площа, км2 

Площа у 

% до 

загально

ї 

площі/ра

йону/обл

асті  

Населе

ння 

(тис.осі

б) 

Населен

ня у % 

до 

загально

го 

населенн

я/району

/області 

Густота 

населення 

Пісківська ОТГ 154,6  8,187  52,9 

Бородянський р-н  934,0 16,9 57,2 14,6 61,2 

Київська область 28100,0 0,56 1754,3 0,48 62,4 

 1.1.2. Інформація про орган місцевого самоврядування 

 До Пісківської селищної ради об’єднаної територальної громади на перших 

виборах, що відбулися 24 квітня 2016 року, обрано 26 депутатів 

 Сформовано та працюють 4 постійних депутатських комісії: 

- з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності; 

з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку; з 

питань земельних відносин, архітектури, будівництва та екології; з питань освіти, 

охорони здоров’я, соціального захисту, культури, туризму, молоді та спорту. 

 До складу виконавчого комітету Пісківської селищної ради, який очолює 

голова,  увійшло 17 осіб – представників різних сфер діяльності громади. 

 Структура виконавчого комітету та ради затверджена рішенням Пісківської 

селищної ради від 25.01.2018 № 3-24. Штатний розпис виконавчого комітету 

налічує 38 посад, які повністю укомплектовані спеціалістами. 

 

1.1.3. Інформація про об’єднання громадян і засоби масової інформації 
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 За даними Головного управління юстиції у Київські області на території 

Пісківської об’єднаної територіальної громади зареєстрована одна громадська 

організація «Спортивний центр «Пісківка»  В спортивному центрі безкоштовно 

займаються понад  триста дітей під керівництвом кваліфікованих тренерів – 

футбол, бокс, вільна боротьба, бойовий гопак, пауерліфтінг, а для дівчат фітнес, 

музика і прикладне мистецтво. Послугами цього центру користуються діти та 

дорослі не лише Пісківки та населених пунктів, що увійшли до складу об’єднаної 

громади, а й навколишніх сіл Бородянського району. 

 Пісківська селищна рада  має свій друкований засіб масової інформації 

«Інформаційний бюллетень «Пісківські новини», в якому роз міщується актуальна 

інформації про життя громади, проблемні питання здобутки та питання,що 

потребують громадського обговорення та громадської думки. 

 

1.1.4. Історична довідка 

Селище Пісківка 

 Перший спогад про Пісківську (Пясковська) – в картографічних матеріалах 

– 1600 рік, де схематично зображено якір – що відображає що річка була 

судноплавною, ліси, поля, забудови села. 

 Через Пісківку проходив «Чумацький шлях» - чумаки перевозили сіль із 

Криму до Білорусії. 

 Виникнення Рудні Пісківської відноситься до часів заснування в 

Київському Поліссі рудних промислів наприкінці XVI — на початку XVII ст. 

Наша Рудня Пісківська відносилась до Радомишльського повіту аж до початку 

XX ст. Відомо, що у 1659 р. Ю. Хмельницький звернувся до Житомирського 

староства з вимогою віддати на військову артилерію прибутки з рудень. Відомо 

також, що Києво-Печерській лаврі у 1682 році належало 7 рудень на 

Правобережжі. 

 Княгиня Ольга із військом  йшла на Iскоростень через с. Пісківка 

(Пясковська). 

 Ще з першої половини XIX ст. по р. Тетерів йшов сплав лісу — від 

Радомишля до самого Києва. Так, у період з 1859 по 1862 рр., за даними 

«Статистического временника Российской Империи» по річці Тетерів перевезли 

товарів і сплавили лісу на суму 64651 руб. Річка Тетерів була судноплавною. 

В літописах зазначено, що р. Піщанка була транспортною. В с. Пісківці 

заготовляли вугілля із берези та перевозили по р. Піщанка до Києва. 

 У XVIIІ ст. – в селищі працювала суконна фабрика - управляючим якою був 

Хоменко, територіально там де починається нинішня вулиця Тетерівська. До 

фабрики по дерев’яних жолобах подавалася вода з Піщанки. Чавунний завод був 

на території нинішньої вулиці Гоголя. Мідний завод, був розташований на місці 

нинішнього склозаводу. 

 В 70-х роках мешканцями селища на пісківському полі та по вул. Ковпака 

було знайдено кам’яні сокири та кремнієві наконечники до стріл. 
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У 1902 р. була побудована станція Тетерів. 

У 1922 р. в Пісківці в хаті Григорія Ткача відкривається медична амбулаторія – 

працював Розентауль. В ній починав працювати у 1926 р. Іван Іванович Соснін, 

який відразу ж за допомоги місцевих підприємств приступив до створення нової 

лікарні. 

 1 жовтня 1929 р. на р. Тетерів почала функціонувати гідроспостережна 

державна станція. Згодом її турботи перебрала станція гідроспостереження в 

Житомирі, де були збудовані великі гідроспоруди. В архівах збереглися записи 

тієї станції за 1937 р. У 1944 р. на околиці Пісківки, неподалік ріки, почала 

працювати метеорологічна станція «Тетерів».  

 До 1929 р. було побудовано головний корпус — дерев’яне приміщення, в 

якому розміщались скловарна і регенеративна печі, тунельна піч для обпалювання 

готових виробів. Була збудована газогенераторна станція, цех по переробці 

сировини. Асортимент продукції складав пляшки для горілки і вина, аптечна 

склотара, баночки під крем для взуття. Директором був  - П. С. Домашич, який 

розпочав будівництво житлових бараків. 

 В середині 30-х років у Рудні Пісківській відкрився цех по виготовленню 

ситра. На місці нинішнього лісопереробного цеху, що поблизу школи, була артіль 

по виготовленню прядок та діжок. 

 

 На початку 30-х років у Пісківці організували колгосп «Червоний 

хлібороб». Першим головою цього колгоспу був І. Я. Марченко (бувший голова 

ревкому). 

 У дореволюційні часи в Пісківці функціонувала православна церква — храм 

Івана Богослова. 

 Селище було утворено у 1938 р. з двох сіл - Пісківки та Рудні Пісківської і 

станції Тетерів. 

 Церковнопарафіяльна школа у селі Пісківка на 20 учнів була відкрита у 

1890 р. Вчителем в ній був житель села Панас Рудніченко, який не мав ніякої 

освіти, а навчився писати й читати перебуваючи в солдатах. 

 1 школа була відкрита на станції  Тетерів 1-го листопада 1917 року (в 

с.  Пісківка Бородянської волості). 

 

Село  Раска 

  Населення села становить 176 чоловік. Село було засноване селянами-

переселенцями з Польщі ймовірно на початку XVIII ст., коли для освоєння 

малозаселених поліських земель Київщини, польська шляхта заохочувала селян із 

Центральної Польщі колонізувати наш край і на Бородянщині було засновано 

декілька польських сіл. 

 У 1900 р. про село було написано таке: 

Хутір Ряска належить поміщику графу Йосипу Адамовичу Шембеку, у ньому 

дворів ЗО, жителів обох статей 238, із них чоловіків 125 та жінок 113. Головне 
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заняття жителів — рубка дров у лісах та випалювання вугілля, і цей промисел дає 

прибутку — 600 руб. в рік. Жителі своєї землі не мають, а живуть на садибах, які 

орендують у поміщика. 

 Село розросталось — за статистичними даними 1924 р. у селі на цей час 

налічувалось 50 дворів і мешкало 320 чоловік. У їхньому володінні було 44,62 

дес. землі, із них присадибної — 20,7 дес. та орної — 23,92 дес. 

 Поруч із Раскою існував хутір Мар’янівка. За шкільними відомостями у 

1926 р. у Расці налічувалось 164 дітей до 15 років, із них 149 — із селянських 

родин і 15 дітей — з сімей робітників. Всі діти були за національністю поляками. 

На хуторі Мар’янівка було 62 дитини, з них тільки двоє з українців, решта теж з 

поляків. 

Тяжка доля випала ращанам. У 1937 р. більшовицька влада безпідставно 

репресувала 14 жителів села. Серед них 8 колгоспників, два робітники, 

службовець, кустар та два курсанти. Повернувся у село один Григорій Курята, 

який невдовзі помер. Уже в наш час всі вони були реабілітовані. 

 11 квітня 1943 р. – фашисти провели каральну акцію – розстріляли всіх, 400 

жителів села. 

Ращани свято бережуть пам'ять про своїх односельців, розстріляних у 1943 році. 

 

Село Мигалки 

 Перша згадка про Мигалки датується 1415 роком. 

Дореволюційні Мигалки так описує М.Герасименко: «В центрі села стояла гарна 

церква. Крім неї, була школа і приватна крамниця. Панської землі в нас не було, 

тільки ліс, що нагадував парк з ідеальним порядком. Єгерів не було, а була лісова 

охорона. В хащях були дикі кози та кабани. Навколишні ліси належали графині 

Браницькій, яка жила в Києві на Подолі, а керував усім лісничий.» 

Згадувана церква — це дерев'яна церква Олександра Невського, побудована 1885 

року на місці давнішої приписної церкви 1820 року. 

 До 1923 року Мигалки — село Вишевицької волості Радомисльського 

повіту Київської губернії. 1900 року у власницькому селі Мигалки було 163 

двори, мешкало 985 осіб. Існувала правосллавна церква, діяла церковно-

парафіяльна школа, працювала кузня. 

 Дорога з Мигалок до Язвинки була огорожена з обох боків, і по ній гнали 

худобу в Київ на бойню. Село було ареною боїв під час громадянської війни,, в 

якій брали участь і жителі села. У 1920 р. під час відступу польської армії на 

околиці села відбувся жорстокий бій за переправу (дерев'яний міст через Тетерів). 

Серед загиблих був командир Таращанського полку  П. С. Кабула, який і 

похований на Мигалківському кладовищі. 

 За примусовою колективізацією прийшов голодомор. В порівнянні з іншими 

селами та регіонами Мигалки постраждали менше — багато людей працювало на 

державних підприємствах, на залізниці, лісопилці, в лісгоспі та інше. Померли в 
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основному ті, хто був не зайнятий на виробництві та ті з розкуркулених сімей, у 

якіх було все відібрано. 

 Частину жителів села після Голодомору 1932—1933 років було переселено 

у спорожнілі хати села Гриньки Глобинського району Полтавської області. 

 На початку Радянсько-німецької війни Мигалки входили у східну частину 

Коростенського укріпрайону. Для зміцнення оборони за селом на протязі 

декількох кілометрів був викопаний протитанковий рів шириною 6 м, глибиною 

3-4 м. На його споруджені було задіяно близько 5 тис. людей з декількох районів. 

Все це ніяким чином не вплинуло на просування німецьких танкових колон, які в 

перший же місяць війни підійшли до річки Ірпінь. В липні та серпні 1941 р. бої 

точилися одночасно і в Коростенському укріпрайоні. 

  У березні 1944 року неподалік села у нерівному бою з 

бійцями НКВС загинуло 12 вояків Української Повстанської Армії. Їх поховали 

на околиці села, а на початку 2000-х на могилі встановили хрест. На святкування 

Трійці і Покрови біля могили проводяться урочисті заходи, під час яких учасники 

виконують стрілецькі та повстанські пісні. Вшанування проводять учасники 

націоналістичних організацій, також місцеві жителі. Приїздять ветерани УПА.  

1.1.5. Коротка характеристика області та району 

Київська область 

Київська область, як адміністративно-територіальна одиниця в складі 

України, утворилась 27 лютого 1932 року, є одним з найбільших регіонів України, 

займає площу 28,1 тис.кв.км (без 

Києва), що становить 4,7% площі 

країни. За розмірами території 

Київська область займає 8 місце 

серед інших регіонів України. 

Карта 2. Територія 

Київської області                                                                      

Київщина є столичним 

регіоном, у центрі території 

якого знаходиться м. Київ – 

столиця України, потужний 

політичний, діловий, 

індустріальний, науково-

технічний, транспортний та 

культурний центр країни, 

пов'язаний з областю тісними 

комерційними і соціальними 

зв’язками.  



15 
 

В адміністративному відношенні область поділяється на 25 районів, 13 міст 

обласного значення, 13 міст районного значення, 30 селищ міського типу, 605 

сільських рад та 1126 сільських населених пунктів, 9 об’єднаних територіальних 

громад. 

Місто Київ, де розміщуються основні органи управління області, 

адміністративно до складу області не входить. Ще однією особливістю області є 

наявність у її складі міста Славутич, яке територіально знаходиться у 

Чернігівській області. 

Рельєф області сприятливий для розвитку сільськогосподарського 

виробництва і транспортної інфраструктури. Річка Дніпро з утвореними на ній 

Київським та Канівським водосховищами ділить територію області на дві 

частини: правобережну і лівобережну, які мають особливості рельєфу. На півночі 

переважають низовинні рівнини Поліської низовини. Південно-західна і 

центральна частини лежать на Придніпровській височині (максимальна висота 

273 метри). Східна, лівобережна територія області, розташована в межах 

Придніпровської низовини.  

Природно-кліматичні умови області оптимальні для життя людини і господарської 

діяльності. Київщина розташована на межі двох природних зон: північна частина 

розташована в зоні Полісся, південь області лежить у лісостеповій зоні. 

                                                                   Карта 3. Грунти Київської області                                                                 

Ґрунтовий покрив області досить 

різноманітний. Найпоширенішими 

серед них є чорноземи, площа яких 

становить близько 50% площі орних 

земель регіону. Ступінь розораності 

території області перевищує 

60 відсотків. Загальна площа лісового 

фонду області становить майже 

746 тис. гектарів. Рівень лісистості по 

території області нерівномірний і 

коливається від 2,0% в зоні Лісостепу 

до 53,8% в зоні Полісся. 

Водний потенціал області 

дозволяє забезпечувати водними 

ресурсами всі галузі економіки регіону, 

які у процесі свого виробництва 

використовують поверхневі і підземні 

води; стимулює  подальший розвиток 

рибогосподарських підприємств і 
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туристично-рекреаційної сфери. 

Корисні копалини Київщини – це переважно матеріали що використовуються 

в будівництві: граніти, гнейси, каолін, глина, піски. Є поклади торфу і джерела 

мінеральних вод. 

Київська область загалом досить добре покрита мережею транспортних 

шляхів міжнародного, державного та обласного значення. Виняток стосується 

крайніх північних малозаселених районів області, які менш інтегровані у 

транспортну мережу і знаходяться на значній віддалі від Києва. Проте, це не 

суттєво впливає на розвиток області, оскільки північна частина області 

знаходиться в зоні, яка постраждала внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. 

Завдяки вдалому розташуванню області через її територію проходять 

3 міжнародних транспортних коридори (№3, 7 і 9) та залізниці за 

5 магістральними напрямами. На території області знаходиться найбільший в 

Україні аеропорт міжнародного класу "Бориспіль". 

Всього в Київській області функціонує 9 логістичних комплексів. 

Розміщення логістичних комплексів у районах, близьких до столиці – 

Броварському, Бориспільському, Києво-Святошинському, Васильківському 

дозволяє розвивати логістичну сферу Київської області. 

Чисельність наявного населення Київської області з 1995 року до 2011 року 

зменшилася з 1 млн. 911,6 тис. осіб до 1 млн. 717,7 тис. осіб. 

Починаючи з 2012 року чисельність населення області почала зростати і 

станом на 1січня  2018 року становить 1754,3 тис. осіб. У міських поселеннях 

переважно за рахунок міграції відбувається процес зростання чисельності 

населення, який призводить до його збільшення в цілому по області. Разом з тим 

через природне скорочення відбувається процес депопуляції сільського населення. 

За національним складом населення області є фактично моноетнічним – 

92,5% складають українці, 6% – росіяни, решта етносів – менше 1% (за даними 

Всеукраїнського перепису населення 2001 року). 

У структурі населення Київської області 53,8%  складають жінки і 46,2%  – 

чоловіки. Вікова структура визначає і демографічне навантаження. Станом на 1 

січня 2017 року на 1000 осіб у віці 16–59 років припадало 284 особи у віці 0–15 

років та 349 осіб у віці більше 60 років. Протягом останніх років кількість людей 

у віці 16-59 років постійно зменшується, водночас спостерігається збільшення 

чисельності  людей у віці 0-15 років та старшого покоління. 

Двадцять п’ять районів області чітко поділяються на п’ять груп: шість 

центральних, навколо Києва, які є густонаселені, де на чверті території 

сконцентровано майже половина населення області, з рівнем урбанізації 64,5%; 

чотири східні та три західні, переважно урбанізовані, з рівнем урбанізації 50% та 

60% відповідно; вісім південних районів та Білоцерківський район переважно з 

сільським населенням, зі щільністю близько 38 осіб на 1 кв.км; п’яту групу 
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складають два північних райони, малозаселені, з низькими ступенем урбанізації – 

31% та щільністю населення – 7,4 особи на 1 кв.км. 

Київська область за обсягами валового регіонального продукту (ВРП), який 

у 2016 році становив 128,6 млдр.грн., належить до п’ятірки економічно 

розвинутих регіонів України.  

Випереджаючі темпи зростання ВРП Київської області у порівнянні із 

загальнодержавними темпами сприяли тому, що починаючи з 2008 року ВРП у 

розрахунку на одну особу перевищував відповідне значення показника в цілому 

по Україні, зокрема у 2011-2012 роках у середньому на 20%, проте поступався 

таким економічно розвинутим регіонам як м.Київ та Дніпропетровська область, а 

також Нижнєсілезькому воєводству Республіки Польща. У 2016 році ВРП на 1 

особу у Київській області становить 74,2 тис.гривень, на 18,3 тис.гривень, або на 

18% більше середнього показника по Україні. Позитивна динаміка зростання ВРП 

області сприяла підвищенню частки Київщини у валовому внутрішньому 

продукті України з 3,4% у 2004 році до 5,4% у 2016 році. 

Структура валової доданої вартості області в розрізі видів економічної 

діяльності протягом 2004-2012 років постійно змінювалась в залежності від 

темпів зростання ВДВ у відповідних галузях та сферах. Так, за рахунок введення 

в дію в області потужних логістичних центрів, елеваторів, овочесховищ, 

міжрегіонального оптового ринку "Столичний", розвитку сфери телекомунікацій, 

мережевої торгівлі, збільшення обсягів операцій з нерухомістю, ВДВ у сферах 

економічної діяльності, пов’язаних з торгівлею, послугами юридичним і фізичним 

особам, транспортом і зв’язком значно випереджали темпи зростання ВДВ у 

промисловості, сільському господарстві і будівництві. 

За різними підходами до типологізації регіонів Київська область 

відноситься до групи областей, які мають середній рівень урбанізації, з малими 

міськими центрами, а за типом економіки - з орієнтацією на сферу послуг та 

середнім рівнем розвитку з дещо кращими темпами економічного зростання. 

 

Бородянський район 

 Бородянський район розташований у  північно-західній частини  Київської 

області. Площа району 934 км²  (4 % площі Київської області). Територія району 

розміщена на Поліській низовині, представляє собою терасову зону Дніпра та 

його притоків. 

 Водні ресурси площею 1378,4 га: річка  Здвиж із притоками, правобережні 

притоки р. Тетерів, загальною довжиною 500 км та 33 ставки. 

Площа лісів — 40,5 тис. га (сосна, дуб, береза, осика, вільха). Корисні копалини: 

мергелі, вапняки, піски, торф, цегельні глини мають місцеве використання. 

Адміністративно-територіальний устрій  Бородянського району: 4 селищні ради 

(Бородянська, Бабинецька, Немішаївська, Клавдієво-Тарасівська), Пісківська 

селищна об’єднана територіальна громада, 18 сільських рад 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Карта 4. Територія Бородянського району 

 

 
Збереження життєвого та трудового потенціалу населення Бородянщини на 

основі формування та реалізації заходів ефективної демографічної політики  є 

найважливішим ресурсом для забезпечення економічного зростання району. 

Основні чинники, під впливом яких формується демографічна ситуація в районі –  

процеси природнього скорочення населення, його старіння, трудова міграція та 

наслідки переселення у район жителів окупованих територій (АРК Крим, частина 

Донецької та Луганської областей). 

На даний час в Бородянському районі проживає 57,2 тис. осіб, в тому числі 

35,3 тис. осіб проживає в селищах – міське населення, 21,9 тис. осіб проживає в 

селах – сільське населення. Визначальним фактором  зменшення  чисельності 

населення є його природне скорочення – 394 особи у 2016 році. Статева структура 

населення характеризується перевагою жінок над чоловіками: кількість жінок – 30 

670 осіб, чоловіків – 26 5278 осіб.  

Промисловий потенціал Бородянського району складають 17 промислових 

підприємств, у тому числі: 11 товариств з обмеженою відповідальністю, 4 

приватних підприємства, 1 публічне акціонерне товариство та 1 філія приватного 

акціонерного товариства з іноземними інвестиціями. 
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Обсяг реалізованої промислової продукції  підприємствами  Бородянського 

району  у  2017 році становив 1,5млрд. грн. (1,9 % по Київській області).  

Розподіл обсягу реалізованої продукції за основними промисловими 

групами за звітний період у Бородянському районі: 

- товари проміжного споживання – 59,5 %; 

- інвестиційні товари – 33,4 %; 

- споживчі товари нетривалого вжитку – 2,8 %; 

- енергія – 4,3 %. 

В районі розвинений агропромисловий комплекс, який представляють: 1 

сільськогосподарський виробничий кооператив, 1 приватне сільськогосподарське 

підприємство, 9 товариств з обмеженою відповідальністю, 3 державних 

підприємства,  21 фермерське господарство, з яких діяльність ведуть лише 5 та 1 

командитне товариство. 

Пріоритетними  напрямками розвитку району є розвиток охорони здоров’я, 

освітній розвиток, енергозбереження та ресурсозбереження, розвиток культурного 

середовища та спортивної інфраструктури, розвиток інфраструктури. 

 

1.2. Земельні та природні ресурси 

1.2.1.Земельні ресурси і територія громади 

Загальна площа ОТГ-154,6 кв.км. 

Структура земель  Пісківської громади:                                                                                                    

землі державної та комунальної власності-14617 га.                                                          

землі приватної власності-1060 га.                                                                                        

землі сільськогосподарського призначення-1300 га.                                                                

землі лісового господарства – 12542 га.                                                                              

землі водного господарства-33 га. 

 В зв’язку з ліквідацією колективних господарств, зміною власників землі  та 

засобів виробництва частина земель використовується під  вирощування зернових 

культур, частина не використовується взагалі, хоч за характеритикою грунтів 

землі сільськогосподарського призначення придатні і для вирощування картоплі, 

льону та овочевих культур. Найбільшими власниками землі є приватні компанії  

ТОВ "Вінниця Агроленд", ТОВ "Голдійстейт Корп", ТОВ "Терра Солюшнс", ТОВ 

"Новозем Солюшнс". 

1.2.2. Містобудівні документи 

Містобудівна документація "Генеральний план смт. Пісківка Бородянського 

району Київської області" була розроблена у 2008 р. державним підприємством 

"Науково-дослідний і проектний інститут містобудування" ДП "НДПІ 

містобудування".  

Внесення змін до Генерального плану розвитку селища Пісківка 

Бородянського району Київської області виконано ДП "Укрдержбудекспертиза" на 
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замовлення Пісківської селищної ради згідно рішення десятої сесії I скликання 

Пісківської селищної ради об'єднаної територіальної громади Бородянського 

району Київської області від 16.03.2017 р. № 3/44-10 та відповідно до завдання на 

розроблення проекту "Внесення змін до генерального плану розвитку сел. 

Пісківка Бородянського району Київської області". 

Генеральний план села Мигалки розроблений і затверджений у 2010 році, а 

у 2016 році – виготовлений і затверджений проект землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж села Мигалки.  

1.2.3. Природні ресурси 

 На території Пісківської об’єднаної територальної громади реєструються 

корисні копалини торфу, глини, піску. Зокрема – Пісківське та Расківське 

родовища кварцового піску, які на сьогодні не розробляються, стоять на обліку 

Державного балансу запасів і Державного кадастру  родовищ корисних копалин; 

Мигалківські родовища глини та піску – не розробляються. 

Основна частина лісового фонду громади знаходиться у використанні ДП 

«Тетерівський лісгосп». Об’єкти  природно-заповідного фонду займають 

територію понад 110 га. Їх характеристики наведені у таблиці: 

 

Таблиця. 2. Пам’ятки природо-заповідного фонду 

Пам’ятки ПЗФ Характеристика 

Ботанічна пам’ятка природи місцевого 

значення «Сосново-дубові 

насадження» 

Пам’ятка розташовується на землях 

Пісківської сільської ради 

Бородянському районі на території 

Тетерівського лісництва ДП 

«Тетерівське лісове господарство» кв. 

63, вид. 2, на площі 7,1 га. Об’єкт 

створено рішенням Київського 

облвиконкому № 524 19.08.1968 р. 

Змішані насадження природного 

походження віком орієнтовно 130 

років.  

Ботанічна пам’ятка природи місцевого 

значення «Сосново-дубові 

насадження» 

Пам’ятка розташовується на землях 

Пісківської сільської ради 

Бородянського району на території 

Тетерівського лісництва ДП 

«Тетерівське лісове господарство» – 

кв. 63, вид. 16, на площі 1 га. Об’єкт 

створено рішенням Київського 

облвиконкому від № 524 19.08.1968 р. 

Пам’ятка представлена цінними 

ділянками змішаних насаджень на 
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березі р. Тетерів віком орієнтовно 140 

років. 

Ботанічна пам’ятка природи місцевого 

значення «Соснові насадження» 

Пам’ятка розташовується на землях 

Пісківської сільської ради 

Бородянському районі на території 

Тетерівського лісництва ДП 

«Тетерівське лісове господарство» – 

кв. 44, вид. 5 на площі 0,5 га. Об’єкт 

створено рішенням виконкому 

Київської обласної ради народних 

депутатів № 118 від 28.02.1972 р. 

Пам’ятка є угрупованням сосни, 

модрини, ялини віком понад 110 років. 

Ботанічна пам’ятка природи місцевого 

значення «Соснові насадження» 

Пам’ятка розташовується на землях 

Пісківської сільської ради 

Бородянському районі на території 

Тетерівського лісництва ДП 

«Тетерівське лісове господарство» – 

кв. 63, вид. 11 на площі 5,5 га. Об’єкт 

створено рішенням виконкому 

Київської обласної ради народних 

депутатів № 118 від 28.02.1972 р. 

Ботанічна пам’ятка природи є 

високопродуктивними захисними 

насадженнями вздовж р. Тетерів віком 

понад 150 років. 

Ботанічна пам’ятка природи місцевого 

значення «Дуби» 

Пісківська селищна рада, 

Бородянський район, ДП „Тетерівське 

лісове господарство”, Рішення 

Київського облвиконкому №524, 1968 

р., площа 0,8 га. 

Ботанічна пам’ятка природи місцевого 

значення «Дубові насадження» 

Пісківська селищна рада, 

Бородянський район, ДП „Тетерівське 

лісове господарство”, Рішення 

Київського облвиконкому №524, 1968 

р., площа 2,3 га. 

Ландшафтний заказник «Вільховий» 45 га ДП «Тетерівське ЛГ» (83 кв. 

Тетерівського лісництва) Ділянка 

цінних лісів природного походження, 

місце зростання рос лин, занесених до 

Червоної книги України. 

Гідрологічний заказник місцевого 

значення «Кодра, Сильва, Требухівка» 

Річки Кодра, Сильва, Требухівка із 

прилеглими берегами. Відмічені 

фітоугруповання Зеленої книги 

України – глечиків жовтих, латаття 
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сніжно-білого, стрілолисту. Поширена 

регіонально рідкісна водна рослина – 

вольфія безкоренева (вид включений 

до Переліку рідкісних рослин 

Київської області). Із видів іхтіофауни 

які охороняються згідно Червоної 

книги України відмічено карася 

золотого. 

 

 Водні ресурси складають річки Тетерів, Кодра та Піщанка, озера та стави, 

що розташовані у населених пунктах громади, які займають площу більше 24 га. 

 

 

 

1.3. Населення і трудові ресурси 

 

1.3.1. Чисельність населення і демографічна ситуація 

 Населення Пісківської селищної об’єднаної територіальної громади у 2017 

році становило 8187 осіб. Протягом  останніх 4-х років спостерігається динаміка 

щорічного його зменшення.  

Таблиця 3.   Чисельність мешканців, осіб 

Території 2014 2015 2016 2017 

Пісківська ОТГ, всього, в т.ч. 8377 8341 8292 8187 

Смт Пісківка 7089 7063 7024 6928 

Село Мигалки 1180 1166 1156 1149 

Село Раска 108 112 112 110 

Бородянський район 57183 57064 57198 57198 

Київська область 1725500 1729200 1732200 1754300 
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 Динаміка зміни чисельності населення у громаді відрізняється від динаміки 

району де з 2015 року спостерігається  збільшення кількості мешканців, і від 

області, де зростання чисельності населення відбувається з 2012 року за рахунок 

міграційних процесів.  

Діаграма1. Динаміка зміна кількості населення 

 

 Зменшення кількості мешканців громади продовжує відбуватися за рахунок 

негативного природного руху населення:  кількість померлих осіб продовжує 

переважати кількість новонароджених.  

 За статтю населення громади розподіляється наступним чином: із загальної 

чисельності  жителів усіх населених пунктів (8187осіб), чоловіки становлять  

48,9% (4004 особи), жінки – 51,1 % (4183 особи). Виключення становить село 

Мигалки, де статева структура  виглядає таким чином: чоловіки – 55,5%,  жінки – 

44,5%. (Для порівняння: в цілому по Київській області у загальній кількості 

населення  чоловіки – 45,5%, жінки -54,5%). 

Таблиця 4. Природний та міграційний рух населення, осіб 

Показники 2014 2015 2016 2017 

Народжені 90 69 62 38 

Померлі 130 118 158 134 

Природний приріст - 40 -67 -96 -96 

Прибулі  35 57 28 

Вибулі  4 10 37 

Сальдо міграції  + 31 +47 - 9 
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Загальне збільшення (зменшення)  - 36 - 49 -105 

 За віковим складом населення громади розподіляється наступним чином:   

чисельність  населення у віці, молодшому за працездатний становить 1769 осіб 

(21,6%),  старшому за працездатний (пенсійному віці) -   1521 (18,6%),  і майже 

60% населення, а це 4897 осіб – це мешканці громади працездатного віку, що 

позитивно для громади та створює хороші передумови для її розвитку (навіть з 

огляду на явні демографічні проблеми).  

Таблиця 5. Розподіл населення за віком, осіб  

Показники 2014 2015 2016 2017 

Населення у віці:     

молодшому за працездатний 1810 1803 1792 1769 

Працездатному 5018 4288 4960 4897 

старшому за працездатний 1556 1550 1540 1521 

Діти дошкільного віку 

 

546 538 576 501 

Діти шкільного віку 1022 1065 1044 1037 

 

1.3.2. Зайнятість населення та безробіття 

 На ринку праці склалась така ситуація:  у різних сферах економічної 

діяльності у громаді у 2017 році було зайнято 1623 особи,  їх кількість щорічно 

збільшується, що відповідає тенденціям району та області. 

Таблиця 6. Загальні тенденції зміни зайнятості, осіб  

Регіони 2014 2015 2016 2017 

Пісківська ОТГ 1236 1284 1307 1623 

Київська область 686900 790600 789800 793000 

 

 На ринку праці домінують професії, пов’язані з виробництвом промислової 

продукції, лісовим господарством, освітою та сферою послуг. Галузева 

зайнятість, в цілому, відповідає наявній структурі економіки громади. 

 

Таблиця 7. Зайнятість за видами діяльності 

Галузі та види діяльності 2017 % 
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Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне 

господарство 

229 14,1 

Промисловість 586 36,1 

Будівництво 4 0,2 

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними 

засобами; послуги з їх ремонту. 

224 13.8 

Готелі та ресторани - - 

Транспорт і зв'язок 74 4,6 

Фінансова діяльність 3 0,2 

Операції з нерухомістю, здавання піднайом та послуги 

юридичним особам 

31 1,9 

Державне управління 36 2,2 

Освіта 290 17,9 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 69 4,3 

Колективні, громадські та особисті послуги 25 1,5 

Інші види діяльності 52 3,2 

Всього 1623 100,0 
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Діаграма 3. Структура зайнятості населення за видами діяльності 

 

 На обліку у центрі  зайнятості осіб перебувають  105 осіб , з них 61 особі 

надано статус безробітного. Рівень зареєстрованого безробіття значно нижчий, 

ніж в цілому по області, однак, слід брати до уваги і те, що лише третина 

працездатного населення зайняті безпосередньо у громаді. Має місце щоденна 

трудова міграція значної кількості працездатного населення до міста Києва. 

Таблиця 8. Рівень зареєстрованого безробіття та навантаження на одну вакансію 

Показники 
2017 

Громада Область 

Рівень зареєстрованого безробіття (у відсотках до 

економічно активного населення працездатного віку) 

2.1 6,5 

Кількість безробітних на одну вакансію (чисельність 

зареєстрованих безробітних, поділена на кількість 

вакантних робочих місць) 

2,1 3 

 З огляду на ключове значення людини для майбутнього громади одним із 

головних напрямів стратегічного її розвитку має стати створення комфортних 

умов для життя, що приваблюватимуть нових мешканців. Тому, крім зусиль, 

спрямованих на стимулювання економічної активності, необхідно звернути увагу 

14,1%

36,1%

13,8%

4,6%

17,9%

4,3%
9,2%

Структура зайнятості населення 

за видами діяльності

С/Г, мисливство, лісове та 

рибне господарство

Промисловість

Торгівля

Транспорт і зв'язок

Освіта

Охорона здоров’я та 

соціальна допомога

Інші види діяльності
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на рівень підготовки у школах, можливості занять спортом, покращити умови 

надання медичних послуг, впорядкувати місця соціальної комунікації. 

1.3.3 Населення і заробітна плата 

 Середня заробітна плата одного працюючого становить 6087 грн., що дещо 

менше, ніж по району та по області, та в 1,9 раза більше встановленої законодавчо 

мінімальної.  

Таблиця 9. Середня заробітна плата, грн. 

 Динаміка середньої заробітної плати у громаді має однакову тенденцію  у 

порівнянні з районом і областю. 

Діаграма 4. Динаміка середньої заробітної плати 

 

 Найвищий рівень заробітної плати  фіксується на підприємствах лісового 

господарства та промисловості, однак, в ряді галузей вона є мінімальною. 

 

Таблиця 10. Середня заробітна плата за видами діяльності, грн.  

Галузі та види діяльності 2017 

2014 2015 2016 2017

Пісківська ОТГ 2690 3440 4610 6087

Бородянський район 2745 3465 4672 7079

Київська область 3489 4153 5229 7188
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Динаміка середньої заробітної плати 

(грн.)

Пісківська ОТГ Бородянський район Київська область

Регіони 2014 2015 2016 2017 

Пісківська ОТГ 2690 3440 4610 6087 

Бородянський район 2745 3465 4672 6097 

Київська область 3489 4153 5229 7188 
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Галузі та види діяльності 2017 

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне 

господарство 

14870 

Промисловість 5100 

Будівництво 3200 

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; 

послуги з їх ремонту 

3200 

Готелі та ресторани - 

Транспорт і зв'язок 3200 

Фінансова діяльність 4700 

Операції з нерухомістю, здавання піднайом та послуги 

юридичним особам 

3700 

Державне управління 5700 

Освіта 6010 

Охорона здоров’я та соціальна допомога 4100 

Колективні, громадські та особисті послуги 3200 

Інші види діяльності 3200 
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1.4. Економіка громади 

1.4.1. Суб’єкти господарської діяльності 

Таблиця 11. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності 

Показники 2014 2015 2016 2017 

Усі суб'єкти ЄДРПОУ: 86 88 92 101 

з них СПД - юридичні особи   11  11  11  11 

з них малі підприємства  1  1  1  1 

Фiзичні особи-підприємці 112 113 114 121 

 Найбільше  зареєстрованих СПД – у сфері роздрібної та оптової торгівлі. 

Відсутні СПД – у сфері надання послуг готелів та ресторанів. Не зареєстровано 

жодного фермерського господарства  

 Протягом останніх чотирьох років кількість СПД у більшості сфер 

економічної діяльності не змінюється. 

 

Таблиця 12. Зареєстровані суб’єкти господарської діяльності за видами 

економічної діяльності 

Галузі та види діяльності 2014 2015 2016 2017 

     

Сільське господарство, мисливство та лісове 

господарство 

4 4 4 4 

Рибне господарство 1 1 1 1 

Промисловість, у т.ч.: 11 11 11 11 

Будівництво 3 3 3 3 

Оптова і роздрібна торгівля; торгівля транспортними 

засобами; послуги з ремонту 

86 83 109 109 

Готелі та ресторани - - - - 

Транспорт і зв’язок 5 5 5 5 

Фінансова діяльність         

Операції з нерухомістю, здавання в піднайм та послуги 

юридичним особам 

2 2 2 2 

Освіта         
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Охорона здоров’я та соціальна допомога 2 2 2 2 

Колективні, громадські та особисті послуги         

Інші види економічної діяльності 82 90 69 85 

 Найбільшими роботодавцями  у громаді  є Пісківський завод скловиробів, 

ДП «Тетерівський лісгосп» та Пісківська селищна рада, в яких працює 75% 

зайнятих у всіх сферах економічної діяльності. 

Таблиця 13. Найбільші роботодавці 

Підприємство, 

організація, установа 

Вид діяльності 

(основний) 

Чисельність працівників 

у 2017 році 

   

ТОВ «Пісківський завод 

скловиробів» 

Виробництво скляних 

виробів 

586 

ДП «Тетерівський 

лісгосп» 

Лісове господарство 229 

Селищна рада Державне управління, 

освіта, охорона здоров’я 

395 

  

 Економіку громади складють промисловий сектор та лісовe господарство.   

В загальному обсязі виробництва продукції та надання послуг найбільшу частку 

складає  виробництво ємностей зі скла та деревообробна промисловість. 

Основними підприємствами цієї сфери є ТОВ «Пісківський завод скловиробів», 

ДП «Тетерівський лісгосп».  

 Продукція ”Пісківської склозаводу” користується популярністю не тільки в 

нашій країні, вона також затребувана і за кордоном: 20% виробленої склотари йде 

на експорт в країни Балтії, Росію, Білорусь, Румунію, Угорщину, Грузію, 

Азербайджан. Серед вітчизняних замовників і партнерів багато компаній, широко 

відомих на українському споживчому ринку.  

 Аграрний сектор представлений приватними компаніями ТОВ "Вінниця 

Агроленд", ТОВ "Голдійстейт Корп", ТОВ "Терра Солюшнс", ТОВ "Новозем 

Солюшнс", які  є найбільшими власниками землі. 

 Значна частина працівників задіяна у сфері послуг. 
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1.5. Фінансовий стан та бюджет громади 

1.5.1.Бюджет громади 

Таблиця 14. Доходи бюджету, млн. грн. 

Показники 
2015 

(сумарно) 

2016 

(сумарно) 
2017 

2018 

(прогноз) 

Прибутковий податок з 

громадян/ Податок з 

доходів фізичних осіб 

- - 13,2 13,5 

Єдиний податок(крім с/г 

виробників) 

1,5 2,8 2,9 2,9 

Єдиний податок від с/г 

виробників 

- - - - 

Доходи від відчуження 

нерухомості та землі 

- - - - 

Податок на прибуток 

підприємств комунальної 

власності 

- - - - 

Плата за землю 1,4 2,0 5,6 5,6 

Податок на нерухомість - 0,1 0,4 0,4 

Акцизний збір - 0,5 0,5 0,5 

Інші місцеві податки та 

збори 

1,3 1,3 1,4 1,3 

Податкові надходження 

разом 

4,2 6,7 24,0 24,2 

Дохід від оренди 

комунального майна 

- - - - 

Інше (кошти від продажу 

земельної ділянки) 

0,2 0,3 - - 

 Податкові надходження у громаді після об’єднання зросли майже у 6 разів і 

склали у 2017 році 24,0 млн.грн. 
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Таблиця 15. Доходи  бюджету на одного мешканця (грн.) 

А. 2015 р. 

Регіони 

Податок 

на 

доходи 

фізичних 

осіб 

Єдиний 

податок  

Місцеві 

податки 

та збори 

Плата 

(податок) 

за землю 

Податкові 

надходження 

разом 

Дохід від 

оренди 

комунального 

майна 

Громада1 0 190 369 173 510 4 

У 

середньому 

пo області 

1772,6 225,9 241,7 283,7 2440,3 11,1 

 

В. 2017 р. (грн. ) 

Регіони 

Податок 

на 

доходи 

фізичних 

осіб 

Єдиний 

податок  

Місцеві 

податки 

та збори 

Плата 

(податок) 

за землю 

Податкові 

надходження 

разом 

Дохід від 

оренди 

комунального 

майна 

Громада2 1636 360 1094 688 2933 5 

 Податкові надходження у розрахунку на одного мешканця  складають 2933 

грн., що майже у 6 разів більше, ніж до об’єднання. 

Таблиця 16. Структура видатків бюджету громади (прогнозні), млн. грн. 

Статті видатків 2018 (прогноз) 

Оплата праці 25,7 

Нарахування на оплату праці 5,7 

Придбання продуктів харчування 1,4 

Оплата енергоносіїв 3,4 
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Поточні трансферти органам 

держуправління (співфінансування 

установ не переданих у власність ОТГ) 

7,8 

Інші поточні видатки (придбання 

товарів та послуг) 

2,6 

Разом: 46,6 

 

Таблиця 17. Найбільші платники податків у громаді за 2017 рік (грн. ) 

 

 назва Сплачено 

ПДФО 

Акциз Плата за 

землю 

Податок на 

нерухомість 

1 ТОВ «Пісківський завод 

скловиробів» 

4 939 075 - 586 154 - 

2 ДП «Тетерівський 

лісгосп» 

4 828 945 - 17 846 - 

 

Таблиця 18. Перелік та вартість реалізованих в межах території ОТГ 

проектів за кошти державної субвенції на соціально-економічний розвиток 

регіонів чи Державного фонду регіонального розвитку (тис.грн.)  

 назва рік сума Коментар (що досягнуто 

завдяки проекту) 

1 Будівництво котельні на 

твердому паливі для 

теплопостачання будівлі 

Мигалківського НВО «ЗОШ  

І-ІІІ ступенів – дитячий 

садок» с.Мигалки, 

вул.Покровська, 1, Київської 

області 

201

7 

933,2 - економія 

бюджетних коштів 

на оплату 

теплопостачання; 

- зниження вартості 

виробництва 

теплової енергії; 

- енергетична 

незалежність від 

постачання 

природного газу 

2 Реконструкція котельні на 

твердому паливі для 

теплопостачання будівлі 

Тетерівської "ЗОШ І-ІІІ 

ступенів та Пісківської 

201

7 

844,6 - економія 

бюджетних коштів 

на оплату 

теплопостачання; 

- зниження вартості 
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АЗСМ" смтПісківка, 

вул.Шкільна, 27, 

Бородянського району 

Київської області 

виробництва 

теплової енергії; 

- енергетична 

незалежність від 

постачання 

природного газу 

 

1.6. Фінансова інфраструктура та мережа підтримки бізнесу 

На території Пісківської ОТГ функціонують філія  ПАТ «Ощадбанк» Інших 

фінансових установ, кредитних спілок для підтримки бізнесу немає. 

1.7.  Транспортна інфраструктура і зв’язок 

 Протяжність доріг на території об’єднаної територіальної громади складає 

89 км, в тому числі доріг обласного значення – 35 км, доріг місцевого значення – 

54 км. Стан доріг з твердим покриттям відносно задовільний. В той же час 

відсутній благоустрій обочин доріг, відсутні розмітки, відсутня необхідна 

кількість дорожніх знаків, відсутні запобіжники перевищення швидкості в місцях 

великої кількості людей, в місцях шкільних закладів, в місцях виїзду з житлових 

масивів.  

  На окремих вилицях   дороги зовсім без покриття або з наявністю покриття  

з щебеню. В процентному відношенні від загальної протяжності доріг це 

становить до 60%, відсутні пішохідні тротуари. 

 На території  громади організовано автомобільне сполучення між 

населеними пунктами, працюють маршрути «Тетерів-Мигалки», «Тетерів-

Пісківка», «Пісківка-Бородянка». 

 Громада забезпечена послугами швидкісного інтернету, яким користуються 

більще 1500 абонентів. 

 

1.8. Інфраструктура торгівлі та послуг 

1.8.1.   Торговельні послуги  мешканцям населених пунктів громади надають 27 

закладів торгівлі та 1 ринок «Оберіг». Переважна кількість закладів належить 

фізичним особам-підприємцям, приміщення мають невелику площу та незначний 

асортимент товарів. Тому у побажаннях мешканців громади є відкриття закладу 

мережевої торгівлі з широким асортиментом продовольчих та непродовольчих 

товарів, прийнятною ціновою політикою та високою культурою обслуговування. 

 

1.8.2. Туристична інфраструктура 

На території громади розміщені 36 баз відпочинку, колишніх таборів та зон 

відпочинку, які, здебільшого,  не функціонують, але є потенційними об’єктами 

розвитку туризму та курортів. Крім того, громада має природно-заповідний фонд, 

представлений, в основному ботанічними пам’ятками місцевого значення 

«Сосново-дубові насадження», «Дуби», «Дубові насадження» та ін., та 
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гідрологічний заказник місцевого значення «Кодра, Сильва, Требухівка», на 

території якого зареєстровані рідкісні види рослин і тварин. 

 Об’єкти готельного господарства на території громади відсутні. 

 

1.9. Житлово-комунальна інфраструктура 

 Житловий фонд громади складається з 2441 житлового будинку загальною 

площею 1465 тис.кв.метрів, з яких 2405  індивідуальних будинків. З них лише 

62,5% забезпечені комунальним водопостачанням та водовідведенням. 

Протяжність мереж становить 20,4 км і потребує реконструкції, капітального 

ремонту та нового будівництва. Низькою залишається якість питної води. 

Потрібно будувати станції знезалізнення питної води. 

 

1.10. Соціальна сфера 

1.10.1. Мережа закладів освіти 

 Освітня інфраструктура громади представлена 4 загальноосвітніми 

навчальними закладами, в яких навчається 1039 учнів, 2 дошкільними 

навчальними закладами, в яких перебуває 327 дітей. Характеристика навчальних 

закладів у наступній таблиці: 

 

Таблиця. 19. Загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади 

     

Назва та місце розміщення Рік 

побудо

ви 

Проек

тна 

потуж

ність 

Наповнені

сть 

Основна 

проблема 

Пісківське навчально-

виховне об`єднання 

"спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів-загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів -

дитячий садок" 

Україна, Київська область, 

Бородянський район, смт 

Пісківка, вул. Шевченка, 2а 

2011 288 353+98(Сад

очок) 

Нестача 

кваліфікованого 

педагогічного 

персоналу. 

Тетерівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені Ніни 

Сосніної 

Україна, Київська область, 

1959 540 380 Морально 

застаріле 

приміщення, 

яке потребує 

капітального 
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Бородянський район, смт 

Пісківка, вул. Шкільна, 33 

ремонту та 

утеплення 

фасаду. 

Їдальня поза 

межами школи. 

Відсутність 

актової зали. 

Застаріле 

навчально-

дидактичне 

обладнання. 

Нестача 

кваліфікованого 

педагогічного 

персоналу. 

Пісківська гуманітарна 

гімназія 

Україна, Київська область, 

Бородянський район, смт 

Пісківка, вул. Н.Сосніної, 12-

а 

1980 250 145 Приміщення 

потребує 

утеплення 

фасаду. 

Застаріле 

навчально-

дидактичне 

обладнання. 

Нестача 

кваліфікованого 

педагогічного 

персоналу. 

Мигалківське навчально-

виховне об’єднання 

"загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів - дитячий 

садок" 

Україна, Київська область, 

Бородянський район, 

с.Мигалки, вул. Покровська, 

1 

1980 320 161+33 

(Садочок) 

Приміщення 

потребує 

утеплення 

фасаду. 

Застаріле 

навчально-

дидактичне 

обладнання. 

Нестача 

кваліфікованого 

педагогічного 

персоналу. 
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Пісківській дошкільний 

навчальний заклад (ясла-

садок комбінованого типу) 

№2 "Артемко" 

Україна, Київська область, 

Бородянський район, смт 

Пісківка, вул. Дачна 60 

1982 90 119 Перевантаженіс

ть закладу. 

Нестача 

кваліфікованого 

персоналу. 

Пісківський дошкільний 

навчальний заклад 

(дитячий садок) №1 

"Вишенька" 

Україна, Київська область, 

Бородянський район, смт 

Пісківка, вул. Шкільна 35 

1937 28 77 Перевантаженіс

ть закладу. 

Відсутність 

актової зали. 

Відсутність 

спортивного 

залу. 

 

1.10.2. Мережа закладів охорони  здоров’я 

 Мережу закладів охорони здоров’я складають: 1 центр медико-санітарної 

допомоги, 1 амбуляторія загальної практики сімейної медицини, 3 ФАПи. 

Проблемами є обмеженість фінансування, відсутність діагностичного та 

лікувального обладнання, незабезпеченість кваліфікованими кадрами. 

 

1.10.3. Мережа закладів культури і спорту 

 До мережі закладів культури віднесені сільський будинок культури у селі 

Мигалки, будинок культури у смт Пісківка зі спортивним залом, та сільський 

клуб у селі Раска. Приміщення їх потребують модернізації і ремонту, а діяльність 

активізації та розширення послуг, необхідних населенню. 

 Спортивна інфраструктура громади – це реконструйований стадіон на 1500 

місць, тренувальне футбольне поле та поле зі штучним покриттям, на яких 

тренуються юні спортсмени та дорослі і редставляють громаду на змаганнях 

різних рівнів. Тут діяльність проводить ГО «Спортивний центр Пісківка». 

Працюють секції бокс, фітнесу та вільної боротьби. Є 2 спортивних зали, в яких 

можна займатися пауерліфтингом та кросфітом. Відвудує центр понад 300 дітей 

та дорослих.  

 

Таблиця 20. Заклади культури 

Споруда Скільки 

відвідувачів 

вміщує 

Події, чи заходи, що викликають 

найбільш ий приплив гостей 

Сільський будинок 

культури с.Мигалки, 

який має спортивне 

обладнання в залі  

250 Відзначення державних свят, Дня 

с.Мигалки (14 

жовтня),проведення концертів до 

визначних дат 
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С.Мигалки вул.. 

Покровська, 1В 

Будинок культури 

смт.Пісківка ,, який має 

спортивний комплекс   в 

залі. 

Смт.Пісківка вул.. 

Шевченка, 2 

150 Відзначення державних свят, День 

смт.Пісківка, проведення 

концертів до визначних дат. 

 

Сільський клуб с.Раска 50 11 квітня  мітинг пам’яті біля 

братської могили жителів с.Раска, 

розстріляних  .11.04.1943 р.  

Приїзд делегації з Польщі  

 

 

 

2. Результати соціологічного дослідження – основні показники 

  Протягом березня-травня 2018 року у громаді проводилося 

соціологічне дослідження умов життя та якості послуг що надаються. Для цього 

були розроблені форми анкет для опитування мешканців громади та керівників 

установ, підприємств і організацій, затверджені на засіданні робочої групи, 

організовано розповсюдження та отримання відповідей на поставлені в анкетах 

запитання. В результаті були отримані відповіді від 117 респондентів в тому числі 

86 – мешканців громади, 31 – керівників підприємств. Підсумки опитування є 

репрезентативними. 

 2.1.Результати опитування мешканців: 

 Таблиця 21. Яким із нижче запропонованих тверджень Ви б 

охарактеризували Пісківську об’єднану територільну громаду: 

 

 Запитання  Кількість 

відповідей 

Відсоток 

1 Тут комфортно жити мені 26 30,2 

2 Я хочу, щоб тут жили мої діти 14 16.3 

3 Я просто змушений тут жити 18 20.9 

4 Тут є де і як себе реалізувати 5 5.8 

5 Тут немає перспектив для розвитку 6 7.0 

6 Я точно виїду звідси при першій можливості 9 10.5 
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7 Я рекомендую свою громаду для проживання своїм 

знайомим 

8 9.3 

 

 Тобто, 61,6% опитаних позитивно відповіли на запитання щодо 

комфорту проживання у громаді. 

 Таблиця 22. Чи маєте Ви тут власну нерухомість? 

 Кількість 

відповідей 

Відсоток 

Так 56 65.1 

Планую придбати 1 1.2 

Ні 28 32.5 

Планую продати 1 1.2 

 

 66,3% опитаних мають власну нерухомість на території громади, або 

планують її придбати. 

 Таблиця 23. Як би Ви оцінили рівень нинішнього стану окремих 

показників громади: 

Показник Оцінка 

1 

незадовільн

о 

3 задовільно 4  

добре 

5 

відмінно 

 К-

сть 

Відп

ов. 

% К-

сть 

Відп

.  

% К-

сть 

відп 

% К-

сть 

відп. 

% 

Якість комунальних 

послуг 

27 31.4 44 51.2 12 14.0 3 3.4 

Стан доріг 40 46.5 34 39.5 12 14.0 0 0 

Стан тротуарів 51 59.3 29 33.7 5 5.8 1 1.2 

Рівень задоволення 

культурних потреб 

36 41.9 24 27.9 23 26.8 3 3.4 
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Медичне забезпечення 29 33.7 40 46.5 17 19.8 0 0 

Рівень надання 

освітніх послуг 

3 3.4 28 32.6 40 46.5 15 17.

5 

Робота дошкільних 

установ 

7 8.1 29 33.7 41 47.7 9 10.

5 

Екологічний стан 35 40.7 27 31.4 18 20.9 6 7.0 

Інфраструктура 

відпочинку та дозвілля 

38 44.2 29 33.7 15 17.5 4 4.6 

Безпека мешканців 35 40.7 30 34.9 17 19.8 4 4.6 

Умови для 

започаткування та 

ведення бізнесу 

26 30.2 25 29.1 29 33.7 6 7.0 

Можливість 

працевлаштування 

34 39.5 41 47.7 11 12.8 0 0 

 

 Незадоволення сучасним станом справ у громаді, зокрема, станом тротуарів,  

висловили 59,35 опитуваних, станом доріг -46,5%, інфраструктурою відпочинку 

та дозвілля – 44.3%, безпекою мешканців,      можливістю працевлаштування, 

екологічним станом, медичним обслуговуванням також незадоволені більше 

третини опитаних 

 Таблиця 24. Що, на Вашу думку, заважає розвитку громади (вибрати 3 

основних)? 

№ Категорія К-

сть 

відп. 

% 

1 Недостатня громадська ініціативність та активність мешканців 42 48,8 

2 Поширення злочинності, алкоголізму, наркоманії 30 34,9 

3 Засміченість довкілля 25 29,1 

4 Відсутність можливості самореалізації, забезпечення 

змістовного дозвілля 

24 27,9 

5 Зношеність інженерних мереж (водопостачання, 

водовідведення) 

21 24,4 

6 Відсутність зовнішніх інвестицій 18 20,9 
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7 Недостатня інформованість про громаду за її межами 16 18,6 

8 Низька якість (відсутність) дорожнього покриття між 

населеними пунктами в громаді 

14 16,3 

9 Безробіття 11 12,8 

10 Недостатня підприємливість мешканців громади 10 11,6 

11 Несприятливі умови для розвитку підприємництва 10 11,6 

12 Забрудненість питної води 8 9,3 

13 Інше – не більше однієї позиції 8 9,3 

14 Відсутність внутрішніх інвестицій 7 8,1 

15 Низька якість середньої освіти 6 7,0 

16 Значна частка населення старшого непрацездатного віку 1 1,2 

17 Низька якість дошкільної освіти 0 0 

    

 Рейтинг бар’єрів для розвитку громади очолює недостатня громадська 

активність та ініціативність мешканців, яку відмітили 48,8%опитуваних, а до 

трійки категорій увійшли також  поширення злочинності, алкоголізму, наркоманії 

та засміченість довкілля. 

 Таблиця 25. В якій послідовності (1,2,3….) Ви б розмістили нижче 

представлені завдання, які необхідно здійснити для розвитку громади: 

 

Ранг Завдання 

2 Зменшення рівня безробіття 

5 Покращення водопостачання 

3 Покращення водовідведення 

1 Ремонт вулиць 

4 Ремонт доріг між населеними пунктами громади 

3 Розвиток малого та середнього бізнесу 

7 Благоустрій населених пунктів громади 

11 Розвиток сфери дозвілля (відпочинку, спорту) 

6 Розвиток туризму 
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8 Використання місцевих природних ресурсів 

9 Сприяння розвитку промислових підприємств 

10 Підтримка кооперативного руху 

11 Підтримка фермерства 

12 Підтримка агрохолдингів 

 

 Таблиця 26. Яким, на Вашу думку, є основний ресурс громади для 

подальшого розвитку (лише одна відповідь)? 

№ Ресурс Кількість  % 

1 Вигідне географічне положення 9 10,5 

2 Хороша доступність до основних міст та ринків 5 5,8 

3 Корисні копалини на території громади 2 2,3 

4 Активність/підприємливість машканців громади 4 4,7 

5 Місцеві підприємства і підприємці 13 15,1 

6 Іноземні інвестори 6 7,0 

7 Вільні земельні ділянки у громаді 0 0 

8 Вільні промислові приміщення 2 2,3 

9 Цікаві туристичні об’єкти 5 5,8 

10 Приваблива природа 20 23,3 

11 Прогресивна та дієва місцева влада 18 20,9 

12 Ваш варіант   

Основним ресурсом для розвитку громади 23,3% опитаних визначили привабливу 

природу, 20,9% - прогресивну та дієву місцеву владу. 

  7. На запитання «Що Вам подобається в нашій громаді?» відповіді  

були досить різноманітними. Однак, проаналізувавши  та узагальнивши їх,  

підсумок виглядає таким чином: зміни, що розпочалися в усіх сферах діяльності 

та у відношенні між владою і громадою,  зручне місце розташування та 

приваблива природа. 

 8. Із різноманіття відповідей на запитання «Що Ви хотіли б змінити? 

можна виділити основні: запровадити ефективне  використання наявних  ресурсів, 

змінити на позитивне мислення громадян, спрямоване на успіх; якісь 
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водопостачання і доріг; комунікацію місцевої влади та громадськості; утворення 

робочих місць. 

9. На запитання «Якою  б Ви хотіли бачити громаду через 7 років? опитувані 

відповли: 

- Розвиненою, самодостатньою, успішною, процвітаючою, чистою, 

перспективною для розвитку бізнесу і залучення інвесторів,  безпечною,  з 

комфортним сучасним рівнем життя, з чистим довкіллям, з гарними дорогами, 

сучасною освітньою, медичною, культурно-спортивною інфраструктурою,  з 

якісними послугами, туристичним центром Київського регіону. 

 

 2.2.Підсумки опрацювання 31 анкети опитування керівників 

організацій, установ, закладів, лідерів громадської думки наступні:  

 Розвиткові громади заважають низька якість дорожньо-транспортної 

інфраструктури (48,4%), відсутність можливості змістовного дозвілля для 

самореалізації та розвитку (48,4%), засміченість довкілля (45,2%), неефективне 

використання ресурсів громади (41,9%), недостатня ініціативність та активність 

мешканців (41,9%). 

Таблиця 27. Що заважає розвиткові ОТГ ( потрібно було вибрати 5 

проблем)  

 

               Категорія проблем К-сть 

відпов 

% з 

кількості 

опитув. 

1. Низька якість дорожньо-транспортної інфраструктури 15 48,4 

2. Відсутність можливості змістовного дозвілля для 

самореалізації та розвитку 

15 48,4 

3. Засміченість довкілля 14 45,2 

4. Неефективне використання ресурсів громади 13 41,9 

5. Недостатня громадська ініціативність та активність 

мешканців 

13 41,9 

6. Зношеність інженерних мереж 11 35,5 

7. Обмежений перелік послуг для населення 10 32,2 

8. Поширення злочинності, алкоголізму, наркоманії 9 29,0 

9. Недостатня інформованість про громаду за її межами 7 22,6 

10.  Застарілі технології та відсутність інновацій на 

підприємствах міста 

6 19,4 

11. Відсутність зовнішніх інвестицій 2 6,5 

12. Відсутність внутрішніх інвестицій 2 6,5 

13. Несприятливі умови для розвитку підприємництва 1 3.2 

14. Недостатня підприємливість мешканців громади 1 3.2 
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15. Вікова структура населення 1 3.2 

16. Безробіття 1 3.2 

17. Інше:       

   -непрофесійність команди, яка розвиває нашу громаду 1 3,2 

   - відсутність команди, яка прагне працювати на результат 1 3,2 

  - надмірна заполітизованість 2 6,5 

  - безконтрольне вирубування лісів 1 3,2 

  - низький професіоналізм керівників виконкому ради, 

корупція, непрозорість роботи 

1 3,2 

 

Таблиця 28. Як ви оцінюєте економіку на території ОТГ порівнянно  з 

економікою інших міст (селищ, громад) України (на загал)? 

 

                 Оцінка  К-сть 

відповідей 

респондентів 

% від 

кількості 

опитуваних 

- більш розвинена 8 25,8 

- майже не відрізняється 8 25,8 

- менш розвинена 15 48,4 

 
 

Таблиця 29. Які найбільші бар’єри перешкоджають веденню 

підприємницької діяльності на території ОТГ? 

 

Перешкода, бар’єр К-сть 

відповідей  

респондентів 

% від 

загальної 

кількості 

Відсутність ініціативи самих потенційних 

підприємців 

9 29.0 

Недостатність стартового капіталу  і 

знань, фінансова неспроможність 

населення  

8 25.8 

Відсутність думки 7 22.6 

Корупція 3 9.7 

Бар’єрів і перешкод немає 2 6.5 

Несприятлива законодавча база 2 6.5 

Довготривала процедура започаткування 

бізнесу 

2 6.5 

Недовіра до влади ОТГ 1 3.2 

Конкурентність  

(неконкурестоспроможність) 

1 3.2 

Попит на ринку 1 3.2 
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Безперспективність 1 3.2 

Алкоголізм і наркоманія 1 3.2 

Зношеність інженерних мереж 1 3.2 

Відсутність стратегії розвитку ОТГ 1 3.2 

Відсутність земельних ділянок 1 3.2 

Лоббізм 1 3.2 

 

Таблиця  30. Три види економічної діяльності (галузі, виробництва), які 

є найбільш важливими для перспективного розвитку ОТГ 

Види діяльності Кількість 

відповідей 

респондентів 

% від 

загальної 

кількості 

Будівельна галузь 13 41.9 

Сільське господарство, фермерство, 

тваринництво 

12 38.7 

Туризм 8 25.8 

Харчова промисловість, виробництво 

хлібобулочних виробів 

5 16.1 

Деревообробна, переробна 4 12.9 

Скловиробництво 4 12.9 

Медицина 4 12.9 

Освіта 4 12.9 

Лісове господарство 2 6.5 

Рибне господарство 1 3.2 

Виробництво цегли 1 3.2 

Сортування сміття 1 3.2 

 

 

 

 Таблиця 31. ТРИ питання (напрями), які  є ключовими для розвитку 

громади і які можна вирішити через співпрацю селищної влади та 

бізнесових кіл. 

 

Питання, напрям Кількість 

відповідей 

респондентів 

% від 

загальної 

кількості 

Розвиток медицини 11 35.5 

Довкілля, благоустрій, екологія 10 32.2 

Дороги (будівництво, ремонт 6 19.4 

Туризм 6 19.4 

Розвиток освіти 5 16.1 

Залучення інвесторів 4 12.9 

Будівництво житла 3 9.7 
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Транспортне забезпечення 3 9.7 

Створення нових робочих місць 3 9.7 

Наведення порядку в торгівлі, відкриття 

мережевої торгівлі 

3 9.7 

Розвиток фермерства 2 6.5 

Будівництво хлібозаводу 1 3.2 

Відновлення роботи цегляного комплексу 1 3.2 

Розвиток соціальної інфраструктури 1 3.2 

Контроль за коштами громади 1 3.2 

 

6.Пропозиції конкретних дій (заходів) для забезпечення перспективного 

розвитку ОТГ 

 

 Пропозиції відсутні 

3.SWOT-аналіз – висновки 
 

 Результати SWOT-аналізу Пісківської  ОТГ отримані за допомогою двох 

сполучених способів. Перше – це дані попереднього аналізу, проведеного 

структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради за підтримки і 

супроводу консультанта з місцевого економічного розвитку проекту ПУЛЬС, що 

реалізується Асоціацією міст України за підтримки USAID, Ревенко Т.М. Вони 

мали переважно дослідницький характер. Друге джерело – це стратегічні сесії із 

членами робочої групи та представниками зацікавлених сторін безпосередньо під 

час розробки Стратегії. Тоді фокус-групам було запропоновано здійснити 

галузевий SWOT-аналіз за такими напрямами: адміністрація громади, 

інфраструктура та просторове планування, економіка, природне середовище та 

туризм. Отримані результаті були узагальнені та представлені робочій групі у 

вигляді зведеного SWOT-аналізу. Чисельність факторів коливалась від дев`яти 

(«загрози») до двадцяти одного («слабкі сторони»). Робоча група висловила свою 

думку щодо факторів, які мають більший або менший вплив, таким чином 

відбулося їхнє рейтингування.  Після обговорення фактори, що зайняли 

найнижчі місця, були видалені з таблиці SWOT-аналізу як несуттєві. Таким 

чином, їхня чисельність скоротилася. 

 В цілому процес підготовки SWOT-аналізу проходив у кілька етапів за 

участю представників неурядових організацій, комунальних інституцій, а також 

мешканців, які представляють різні соціальні групи. 

  SWOT-аналіз 

Сильні сторони Слабкі сторони 
- Вигідне економіко-географічне 

положення (близькість до столиці 

України – міста Києва, зручне 

- Низька якість доріг, відсутність 

якісного транспортного сполучення в 

межах громади; 
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автомобільне, залізничне 

сполучення); 

- Наявність лісового фонду та водних 

ресурсів, сприятливий клімат, 

хороший стан екології; 

- Зареєстровані на території 

родовища глини та кварцового піску, 

що пока не розробляються; 

- Наявність сільськогосподарських 

земель, що можуть бути залучені до 

обробітку; 

- Розміщення потужних працюючих 

підприємств ДП «Тетерівський 

лісгосп» та «Піісківський завод 

скловиробів»; 

- Достатня кількість населення 

працездатного віку; 

- Наявність об’єктів доступних до 

інвестування; 

- Наявність актуальної містобудівної 

документації; 

- Дієва влада та підтримка її 

більшістю членів громади; 

- Достатній рівень забезпечення 

освітніх послуг та гарні умови для 

розвитку спорту; 

- Творчі колективи та спортсмени, як 

популяризують громаду в області та 

за її межами 

 

 

 

- Зношеність інженерних мереж; 

низька якість питної води; 

- Застаріла матеріально-технічна база 

освітньої, медичної, комунальної 

інфраструктури, що є енергоємкою 

та фінансово обтяжливою для 

місцевого бюджету; 

- Наявність стихійного 

сміттєзвалища, засміченість території 

громади побутовими відходами; 

- Відсутність диверсифікованих 

робочих місць та щоденна трудова 

міграція; 

- Недостатня забезпеченість 

кваліфікованими кадрами закладів 

медицини і освіти; 

- Негативна демографічна ситуація, 

від’ємний природний приріст 

населення; 

- Недостатня активність та 

ініціативність місцевих жителів та 

представників бізнесу; 

- Недостатній рівень розвитку 

інфраструктури дозвілля та туризму; 

- Нерозвиненість сфери послуг; 

- Відсутність центрів мережевої 

торгівлі; 

- Наявність явищ алкоголізму, 

наркоманії та злочинності 

 

Можливості Загрози 
- Продовження реформ в Україні та 

покращення соціальної та 

економічної ситуацій; 

- зростання на європейському та 

світовому ринках попиту на 

екологічно чисту продукцію та 

продовольчі товари; 

- Зростання популярності сільського, 

зеленого, активного, культурного 

туризму серед населення України та 

Європи;  

- Ухвалення державою низки рішень, 

- Зупинення процесу децентралізації; 

- Політична та економічна 

нестабільність держави, зокрема, 

загострення і продовження 

конфлікту на сході країни; 

- не вирішення на 

загальнодержавному  законодавчому 

ріні проблем збору, сортування та 

переробки сміття; 

- Невиконання державою функцій 

природо-охоронної діяльності; 

- Продовження міграції 
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насамперед, щодо управління землею 

за межами населених пунктів; 

- Ефективність роботи державного 

фонду регіонального розвитку; 

- Наявність міжнародної технічної 

допомоги; 

-Використання субвенції на розвиток 

інфраструктури ОТГ; 

- Співробітництво із сусідніми ОТГ, 

громадами інших регіонів України та 

зарубіжних країн, реалізація 

спільних проектів 

кваліфікованих  трудових ресурсів за 

межі громади; 

- Низька інвестиційна привабливість 

України та несприятливий 

інвестиційний клімат; 

- Збереження рівня корупції в 

Україні та частки тіньової економки; 

- Зростання в Україні та світі цін на 

енергоносії 

 

 Для сильних сторін Пісківської громади важливо поєднання  чистого 

середовища з величезними можливостям для розвитку сфери рекреації з хорошим 

транспортним сполученням, з доволі розвинутою промисловістю, лісовим та 

деревообробним господарством. Наявність потужних підприємств, їх розвиток та 

розширення потужностей зумовлюють соціальну активність місцевого населення, 

що проявляє себе як в громадській сфері, так і економіці. Це дозволяє громаді 

отримувати суттєві надходження до бюджету та  забезпечувати надання  

визначеного законодавством України переліку публічних та соціальних послуг.  

  Слід відмітити і  низку локальних факторів, що посилюють унікальність 

вищезазначених: великі площі лісу, та водних ресурсів, наявність об’єктів для 

інвестування, щонайперше непрацюючі бази відпочинку та табори, що у 

розумному поєднанні може сприяти позитивній  динаміці розвитку Пісківської 

громади.  

 Серед негативних факторів найзагрозливішим є негативні демографічні 

тенденції. Не в останню чергу – через брак комфортних умов для проживання. 

Наявна добра екологічна ситуація має тенденцію до погіршення, що вимагатиме 

невідкладних дій громади. Наявні транспортні можливості використовують дуже 

обмежено. 

 Із зовнішніх чинників найбільший вплив, одночасно позитивний і 

негативний, на розвиток Пісківської ОТГ, справляє  близьке розташування до 

Києва, що спричиняє щоденну трудову міграцію працездатного населення із-за 

відсутності конкурентних робочих місць у самій громаді. Водночас зовнішня 

кон’юнктура для Пісківської громади в цілому позитивна: на європейських та 

світових ринках стабільно зростає попит на сільгосппродукцію та продовольчі 

товари, є певні можливості безмитного її постачання до країн ЄС, в Україні 

посилюється інтерес до внутрішнього туризму, Пісківська громада  може 

привернути увагу потенційних  інвесторів.  

До проектів, що матимуть стратегічне значення, відносяться: 

- здійснення заходів зі стимулювання розвитку підприємництва на теренах 

громади; 

- розвиток різноманітних напрямів туризму та відпочинку;  
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- осучаснення та термомодернізація інфраструктури освітньої, медичної, 

соціальної, комунальної  сфер; 

-  створення сучасних місць соціальної інтеграції мешканців громади за 

інтересами та віковими групами. 

 Зрештою, всі проекти, що здійснюватимуться, матимуть на меті створення 

максимально комфортних умов проживання на території громади, привабливих як 

для місцевих мешканців, так і для нинішніх жителів великих міст. 

 Підсумовуючи висновки SWOT варто зауважити, що в Пісківській ОТГ  

сильні сторони переважають над слабкими, хоча перелік останніх – великий. Є 

значна кількість загроз, але  можливостей для успішного розвитку громади явно 

більше. 
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4. SWOT-матриця Пісківської громади 

Стратегія 1 – Порівняльні переваги 

«сильні сторони – можливості» 

 

Сильні сторони                                                      Можливості 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вигідне економіко-географічне 

положення 
Продовження реформ в Україні та 

покращення соціальної та економічної 

ситуації 

підтримують 

Наявність лісового фонду та водних 

ресурсів, сприятливий клімат, хороший 

стан екології 

Зареєстровані на території родовища 

глини та кварцового піску, що поки не 

обробляються 

Наявність сільськогосподарських земель, 

що можуть бути залучені до обробітку 

Розміщення потужних працюючих 

підприємств ДП «Тетерівський лісгосп» та 

«Пісківський завод скловиробів» 

Достатня кількість населення працездатного 

віку 

Наявність об’єктів, доступних до 

інвестування 

Наявність актуальної містобудівної 

документації 

Дієва влада ті підтримка її більшістю членів 

громади 

Достатній рівень забезпечення освітніх 

послуг та гарні умови для розвитку спорту 

Творчі колективи та спортсмени, які 

популяризують громаду в області та за її 

межами 

Зростання на європейському та 

світовому ринках попиту на екологічно 

чисту продукцію та продовольчі товари 

Зростання популярності сільського, 

зеленого, активного, культурного 

туризму серед населення України та 

Європи 

Ухвалення державою низки рішень, 

насамперед щодо управління землею за 

межами населених пунктів 

Ефективнсть роботи державного фонду 

регіонального розвитку 

Наявність міжнародної технічної 

допомоги 

 

Використання субвенції на розвиток 

інфраструктури ОТГ 

Співробітництво із сусідніми ОТГ, 

громадами інших регіонів України та 

зарубіжних країн, реалізація спільних 

проектів 
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СТРАТЕГЯ 2 – Виклики 

«слабкі сторони – можливості» 

 Слабкі сторони                                                  Можливості 

             

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Низька якість доріг, відсутність якісного 

транспортного сполучення в межах 

громади 

Зношеність інженерних мереж, низька 

якість питної води 

Застаріла матеріально-технічна база 

освітньої, медичної, комунальної 

інрпструктури, що є енергоємкою та 

фінансово обтяжливою для місцевого 

бюджету 

Наявність стихійного сміттєзвалища, 

засміченість території громади побутовими 

відходами 

Відсутність диверсифікованих робочих 

місць та щоденна трудова міграція 

Недостатня забезпеченсть 

кваліфікованими кадрами закладів 

медицини і освіти 

Негативна демографічна ситуація, 

від’ємний природний приріст населення 

Недостатня активність та ініціативність 

місцевих жителів та представників бізнесу 

Недостатній рівень розвитку інфраструктури 

дозвілля  та туризму 

Відсутність центрів мережевої торгівлі 

Зменшують 

Продовження реформ в Україні та 

покращення соціальної та економічної 

ситуацій                                       

Зростання на європейському та 

світовому ринках попиту на екологічно 

чисту продукцію та продовольчі товари 

Зростання популярності сільського, 

зеленого активного, культурного 

туризму серед населення України та 

Європи 

Ухвалення державою низки рішень, 

насамперед, щодо управління землею 

поза межами населених пунктів 

Ефективнсть роботи державного  фонду 

регонального розвитку 

Наявність міжнародної технічної 

допомоги 

Використаннря субвенції на розвиток 

інфраструктури ОТГ 

Співробітництво із сусідніми ОТГ, 

громадами інших регонів України та 

зарубіжних країн, реалізація спільних 

проектів 
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Стратегія 3 – Захищеність 

«загрози – сильні сторони» 

     Загрози                                                                  Сильні сторони 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Вигідне економіко-географічне 

положення 

Наявність лісового фонду та водних 

ресурсів, сприятливий клімат, хороший 

стан екології 

Зареєстровані на території родовища 

глини та кварцового піску, що поки не 

обробляються 

Наявність сільськогосподарських земель, 

що можуть бути залучені до обробітку 

Розміщення потужних працюючих 

підприємств ДП «Тетерівський лісгосп» та 

«Пісківський завод скловиробів» 

Достатня кількість населення 

працездатного віку 

Наявність об’єктів, доступних до 

інвестування 

Наявність актуальної містобудівної 

документації 

Дієва влада ті підтримка її більшістю членів 

громади 

Достатній рівень забезпечення освітніх 

послуг та гарні умови для розвитку спорту 

Творчі колективи та спортсмени, які 

популяризують громаду в області та за її 

межами 

Зупинення процесу децентралізації 

Політична та економічна 

нестабільність держави, зокрема, 

загострення і продовження конфлікту 

на сході країни 

Невирішення на 

загальнонаціональному рівні 

проблем збору, сортування та 

переробки сміття 

Невиконання державою функцій 

природо-охоронної діяльності 

Продовження міграції  кваліфікованих 

трудових  ресурсів за межі громади 

 

Низька інвестиційна привабливість 

України та несприятливий 

інвестиційний клімат 

Збереження рівня корупції в Україні та 

частки тіньової економіки 

Зростанні в Україіні та світі цін на 

енергоносії 

Зменшують 
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Стратегія 4 – Ризики 

«слабкі сторони – загрози» 

     Слабкі сторони                                                     Загрози 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зупинення процесу децентралізації 

Політична та економічна 

нестабільність держави, зокрема, 

загострення і продовження 

конфлікту на сході країни 

Невирішення на 

загальнонаціональному рівні 

проблем збору, сортування та 

переробки сміття 

Невиконання державою функцій 

природо-охоронної діяльності 

Продовження міграції  кваліфікованих 

трудових  ресурсів за межі громади 

 

Низька інвестиційна привабливість 

України та несприятливий 

інвестиційний клімат 

Збереження рівня корупції в Україні та 

частки тіньової економіки 

Зростанні в Україіні та світі цін на 

енергоносії 

Низька якість доріг, відсутність якісного 

транспортного сполучення в межах 

громади 

Зношеність інженерних мереж, низька 

якість питної води 

Застаріла матеріально-технічна база 

освітньої, медичної, комунальної 

інрпструктури, що є енергоємкою та 

фінансово обтяжливою для місцевого 

бюджету 

Наявність стихійного сміттєзвалища, 

засміченість території громади побутовими 

відходами 

Відсутність диверсифікованих робочих 

місць та щоденна трудова міграція 

Недостатня забезпеченсть 

кваліфікованими кадрами закладів 

медицини і освіти 

Негативна демографічна ситуація, 

від’ємний природний приріст населення 

Недостатня активність та ініціативність 

місцевих жителів та представників бізнесу 

Недостатній рівень розвитку інфраструктури 

дозвілля  та туризму 

Відсутність центрів мережевої торгівлі 

Посилюють 
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5. Порівняльні переваги, виклики та ризики  

Порівняльні переваги  

(визначені в результаті аналізу сильних сторін і можливостей) 

- В Україні та в сусідніх країнах зростає інтерес до відносно недорогого 

внутрішнього туризму, відпочинку, спорту в екологічно чистій місцевості з 

натуральним харчуванням та комфортними умовами проживання. Пісківська  

громада має для прекрасні природні можливості та може скористатися ними для 

свого розвитку. 

- На світових ринках зростає попит на сільськогосподарську продукцію та 

продовольчі товари. Наявність земель сільськогосподарського призначення та 

використання їх для виробництва екологічно чистої продукції, використання 

місцевої спеціалізації дозволить утворити диверсифіковані робочі місця та 

зменшити відтік з громади кваліфікованих кадрів. 

- Інтереси донорів та інвесторів саме до об’єднаних територіальних громад та 

наявність дієвої влади у співпраці з громадою  дозволяє розраховувати на 

додаткові кошти для реалізації інфраструктурних та інестиційних проектів.  

- Зазначені переваги посилюватиметься хорошим транспортним сполученням 

між Києвом, західними регіонами України та Європою (по  території громади 

проходить автошлях М 07 (Е 373) «Варшавка»). 

  

Виклики  

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і можливостей) 

- Відсутність диверсифікованих робочих місць та щоденна трудова міграція 

можливі для вирішення через створення сільськогосподарських, переробних 

підприємств, завдяки рішенням держави щодо передачі земель, що знаходяться за 

межами населених пунктів, до управлінням громад, а також завдяки сталому 

зростанню попиту на продукти харчування у світі. 

-  «Екологічні кошти», проекти міжнародної технічної допомоги, державна 

інфраструктурна субвенція, зрештою – наявність та доступність сучасних 

технологій збору й утилізації сміття, санації навколишнього середовища в цілому 

дозволяють розв`язати  проблему засміченості території побутовими відходами, 

втримати чистоту навколишнього середовища – для комфортного проживання та 

розвитку туризму. 

-  Існують помірні зовнішні джерела фінансування (насамперед, державна 

інфраструктурна субвенція та ДФРР),  які дозволяють у середньостроковій 

перспективі позитивно вплинути на стан інфраструктури громади, насамперед – 

дороги (включно з транспортним обслуговуванням та на рівень комунальних 

послуг що надаються.  

-    Стан матеріально-технічної бази освітньої, медичної, комунальної 

інфраструктури та їх ресурсного забезпечення може бути змінено завдяки 

реформам у державній політиці в зазначених сферах, використання бюджетних 
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коштів (державного та обласного бюджетів) на конкурсних засадах, залученню 

міжнародної технічної допомоги, посиленій увазі народних депутатів України.  

 

Ризики  

(визначені в результаті аналізу слабких сторін і загроз 

-  Досить відчутна загроза зростання цін на енергоносії, навіть незалежно від 

розміру зростання, так як матиме негативний вплив на широкий спектр 

діяльності, зокрема, перевитрати на опалення мережі бюджетних установ, 

збільшення тягаря для бізнесу, відповідно – підвищення цін та зменшення 

рентабельності. Зрештою – на рівень доходів мешканців громади та їх купівельну 

спроможність. 

- Розвиток промислових підприємств, деревообробки, аграрного виробництва має 

загрозу у вигляді двох чинників:  відтік кваліфікованих, та й просто кадрів, за 

межі громади, та відсутність інвестицій.  

- Серйозним тягарем для громади, отже – ризиком, є застаріла матеріально-

технічна база  освітньої, медичної, соціальної, комунальної інфраструктури. Це 

призводить до погіршення послуг, перевитрат енергоносіїв та бюджетних коштів. 

На стан питання помітно впливає загальноукраїнська політика – потяг до 

популізму призводить до неухвалення нагальних для забезпечення розвитку 

громади рішень та модернізації наявної гуманітарної та соціальної сфер. 

 

6. Сценарії розвитку громади 

 Основними сценаріями розвитку є базовий (або інерційний) та 

модернізаційний (або реалістичний).  

Інерційний сценарій розвитку 

Інерційний сценарій базується на припущення, що баланс внутрішніх та 

зовнішніх факторів впливу на громаду як суспільне та соціально-економічне 

явище залишається незмінним, система змінюється за попереднім алгоритмом, 

тобто за інерцією. В цілому, суспільно-економічний стан країни та регіону є або 

нейтральним, або таким, що не сприяє розвитку громади.  

Базові припущення інерційного сценарію (національний рівень): 

− на сході України триває  військовий конфлікт, що відволікає значні ресурси, 

але широкомасштабний військових дій немає; 

− триває міжнародний тиск на державу Україна від її союзників, що стимулює 

її запровадження нових регуляторних актів, які спрямовані на зменшення рівня 

корупції та покращення умови ведення бізнесу; втім відбувається це все вкрай 

повільно; 

− у зв`язку з проведенням в 2019 р. президентських виборів темпи реформ в 

Україні згортаються; деяке виключення становить реформа місцевого 

самоврядування через те, що вже набрала значний темп та продемонструвала 
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кращі результати, але й вона рухається переважно за інерцією під власним 

тиском; 

− Україна отримує лише частину із запланованої допомоги Європейського 

Союзу через постійні зриви у виконанні власних зобов`язань щодо реалізації 

положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;  

− зовнішньоторгівельне сальдо України залишається від’ємним на тлі 

постійних проблем із отриманням черговоготраншу кредиту від МВФта інших 

міжнародних донорів;  

− інвестиційна привабливість України залишається низькою, рівень залучення 

інвестицій не зростає; 

− ВВП України повільно зростає (біля 2% на рік), а інфляція балансує на межі 

повзучою та галопуючої; 

− Українська держава виявляється неспроможною здійснити монетизацію 

пільг та субсидій, що призводить до збагачення одним та збідніння інших 

громадян України та росту утриманських настроїв, отже негативно впливає на 

соціальну та економічну активність населення; 

− в цілому в країні зберігається динамічний баланс серед різних політичних 

сил та суспільних настроїв, який створює доволі неспокійне суспільне тло, але  

без значних потрясінь.  

Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень: 

− формуватиметься ідентичність громади, але впізнаваність її в регіоні та в 

Україні поки що незначна; 

− наявна структура економіки громади не зазнає принципових змін, інвестиції 

не надходять, загальна тенденція залишається незмінною; 

- підприємницький та інвестиційний клімат залишається на тому ж рівні;  

− держава виконуватиме свої зобов`язання щодо надання субвенції на 

розвиток  інфраструктури Пісківської ОТГ, але її обсяги, які і сьогодні є 

незначними, постійно зменшуватимуться; більшість коштів державного бюджету, 

що спрямовуються на розвиток, надалі розподілятимуться не через ДФРР, а в 

«ручному режимі» – через субвенцію на соціально-економічний розвиток, 

громада зможе отримати незначну частину цього фінансування, що дозволить 

реалізувати кілька  проектів, які  матимуть  локальний характер, та не розв’яжуть 

жодної принципової проблеми; 

− громада не скористається можливостями та коштами міжнародної технічної 

допомоги через брак кваліфікованих  фахівців з підготовки проектів; 

− інфраструктура освітньої, медичної,  соціальної та комунальної сфер  

залишається такою ж і буде обтяжливою для бюджету громади; 

− рівень  громадянської та підприємницької активності не зміниться, 

надходження від такого роду діяльності незначно зростуть, але й надалі місцеві 

підприємці масово уникатимуть сплати податків. 
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Що відбувається: 

 демографічна ситуація залишається без змін, а вікова структура населення 

змінюється у бік зменшення працездатного населення ; 

 промисловий потенціал повільно скорочується без відчутних інвестицій в 

модернізацію підприємств; 

  внаслідок скорочення робочих місць в реальному секторі, більшість 

населення живе за рахунок торгівлі, бюджетних, пенсійних та соціальних 

виплат; 

 Посилюється відтік кваліфікованих кадрів працездатного віку поза межі 

громади; 

 За рахунок зростання надходжень до бюджету ОТГ дещо покращаться 

окремі об’єкти інфраструктури громади, однак її модернізація розтягється 

на довгі роки. 

Модернізаційний сценарій розвитку  

Модернізаційний сценарій розвитку базується на припущеннях формування дуже 

сприятливих зовнішніх (міжнародних, національних) та внутрішніх (в громаді) 

факторів впливу. Тобто громада максимально скористається можливостями 

стрімкого розвитку країни.  

Базові припущення модернізаційного сценарію (національний та регіональний 

рівень»: 

− державі Україна вдасться подолати системну корупцію та її обсяги суттєво 

зменшаться на оперативному рівні, що призведе до суттєвого зростання доходів 

державного бюджету та коштів, якими оперує держава для підтримки 

регіонального розвитку; 

− економіка України демонструватиме стійке зростання, що перевищуватиме 

5%  на рік, а інфляція не виходитиме за межі 10%; 

− курс гривні залишатиметься в межах прогнозного, а кількість вільних 

кредитних ресурсів зростатиме, відповідно ціна запозичень зменшуватиметься, а 

їхня доступність для бізнесу й громадян зростатиме; 

− Україна вчасно та в повному обсязі виконуватиме свої зобов`язання перед 

партнерами (насамперед, ЄС та США), що призведе до збільшення обсягів 

фінансової допомоги та дешевих кредитів; 

− кошти, що спрямовуються на регіональний економічний розвиток, 

розподілятимуться прозоро, на конкурсних засадах, виключно через ДФРР; 

− дедалі зростатиме економічний ефект від децентралізації, що позитивно 

вплине на рівень життя в країні в цілому; 

− на сході України запанує тиша, почнеться процес поступової реінтеграції 

окупованих територій, але тримаватиме він довго, тому в перші роки не 

вимагатиме значних капіталовкладень зі сторони України;  

− українській державі вдасться навести лад у системі пільг та соціальної 

допомоги, що дозволить перерозподілити наявні ресурси та використовувати їх 

ефективніше; 
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− Київська  область демонструватиме темпи розвитку, що випереджатимуть 

середньо-українські показники та привертатимуть додатковий інтерес 

потенційних інвесторів; 

− Частина коштів обласного бюджету розподілятиметься між громадами на 

конкурсних засадах для підтримки їхніх проектів місцевого розвитку (на основі 

дольової участі);  

Базові припущення модернізаційного сценарію – місцевий рівень: 

− буде сформовано локальну ідентичність громади як територіальної 

спільноти, мешканці якої розуміють спільність своїх особистих інтересів з 

інтересами громади; 

− місцевий бізнес позитивно відреагує на зміни що відбуваються, збільшиться 

його ступінь довіри до самоврядної влади; 

− громада матиме достатню інституційну спроможність, аби постійно 

працювати над залученням зовнішніх джерел фінансування – на конкурсних 

засадах; 

− громада сформує всі базові планові документи та, в цілому, буде їх 

дотримуватися; 

− громада інвентаризує всі свої наявні ресурси (майно, земля) та зможе ними 

ефективно управляти; 

− будуть розроблені та поширені інвестиційні пропозиції громади; 

− громада докладатиме чималих зусиль для розвитку на її теренах туризму, 

насамперед, сільського, зеленого, спортивного; 

− діловий клімат в громаді спрятиме поширенню та урізноманітненню 

підприємницької діяльності; 

− заклади соціальної та гуманітарної сфери будуть  модернізовані.  

Що відбувається: 

− Збільшується громадянська активність мешканців громади, вони разом 

відстоюють її інтереси, докладають особистих зусиль заради загального успіху; 

− на терени громади заходять стратегічні для неї бізнес-проекти; 

− місцеві підприємці свідомо виводять частину своєї діяльності з «тіні», 

відповідно помітно зростають власні надходження до бюджету громади; 

− кожного року громада залучає значні зовнішні ресурси для свого розвитку 

як з державного бюджету України, так і міжнародної технічної допомоги; 

− зростає рівень доходів населення, відповідно – надходження до місцевого 

бюджету;  

− доля витрат на утримання закладів соціальної та гуманітарної сфери в 

бюджеті громади зменшується, а відсоток коштів, що спрямовується на 

розвиткові проекти – збільшується; 

− життя в громаді стає комфортним та привабливим, а демографічна ситуація 

стабілізується. 
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ІІІ. Стратегічне бачення, цілі розвитку і завдання 

Стратегічне бачення  

 
Бачення сформульовано на розширеному засіданні робочої групи із 

розробки стратегії, в якому брали участь представники влади, бізнесу, 

громадськості, науковці, експерти. Отже, воно є партисипативним. 

Формулювання бачення проходило  у  фокус-групах, кожна з яких 

запропонувала свою версію цінностей. Результати напрацювання були 

узагальнені робочою групою, враховані підсумки проведеного опитування 

мешканців та представників бізнесу в частині «якою Ви хочете бачити громаду у 

2025 році», використані результати  проведення SWOT-аналізу.   

Наявне формулювання бачення максимально повно враховує нинішній стан 

Пісківської громади, відштовхується від наявних проблем та водночас пропонує 

позитивний варіант її розвитку. Кожна теза у баченні означає, що нині цієї 

складової бракує, але мешканці громади прагнуть змінити ситуацію, а саме: 

розвинути успішне підприємництво, але без шкоди для навколишнього 

середовища, створити сучасну інфраструктуру, перетворити Пісківку та прилеглі 

території на туристичний та рекреаційний центр, де пануватиме здоровий спосіб 

життя та будуть створені комфортні умови для мешканців громади та її гостей. 

Зрештою, на думку розробників, це призведе до зміни якості життя на краще. 

Таким чином, бачення  Пісківської громади доволі конкретне.  

Крім того, в баченні стисло відображені всі чотири стратегічні цілі, отже – 

також і оперативні цілі. Таким чином, бачення стало реальним концентрованим 

виразом усього змісту Стратегії. 

«Пісківська ОТГ – громада Київського полісся європейського рівня життя, 

курорт місцевого значення, культурний, мистецький та спортивний центр , з 

розвиненою економікою  та інфраструктурою, якісним та змістовним дозвіллям». 

 

Цілі розвитку – стратегічні та операційні, завдання. 

 
Реалізація бачення Пісківської ОТГ вимагає відповідної підготовки. З 

метою реалізації комплексного підходу до планування було проаналізовано 

ефекти, які вдалося досягнути в попередній період розвитку. У результаті 

проведених із робочою групою та представниками зацікавлених сторін аналізу та 

дискусії були сформульовані стратегічні та операційні цілі. В основі 

запропонованих цілей – результати, отримані завдяки SWOT-матриці, та аналізу 

виявлених проблем громади. Останні робоча група спробувала переформулювати 

на завдання. В процесі роботи з`ясувалося, що так можна зробити лише стосовно 

частини проблем. Інші вимагали значно ширшого підходу, тому стали основою 

для операційних цілей. 
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В цілому, структура стратегічних та операційних цілей виглядає так: 

Таблиця 32. Структура цілей Пісківської ОТГ 

 

Стратегічні 

цілі 

Операційні цілі Завдання 

1. Розвиток 

економіки на 

сталих та 

інноваційних 

засадах 

1.1. Покращення 

підприємницького клімату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Покращення 

можливостей залучення 

інвестицій  

 

 

 

 

1.1.1.Розвиток молодіжного 

підприємництва  

1.1.2. Створення 

інфраструктури підтримки 

підприємництва  

1.1.3. Підтримка аграрного 

екобізнесу  

1.1.4. Сприяння 

диверсифікації економічної 

діяльності суб’єктів 

підприємництва, розвиток 

нових видів послуг 

 

1.2.1.Підготовка об’єктів   та 

спрощення процедур 

залучення інвестицій 

1.2.2. Популяризація 

інвестиційних можливостей 

громади в країні та за її 

межами 

1.2.3. Розвиток комунальних 

підприємств громади 

1.2.4. Розвиток 

міжнародного та 

міжмуніципального 

співробітництва 

 

2.  Створення 

комфортних 

умов життя 

та  

європейської 

якості послуг 

2.1. Розвиток інфраструктури 

громади 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Покращення якості 

доріг та транспортного 

обслуговування 

2.1.2. Ремонт, модернізація 

та переоснащення  об’єктів 

інфраструктури освіти, 

спорту, культури, охорони 

здоров’я, соціального 

захисту 

2.1.3. Впорядкування мереж 

водопостачання та 

водовідведення, очистки 

води 
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2.2. Покращення 

благоустрою населених 

пунктів 

 

 

 

 

2.3.  Підвищення рівня 

екологічної та громадської  

безпеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Забезпечення високої 

якості послуг у сфері 

охорони здоров’я 

 

 

 

 

 

2.1.4. Запровадження 

енергозберігаючих 

технологій та 

альтернативних видів 

палива 

 

2.2.1. Створення та 

облаштування зон 

відпочинку 

2.2.2. Облаштування 

зупинок громадського 

транспорту  

 

2.3.1. Ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ та створення 

ефективної системи 

управління твердими 

побутовими відходами 

2.3.2. Запобігання 

замуленню річок та ставків, 

розташованих у населених 

пунктах громади 

2.3.3. Підвищення рівня 

екологічної культури та 

свідомості мешканців 

2.3.4. Розвиток місцевої 

пожежної охорони 

2.3.5. Підтримка 

громадських формувань з 

охорони громадського 

порядку 

2.3.6. Удосконалення та 

розширення мережі 

відеоспостереження в 

громадських місцях 

 

 

2.4.1. Створення центру 

первинної медико-

санітарної допомоги та на 

його базі пункту 

невідкладної допомоги 

2.4.2. Оснащення центру 

сучасною діагностичною та 

лікувальною апаратурою і 
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2.5. Забезпечення доступу до 

якісної освіти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Створення сприятливого 

середовища для культурного 

та фізичного розвитку 

 

 

 

 

 

 

забезпечення    

кваліфікованими медичними 

працівниками 

2.4.3. Проведення  заходів із 

профілактики захворювань 

та пропаганда здорового 

способу життя 

 

 

2.5.1. Сприяння розвитку 

професійних спеціалізацій у 

навчальних закладах 

2.5.2. Оснащення освітніх 

закладів сучасним 

методичним обладнанням та 

приладдям 

2.5.3. Запровадження 

факультативного вивчення 

основ підприємницької 

діяльності та проектного 

менеджменту 

 

2.6.1. Перетворення 

будинків культури на 

комфортні місця комунікації 

мешканців та  розширення 

їх послуг 

2.6.2. Підтримка діяльності  

та розширення видів послуг 

ГО «Спортивний центр 

Пісківка» 

 

3.Розвиток 

громадянсько

го 

суспільства 

та 

покращення 

управління 

громадою 

3.1. Висока якість надання 

публічних послуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Прозорість прийняття 

рішень та підвищення 

ефективності діалогу 

3.1.1. Створення ефективної 

системи надання 

адміністративних послуг 

3.1.2. Забезпечення доступу 

до інформації про порядок 

надання адміністративних 

послуг громадянам та 

представникам бізнесу 

 

 

3.2.1.Сприяння  створенню 

та інституційна підтримка 

громадських організацій і 
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«громада-влада-бізнес» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

об’єднань, діяльність яких 

спрямована на місцевий    

розвиток 

3.2.2. Запровадження 

електронного врядування 

3.2.3. Підтримка участі 

громадян в управлінні 

справами громади 

3.2.4. Дотримання гендерної 

рівності  при прийнятті 

управлінських рішень у 

громаді 

4. Розвиток 

туризму та 

рекреації 

4.1. Розвиток та просування 

курортно-туристичних 

продуктів 

 
 
 
 
 
 

 

4.2. Розвиток рекреаційного 

потенціалу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
           

4.1.1. Створення нових 

курортно-туристичних 

мереж та продуктів 

4.1.2. Підтримка розвитку 

зеленого туризму 

4.1.3   Створення та 

просування туристичного 

бренду громади 

 

 

4.2.1 Підтримка існуючих 

об’єктів історико-

культурної спадщини, 

ботанічних пам’яток 

природи, ландшафтних та 

гідрологічних заказників 

4.2.2. Облаштування 

туристично привабливих 

місць та місць проведення 

масових подій 

4.2.3. Покращення 

доступності до туристично 

привабливих місць 
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Стратегічна ціль 1. 

Розвиток економіки на сталих та інноваційних засадах 
 

Пісківська громада має унікальні  природні ресурси: лісові, водні, земельні. 

У поєднанні з іншими перевагами (зручне розташування відносно столиці 

України,  наявність  залізничного та автомобільного транспортного сполучення, 

наявність трудових ресурсів) це дає можливості для розвитку деревообробної 

промисловості,  аграрного екобізнесу. Крім того потрібно розвивати послуги, що 

вже представлені на ринку, і ті, яких мешканці не отримували. 

Створення ОТГ відкриває нові можливості для підготовки та просування 

інвестиційних проектів, розвитку малого і середнього підприємництва, створивши 

інфраструктуру його підтримки. Досягнення цієї стратегічної цілі пропонується 

через таку структуру операційних цілей та завдань. 

 

Операційна ціль 1.1. Покращення підприємницького клімату 

 

Завдання 1.1.1. Розвиток молодіжного  підприємництва 

 

Для реалізації цього завдання передбачається створити інкубатор 

молодіжного підприємництва, який забезпечить координацію дій людей, які 

хотіли б започаткувати власне підприємництво, підтримку розвитку їх бізнес-

проектів. 

 

Завдання 1.1.2.  Створення інфраструктури підтримки підприємництва 

 У громаді відсутні структури, які б надавали консультаційно-методологічну  

підтримку започаткуванню та веденню підприємницької діяльності, 

консалтингові послуги діючим підприємцям. Вирішення цього питання 

планується за рахунок створення агенства місцевого розвитку та на його основі 

центру  підтримки підприємництва. 

  

 Завдання 1.1.3. Підтримка аграрного екобізнесу 

 Наявність у громаді земель сільськогосподарського призначення та зручної 

транспортної інфраструктури є передумовою створення підприємств з 

вирощування овочів, фруктів та ягід, що будуть екологічно чистими продуктами, 

створення тепличного господарства. З боку влади надаватиметься методична та 

консультаційна  допомога, супровід реєстрації та післяреєстраційних процедур, 

інформування підприємців про можливості міжнародної технічної допомоги у 

підтримці агробізнесу та надання допомоги у підготовці проектів.  
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 Завдання 1.1.4. Сприяння диверсифікації економічної діяльності 

суб’єктів підприємництва та розвиток нових видів послуг  

 Для більш повного забезпечення жителів та гостей громади якісними 

послугами та товарами буде розширюватися перелік таких послуг, що надаються 

вже працюючими суб’єктами та  створюватимуться сприятливі умови для 

залучення  на ринки нових суб’єкти господарювання. Це стосується розвитку 

готельно-ресторанного бізнесу, деревообробної промисловості, виготовлення та 

реалізації сувенірної продукції,  відкриття універсального  підприємства 

мережевої торгівлі. 

ІНДИКАТОРИ: 

 Створений інкубатор молодіжного підприємництва; 

 Створено агенство місцевого розвитку та центр підтримки підприємництва; 

 Відкрито універсальне підприємство мережевої торгівлі; 

 Кількість новостворених суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних 

і фізичних осіб; 

 Кількість новостворених робочих місць. 

 

Операційна ціль 1.2. Покращення можливостей залучення інвестицій 

 

Завдання 1.2.1. Підготовка об’єктів та спрощення процедур залучення 

інвестицій 

Виконання цього завдання передбачає визначення пріоритетних напрямів 

залучення інвестицій, територій та об’єктів. Окрім того,  передбачається  

визначити та оприлюднити перелік публічних послуг, що надаються владою, та 

можливі преференції для інвесторів. 

 

Завдання 1.2.2. Популяризація інвестиційних можливостей громади в 

країні та за її межами 

На сьогодні потенційні інвестори практично не обізнані з  інвестиційними 

можливостями громади. Для реалізації цього завдання будуть підготовлені 

інвестиційні пропозиції та інвестиційний паспорт громади  українською та 

англійською мовами, розміщений на офіційному сайті селищної ради та  виданий 

у друкованому вигляді. Розповсюдження паспорта відбуватиметься шляхом участі 

представників громади у форумах та виставках, що проходитимуть в регіоні, в 

Україні і, можливо, за її межами.  

 

Завдання 1.2.3. Розвиток комунальних підприємств громади 

Передбачається надання підтримки діяльності діючих комунальних 

підприємств, розширення видів послуг, що надаються ними, та підвищення їх 

якості. Крім того, будуть утворені нові комунальні підприємства селищної ради, 

завданням яких буде надання комунальних послуг жителям громади, розвиток 

території та надання послуг,  пов’язаних  зі сферою туризму. 
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Завдання 1.2.4. Розвиток міжнародного та міжмуніципального 

співробітництва 

Реалізація цього завдання передбачає укладення договорів про 

співробітництво між селищною радою громади та муніципалітетами інших країн, 

що сприятиме розвитку в тому числі і зовнішньо-економічної діяльності, 

залучення інвестицій, реалізації спільних проектів. Також прогнозується 

використання можливостей спільної діяльності з громадами інших регіонів на 

основі Закону України «Про співробітництво територіальних громад». 

 

ІНДИКАТОРИ: 

 Підготовлені інвестиційні пропозиції; 

 Розроблений інвестиційний паспорт громади; 

 Обсяг залучених інвестицій, млн. грн.; 

 Кількість проектів з громадами інших країн, од.; 

 Кількість проектів співробітництва з громадами-партнерами в Україні, од; 

 Обсяг коштів, залучених через міжнародні проекти і програми, млн.грн. 

 

Стратегічна ціль 2. 

Створення комфортних умов життя та європейської якості 

послуг  
 

Реалізація зазначеної цілі має на меті створення на теренах громади 

комфортних умов проживання. Із збільшенням мобільності населення 

спостерігається підвищення рівня вимог до побуту, що необхідно враховувати 

новій громаді.  Досі наряду з відсутністю достатньої кількості робочих місць є 

справедливі нарікання мешканців на низьку якість інфраструктури, щонайперше 

дорожньої, благоустрою, недостатній рівень комунальних, медичних та інших 

послуг. Підвищення рівня потребує і громадська та пожежна безпека громадян. 

Лише вирішення  цих проблем може позитивно змінити демографічну ситуацію в 

громаді. 

Досягнення стратегічної цілі пропонується через таку структуру 

операційних цілей та завдань. 

 

 Операційна ціль 2.1. Розвиток інфраструктури громади 

 

 Завдання 2.1.1. Покращення якості доріг та транспортного 

обслуговування 

 

Якість дорожнього покриття у межах населених пунктів та й поза їх межами 

викликає серйозне занепокоєння з огляду не лише на комфорт, а й на безпеки 

дорожнього руху та пересування пішоходів. Для реалізації цього завдання 

планується  підготувати та виконати капітальний ремонт дорожнього покриття 

вулиць у смт Пісківка та селі Мигалки за рахунок коштів місцевого бюджету, 

обласного (кошти «митного експерименту» та «дорожнього фонду»), державного 
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(ДФРР, субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій та на 

розвиток інфраструктури ОТГ). 

 

Завдання 2.1.2. Ремонт, модернізація та переоснащення об’єктів 

інфраструктури освіти, спорту, культури, охорони здоров’я, соціального 

захисту 

Реалізація цього завдання передбачає приведення у належний стан 

приміщень для забезпечення надання в них високої якості  медичних, освітніх та 

інших послуг, створення комфортних умов для навчання та розвитку дітей. 

Для цього будуть реалізовані проекти капітального ремонту приміщень 

Пісківської гімназії, Мигалківського НВО, реконструкцію з добудовою 

Тетерівської загальноосвітньої школи. 

 

Завдання 2.1.3. Впорядкування мереж водопостачання та 

водовідведення, очистки води 

Нині  до комунальної системи водопостачання та водовідведення 

підключено трохи більше 60% помешкань. Протяжність мереж складає 20,4 км. 

Водогони застарілі, потребують капітального ремонту. Низька якість питної води. 

Вирішення цих проблем пропонується за рахунок будівництва каналізаційних та 

очисних споруд, станцій знезалізнення питної води. 

 

Завдання 2.1.4. Запровадження енергозберігаючих технологій та 

альтернативних видів палива 

Для виконання цього завдання передбачається при проведенні капітальних 

ремонтів будівель вживати заходів термомодернізації, використання 

енергозберігаюцих технологій. Крім того, заплановано побудувати котельні на 

твердому паливі для опалення приміщень Пісківської гімназії та Пісківського 

НВО. 

 

ІНДИКАТОРИ: 

 Протяжність доріг, на яких капітально відремонтовано  покриття, км; 

 Кількість модернізованих та відремонтованих об’єктів інфраструктури, од.; 

 Обсяг коштів, залучених з різних джерел, на реалізацію інфраструктурних 

проектів, млн.грн.; 

 Протяжність побудованих та реконструйованих водогонів, км; 

 Кількість об’єктів комунального майна, в яких запроваджені 

енергозберігаючі технології, од.; 

 Економія коштів бюджету громади на утримання об’єктів в результатів 

провадження енергозберігаючих технологій. 

 

Операційна ціль 2.2. Покращення благоустрою населених пунктів 

 

Завдання 2.2.1. Створення та облаштування зон відпочинку 
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Реалізувати це завдання планується за рахунок реалізації проектів 

реконструкції Молодіжного парку в смт Пісківка, облаштування пляжів для 

кування та зон відпочинку на берегах водойм на території громади. 

 

 

 

Завдання 2.2.2. Облаштування зупинок громадського транспорту 

Буде проведено  встановлення споруд та облаштування зупинок 

громадського транспорту, щонайперше,  по вул.Вокзальна і Центральна у смт 

Пісківка. 

 

ІНДИКАТОРИ: 

 Кількість облаштованих зон відпочинку; 

 Кількість облаштованих зупинок громадського транспорту. 

 

Операційна ціль 2.3. Підвищення рівня  екологічної та громадської 

безпеки 

 

Завдання 2.3.1. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та створення 

ефективної системи управління твердими побутовими відходами 

Наявність на території громади стихійних сміттєзвалищ та проблеми із 

збиранням та утилізацією побутових відходів вирішаться шляхом  реалізації 

заходів Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2018-2020 

роки, яка буде підготовлена та реалізована протягом трьох років. Програма 

передбачає організацію збору та сортування відходів із домогосподарств, 

виділення та облаштування земельної ділянки під створення полігону твердих 

побутових відходів з подальшим функціонуванням підприємства із сортування та 

пакування сміття, а на перспективу – сміттєпереробного заводу. 

 

 

Завдання 2.3.2. Запобігання замуленню річок та ставків, розташованих 

у населених пунктах громади 

На виконання цього завдання будуть реалізовані заходи захисту від 

підтоплення і затоплення, які дозволять утримувати в належному стані водойми, 

береги біля них, зменшити негативний вплив від забруднення водойм на 

екологічне середовище, збереження та розвиток природного фонду. В рамках 

проекту будуть приведені у належний вигляд природні русла річок та ставків, 

укріплені берегові смуги,  облаштовані  береги для купання та відпочинку,  

відремонтовані дамби та збережені природні русла водойм. 

 

Завдання 2.3.3. Підвищення екологічної культури та свідомості 

мешканців       

Передбачена реалізація проекту «Чисте довкілля», направленого на 

виховання екологічної культури та підвищення свідомості мешканців щодо 

використання та збереження природних цінностей, запобігання засміченню та 
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вчиненню дій, які можуть мати негативний вплив на екологічне середовище. 

Серед заходів проекту проведення семінарів у загальноосвітніх закладах, в 

установах та організаціях, проведення роботи з населенням, висвітлення 

негативних явищ порушення екології у засобах масової інформації та соціальних 

мережах. 

 

 

 

Завдання 2.3.4. Розвиток місцевої пожежної охорони 

          Виконати це завдання можливо, щонайперше, за наявності 

спеціалізованої техніки та організації роботи фахівців. Тому заплановано 

придбання спеціалізованого автомобіля пожежної охорони. 

 

Завдання. 2.3.5.  Підтримка громадських формувань з охорони 

громадського порядку 

 

 Виконанню завдання сприятиме програма  «Безпечна громада на 2018-2019 

роки», яка передбачає ряд заходів підтримки громадських формувань у 

забезпеченні ним громадського порядку і громадської безпеки, охорони 

приміщень комунальної власності, запобіганні адміністративним проступкам і 

злочинності на території Пісківської селищної ОТГ, сприянні органам внутрішніх 

справ у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті 

інтересів держави, громадян від злочинних посягань, участі у забезпеченні 

безпеки дорожнього руху та боротьби з дитячою бездоглядністю і 

правопорушеннями неповнолітніх. 

 

Завдання 2.3.6. Удосконалення та розширення мережі 

відеоспостереження в громадських місцях 

На виконання завдання передбачається встановити щонайменше додатково 

10 камер відеоспостереження у найбільш людних місцях. 

 

ІНДИКАТОРИ: 

 Ліквідовано стихійні сміттєзвалища; 

 Створено та зареєстровано полігон твердих побутових відходів та 

сміттєсортувалььний завод; 

 Придбано спеціалізований автомобіль пожежної безпеки; 

 Встановлено додатково камери відеоспостереження; 

 Тетиторія водойм, на якій виконані заходи поглиблення, км2; 

 Кількість встановлених за допомогою відеокамер правопорушень, од; 

 Знижено рівень злочинності, %. 

 

Операційна ціль 2.4. Забезпечення високої якості послуг у сфері 

охорони здоров’я 

Здоров’я є важливою цінністю з точки зору благополуччя громадян, 

місцевої громади і суспільства в цілому. Здорове населення – це також 
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передумова економічної продуктивності і процвітання. Тільки здорове населення 

може повністю реалізувати свій економічний потенціал. Тому завдання влади 

забезпечити кожному мешканцю громади реалізацію його права на високі 

стандарти в охороні здоров’я і доступ до якісної медичної допомоги. 

 

Завдання 2.4.1. Створення центру первинної медико-санітарної 

допомоги та на його базі пункту невідкладної допомоги 

Передача повноважень до об’єднаних громад із надання медичних послуг 

первинної мдицини зобов’язує громаду утворити відповідний центр, отримати 

ліцензію Міністерства охорони здоров’я, забезпечити його ефективне 

функціонування та надання якісних послуг населенню. Надважлива організація в 

громаді невідкладної та екстренної допомоги, де швидкість реагування на 

виклики залежить від відстані базування пунктів, якості доріг та спеціалізованого 

автотранспорту і кваліфікації медичних працівників. Реалізація цього завдання 

передбачає не лише створення такого центру, а й на його базі пункту невідкладної 

та екстренної  допомоги, придбання автомобіля «Швидка допомога».  

 

Завдання 2.4.2. Оснащення центру сучасною діагностичною та 

лікувальною апаратурою, забезпечення кваліфікованими медичними 

працівниками 

Проведення  діагностики захворювань та ефективне їх лікування в значній 

мірі залежить від наявності у медичних закладах сучасної діагностичної та 

лікувальної апаратури. Тому, витрати громади із власного бюджету на придбання 

такої апаратури та залучення зовнішніх коштів є не просто витратами на 

медицину, а справжньою інвестицією у здоров’я громади.  Зусилля влади громади 

спільно з її мешканцями будуть направлені на залучення зовнішніх коштів та 

участь у донорських проектах, метою яких є таке фінансування. Є проблема і із 

забезпеченістю медичних закладів кваліфікованими кадрами. Тут завдання влади 

створити механізми забезпечення належного рівня оплати праці, можливості 

підвищення кваліфікацї медичних працівників та освоєння ними сучасних 

лікувальних методів та технологій, створення житлових умов. 

  

Завдання 2.4.3. Проведення заходів із профілактики захворювань та 

пропаганда здорового способу життя 

Основна увага приділятиметься якості медичних послуг з раннього 

виявлення та профілактики захворювань, запобіганню травматизму та можливим 

епідеміям. Формування  та популяризація здорового способу життя буде 

проводитись шляхом залучення мешканців громади різних вікових категорій до 

участі у спортивних та оздоровчих заходах (відпочинок, спортивні клуби, гуртки, 

масові заходи), підтримки спортивних об’єднань та громадських організацій. 

 

ІНДИКАТОРИ: 

 Створений Пісківський центр первинної медико-санітарної допомоги; 

 Створений пункт невідкладної медичної допомоги; 

 Придбаний спеціалізований автомобіль «Швидка допомога»; 



71 
 

 Забезпечення сучасною діагностичною та лікувальною апаратурою, %  до 

нормативу; 

 Зниження рівня захворюваності, %; 

 Кількість заходів, проведених з метою популяризаці,ї здорового способу 

життя (од.)  та кількість учасників заходів (осіб); 

 Рівень задоволення мешканців громади якістю медичних послуг, %. 

 

2.5. Забезпечення доступу до якісної освіти 

 

Формування готовності населення, а особливо молоді, до адаптації в умовах 

соціально-економічного життя, що швидко змінюється,  є актуальною проблемою 

сучасності. Необхідним є створення умов для самореалізацї найбільш активної 

частини молодого населення і розпочати цю роботу планується ще у середній 

школі, забезпечивши надання їм якісних освітніх послуг та забезпечивши рівень 

доступу до  необхідної інформації. 

2.5.1. Забезпечення освітніх закладів сучасним методичним 

обладнанням та приладдям 

Використання у сучасному житті інформаційних технологій та інновацій 

спонукає до використання таких технологій і у навчальному процесі 

загальноосвітніх закладів. Досягти виконання цього завдання можливо лише 

забезпечивши школи компютерною технікою, швидкісним інтернетом, 

інтерактивними дошками та іншим обладнанням, використання якого підвищує 

інтерес школярів до  навчання та сприяє набуттю навиків, що будуть корисними у 

майбутньому. 

 

2.5.2. Сприяння розвитку професійних спеціалізацій у навчальних 

закладах 

Результати моніторингу регонального та місцевого ринків праці та запитів 

роботодавців на фахівців різних професій свідчать про те, що  професії, які 

здобули молоді спеціалиісти у закладах вищої та професійно технічної освіти, не 

завжди затребувані на ринку праці. Тому важливо ще у школі запровадити 

практику інформування старшокласників про ситуацію на ринку вищої освіти та 

на ринку праці,  надання допомоги у  можливому виборі професії та 

запровадження спеціалізацій. З цією метою буде реалізовано проект «Професія – 

наше майбутнє». 

 

2.5.3. Запровадження факультативного вивчення основ 

підприємницької діяльності та проектного менеджменту 

Підходи до ефективного управління у будь-якій сфері суспільних відносин 

будуються на основах проектного менеджменту, SMART-спеціалізації, 

застосування яких потребує певних знань та навичок. Для реалізації цього 

завдання  буде підготовлений та реалізований проект «Підприємницька діяльність 

та проектний менеджмент – основа ефективного управління» 

 

ІНДИКАТОРИ: 
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 Кількість навчальних закладів,  повністю забезпечених сучасним 

методичним обладнанням, од.; 

 Кількість навчальних закладів, в яких запроваджено спеціалізацію, од; 

 Кількість учнів, що пройшли навчання основам проектного менеджменту, 

осіб; 

 Показники ЗНО. 

 

Операційна ціль 2.6. Створення сприятливого середовища для 

культурного та фізичного розвитку 

 

Завдання 2.6.1. Перетворення будинків культури на комфортні місця 

комунікацї мешканців та розширення їх послуг 

Будинки культури у смт Пісківка та селі Мигалки будуть працювати з 

урахуванням потреб мешканців усіх вікових категорій. Крім художньої 

самодіяльності, яка активно розвивається, у закладах культури будуть працювати 

гуртки різного направлення, практикуватиметься організація виставок умільців  

народних промислів та відродження традиційних для громади ремесел. Цікавим 

для мешканців буде проект «Бібліотека зона коворкінгу».  

 

Завдання 2.6.2. Підтримка діяльності та розширення видів послуг ГО 

«Спортивний центр «Пісківка» 

Пісківський спортивний центр є головним об’єктом, в якому займаються 

багатьма видами спорту не лише молоді спортсмени і дорослі  Пісківської 

громади, а й навколишніх населених пунктів. Стадіон на 1500 місць футбольні 

поля та приміщення для зайняття іншими видами спорту дозволяють 

започаткувати практику проведення змагань та турнірів районного та обласного 

значення. Це бути популяризувати спортивні досягнення громади, але й потребує 

підтримки місцевої влади. 

 

 

Стратегічна ціль 3. Розвиток громадянського суспільства та 

покращення управління громадою 

 
Впровадження  доброго врядування в інтересах громади із широким 

залученням її мешканців та бізнесу – сучасна вимога до всіх органів місцевого 

самоврядування. Рада об’єднаної громади повинна досягти відкритості і 

прозорості у виконанні своїх повноважень, пов’язаних із задоволенням потреб 

мешканців і одночасно забезпечити право мешканців брати участь в управлінні 

справами громади. 

 

 
Операційна ціль 3.1. Висока якість надання публічних послуг 

Складовою комфорту проживання на певній території є, зокрема, і якість і 

та доступність надання владою публічних послуг. Наразі отримання фізичними та 
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юридичними особами адміністративних послуг відбувається шляхом звернення до 

суб’єктів надання адміністративних послуг, що розташовані на території громади, 

або ж через Центр надання адміністративних послуг Бородянської районної 

державної адміністрації. Це створює додаткові часові та матеріальні витрати для 

жителів. Тому назріла необхідність налагодження системи надання 

адміністративних послуг, яка передбачає зручні умови для отримання заявниками  

швидких і якісних послуг. Надважливо є і можливість участі мешканців в 

управлінні справами громади, для чого необхідно забезпечити їх доступ до 

інформації щодо підготовки та прийняття управлінських рішень. 

 

Завдання 3.1.1. Створення ефективної системи надання 

адміністративних послуг 

Утворити таку ефективну систему передбачено  створивши Центр надання  

адміністративних послуг Пісківської селищної ради, функціонування якого 

дозволить юридичним та фізичним особам отримувати цілий спектр послуг в 

одному приміщенні. Виконання цього завдання дозволить мешканцям отримувати 

найзатребуваніші види послуг у безпосередній близькості до місця свого 

проживання, а й значно підвищить рівень довіри до влади. 

 

Завдання 3.1.2. Забезпечення доступу до інформації про надання 

адміністративних послуг громадянам та представникам бізнесу 

На виконання завдання буде розроблено сайт центру надання 

адміністративних послуг, на якому розміщуватиметься інформація про порядок 

надання адміністративних послуг, терміни їх надання, перелік документів для 

отримання, платність чи безоплатність послуг, інформаційні та технологічні 

картки кожної з наданих послуг. Розглядається можливість інтерактивного 

спілкування із заявниками. 

 

ІНДИКАТОРИ:  

 Створений центра надання адміністративних послуг; 

 Розроблений сайт ЦНАПу Пісківської селищної ради; 

 Кількість адміністративних послуг, що надаються у ЦНАПі; 

 Кількість звернень до ЦНАПу; 

 Кількість відвідувачів сайту ЦНАПу. 

 

Операційна ціль 3.2. Прозорість прийняття рішень та підвищення 

діалогу «громада-влада-бізнес» 

Участь громадян в управлінні справами громади, у підготовці та прийнятті 

важливих для життєдіяльності рішень є показником відкритості влади та 

запорукою підтримки громадою обраною нею влади. Як правило,  активними 

учасниками процесів, що відбуваються у громаді, є її активна частина, яка 

представляє інтереси тих чи інших категорій населення. Такими представниками є 

громадські організації, об’єднання, спілки, асоціації. 
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Завдання 3.2.1. Сприяння створенню та інституційна підтримка 

громадських організацій і об’єднань, діяльність яких спрямована на 

місцевий розвиток 

На даний час у Пісківській ОТГ функціонує одна громадська організація – 

«Спортивний центр «Пісківка». Важлива для влади співпраця з громадськими 

організаціями, діяльність яких була б направлена на розвиток тих чи інших сфер 

життєдіяльності громади. Передбачається надання допомоги активних 

громадянам та підприємцям у створенні громадських організацій, у підготовці їх 

статутних документів, проведенні реєстрації і, в подальшому, залучення до 

виконання програм та проектів, що сприятимуть розвитку громади. 

Запроваджуватиметься практика щорічних зустрічей влади з громадськими 

організаціями. 

 

Завдання 3.2.2. Запровадження електронного врядування 

Пісківська селищна рада планує розширити можливості для членів своєї 

громади не лише в частині  отримання актуальної та правдивої інформації про 

діяльність влади через офіційний сайт, друкований бюлетень «Пісківські новини», 

а і в частині  реєстрації петицій, отримання електронних послуг. Крім того, 

планується завпровадити власний муніципальний фіскальний реєстр. 

 

Завдання 3.2.3. Підтримка участі громадян в управлінні справами 

громади 

Це завдання передбачає реалізацію заходів із забезпечення участі громадян 

та підприємців у розробці та обговоренні регуляторних актів, що будуть 

прийматися селищною радою із дотриманням принципів та процедур державної 

регуляторної політики, обов’язкове врахування їх пропозицій та зауважень ще та 

стадії проекту. Будуть проведені круглі столи із обговорення важливих для 

громади проектів. 

 

3.2.4. Дотримання гендерної рівності у прийнятті рішень у громаді 

При прийнятті рішень та місцевих програм важливим є врахування потреб 

усіх верств населення. Це стосується інтересів людей за статевими ознаками: 

чоловіків і жінок, за віковими категоріями: дітей, молоді, дорослих людей та 

людей похилого віку, соціальним статусом: працюючі та пенсіонери, за 

професіями  і т.д. Кожен важливий документ міститиме гендерний аналіз. Крім 

того, плнується запровадити гендерне бюджетування. 

 

ІНДИКАТОРИ: 

 Кількість громадських організацій і об’єднань, що функціонують у громаді; 

 Кількість громадьких організацій, включених у різні проекти, що реалізуються 

спільно з селищною радою; 

 Кількість успішних проектів, реалізованих за ініціативи громадських 

організацій і мешканців; 

 Проведена щорічна зустріч з громадськими організаціями; 

 Запроваджене гендерне бюжджетування; 
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 Відсутність порушень гендерної рівності. 

 

 

 

Стратегічна ціль 4. Розвиток туризму та рекреації 

 
В Україні  зростає попит на послуги зеленого, активного, оздоровчого, 

пізнавального та інших видів туризму. Громада з багатими природними 

ресурсами, великою кількістю об’єктів сторико-культурної спадщини,  з вигідним 

розташуванням відносно столиці України міста Києва та зручним сполученням з 

ним, з іншими міськими поселеннями, по праву зможе стати місцем відпочинку 

вихідного дня, активного туризму та оздоровлення. Маючи, окрім названого, ще й 

значний ресурс у вигляді санаторіїв, профілакторіїв, баз відпочинку, дитячих 

таборів, частина з яких не працює, робоча група однією із стратегічних цілей 

визначила саме розвиток туризму та рекреації. Досягнути цієї цілі планується в 

результаті таких операційних цілей. 

 

Операційна ціль 4.1. Розвиток та просування курортно-туристичних 

продуктів 

 
Завдання 4.1.1. Створення нових курортно-туристичних продуктів та 

мереж 

Наявність у громаді значної кількості рекреаційних зон, красивої природи, 

достатньої кількості баз відпочинку, санаторіїв, профілакторіїв, в тому числі і тих, 

що не функціонують, але діяльність яких може бути відновлена або 

перепрофільована, дозволить перетворити Пісківку на курорт місцевого значення. 

Цьому сприятиме реалізація проекту «Пісківка та прилеглі території – курорт 

місцевого значення» з належними умовами для лікування, реабілітації та 

відпочинку. 

Крім того будуть створені умови для активного відпочинку та змістовного 

дозвілля. Учасниками реалізації цього проекту планується залучити бізнес, 

організації та установи, що є власниками об’єктів та земельних ділянок, 

громадські організації, туристичні агенції. 

 

Завдання 4.1.2. Підтримка розвитку зеленого туризму 

 

Для розвитку зеленого туризму на території Пісківської об’єднаної громади 

є всі підстави: унікальна історико-етнографічна спадщина місцевості; екологічна 

чистота; наявність вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів; 

доступна ціна за відпочинок; можливість надання комплексних додаткових 

послуг з екскурсій, риболовлі. Поштовхом для активізації цього напрямку можуть 

стати заходи з боку влади та бізнесу щодо інформування та надання допомоги у 

створенні агроосель, проведення навчань та тренінгів,  розповсюдження 

інформації про їх діяльність за межами громади. 
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Завдання 4.1.3. Створення та просування туристичного бренду громади 

Забезпечення промоції та впізнаваності громади та її туристичного ресурсу 

та продуктів для залучення та збільшення туристичних потоків задля 

економічного розвитку громади можливе за умови розробки туристичного бренду 

та організації заходів із розповсюдження інформації про туристичні можливості 

громади. Для цього будуть задіяні різні ресурси: сайт та сторінки в інтернеті та у 

соціальних мережах, створення та розповсюдження брендованої продукцї на 

різних заходах.  

 

ІНДИКАТОРИ: 

 Розроблено туристичний бренд громади; 

 Кількість реалізованих інестиційних проектів у туристичній сфері; 

 Кількість  створених об’єктів зеленого туризму; 

 Кількість відвідувачів туристичних об’єктів громади; 

 Кількість новостворених робочих місць у сфері туризму. 

 

Операційна ціль 4.2. Розвиток рекреаційного потенціалу 

 

Завдання 4.2.1.Підтримка існуючих об’єктів історико-культурної 

спадщини, ботанічних пам’яток природи, ландшафтних та гідрологічних 

заказників 

Історичну цінність громади представляє різноманітність релігійних, 

культових споруд, археологічних пам’яток, привабливих туристичних місць та 

об’єктів давнини. Найвідоміші: станційна водонапірна башта початку ХХ 

століття, водонапірна вежа залізничної станції, Шухівська гіперболоїдна 

водогінна вежа, меморіал пам’яті загиблих у селі Раска, пам’ятник воїнам УПА у 

селі Мигалки, Спасо-Преображенський монастир в смт Пісківка, близько 20 

ландшафтних заказників та  зон відпочинку біля озер «Мілевське» і «Дачне»,  три 

стави. Підтримка їх у належному стані та включення до переліку об’єктів 

відвідування туристами та відпочиваючими, що проходитимуть лікування та 

оздоровлення у відновлених санаторіях та базах відпочинку, збільшать інтерес до 

цих об’єктів зокрема, та до громади в цілому. 

 

Завдання 4.2.2. Облаштування туристично привабливих місць та місць 

проведення масових подій 

Привабливими для туристів є гідрологічний заказник «Кодра. Сильва, 

Требухівка», на території якого мешкають рідкісні види тварин та зафіксовані 

рідкісні види рослин, ботанічні пам’ятки місцевого значення – сосново-дубові, 

дубові та ін.насадження. Збереження їх та облаштування для відвідування 

туристами буде проводитись за рахунок ресурсу громади, громадськості та 

бізнесу. 

 

Завдання 4.2.3.  Покращення доступності до туристично привабливих 

місць 
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Виконання цього заходу передбачає розробку маршрутів, що включають 

відвідання туристично привабливих місць. Зокрема, передбачається  будівництво 

та облаштування велосипедної доріжки в межах Пісківки та прилеглих територій 

 

 

ІНДИКАТОРИ: 

 кількість збережених об’єктів історико-культурної спадщини та природних 

заказників; 

 кількість облаштованих туристично привабливих місць; 

 протяжність велисипедних доріжок, км. 

 

Узгодженість Стратегії розвитку Пісківської ОТГ з іншими 

стратегічними документами  

 

  У Стратегії розвитку Пісківської об’єднаної територіальної громади до 

2025 року враховані основні положення Стратегії сталого розвитку «Україна-

2020», затвердженої Президентом України, узгоджується з Державною стратегією 

регіонального розвитку на перод до 2020 року, затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, Стратегією розвитку Київської 

області на період до 2020 року, затвердженою рішенням Київської обласної ради 

від 04.12.2014 № 856-44-VI, відповідними планами заходів з їх реалізації.   

 

Узгодженість із Стратегією розвитку Київської області   

 Стратегія розвитку Київської області на період до 2020 року включає три 

стратегічних цілі: 

 Стратегічна ціль 1. Стійке економічне зростання на основі інноваційного 

розвитку багатогалузеої економки 

 Стратегічна ціль 2. Висока якість життя людини 

 Стратегічна ціль 3. Збереження та розвиток територій 

 

Стратегія розвитку Пісківської ОТГ враховє вимоги Стратегії розвитку 

Київської області на перод до 2020 року, зокрема містить стратегічні, операційні 

цілі та завдання і План заходів з реалізації стратегії на 2018-2020 роки. Водночас 

у ній враховані  особливості Пісківської громади і на цій основі сформовані  

власні операційні цілі та завдання дещо відмінні від обласних. Ци видно  з 

наступної таблиці: 

 

Таблиця.  33. Узгодженість стратегічних цілей Стратегї розвитк 

Пісківської ОТГ із оперційними цілями Стратегії розвитку Київської області 

на перод до 2020 року 

 

Стратегічні цілі 

Стратегії розвитку 

Стратегічні Цілі 

Стратегії 

Розвитку  Пісківської 

ОТГ 
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Київської області 1.Розвиток 

економіки на 

сталих та 

інноваційних 

засадах 

2.Створення 

комфортних 

умов життя 

та 

європейської 

якості 

послуг 

3.Розвиток 

громадянського 

суспільства та 

покращення 

управління 

громадою 

4.Розвиток 

туризму та 

рекреації 

1. Стійке 

економічне 

зростання на основі 

інноваційного 

розвитку 

багатогалузевої 

економіки 

 

 

Х 

 

 

Х 

 

 

х 

 

 

Х 

2. Висока якість 

життя людини 

Х Х Х Х 

3. Збереження та 

розвиток територій 

х Х Х Х 

Примітка: Велика буква «Х» означає більшу узгодженість/ зв’язок, ніж маленька 

«х». 

 Розвиток економіки на сталих та інноваційних засадах (Стратегічна ціль 1) 

Стратегії розвитку Пісківської ОТГ  повністю узгоджується  зі стратегічними 

цілями 1 та 2 Стратегії розвитку Київської області, в дещо меншій мірі – зі 

стратегічною ціллю 3. 

 Створення комфортних умов для життя та європейської якості послуг 

(Стратегічна ціль 2) повністю узгоджується з усіма стратегічними цілями 

обласної стратегії. 

 Розвиток громадянського суспільства та покращення управління громадою 

Стратегічна ціль 3) узгоджується зі стратегічними цілями 2 та 3  стратегії 

розвитку Київської області на перод до 2020 року. 

 Розвиток туризму та рекреації повністю узгоджується із стратегічними 

цілями 1 та 3 обласної стратегії. 

   

   IV. План заходів з реалізації Стратегії на 2018-2020 роки 
Часові рамки, засоби реалізації 

 

В основі Плану заходів із реалізації Стратегії – проекті ідеї, що були 

запропоновані мешканцями громади та відібрані робочою групою. При цьому 

були внесені деякі зміни до запропонованих технічних завдань або ж кілька 

проектних ідей узагальнено через їхню однотипність.  

Всього в переліку 47 технічних завдань на проекти місцевого розвитку. Всі 

вони розраховані на період 2018 – 2020 р.р. Щоправда реалізація кількох лише 

розпочнеться та буде продовжена у 2021–2025 р.р. Конкретизація та 

впровадження проектів можливо через: 
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 внесення заходів до щорічної програми соціально-економічного розвитку, 

можливо – галузевих регіональних програм; 

 фінансування за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ; 

 залучення коштів державного фонду регіонального розвитку, в т.ч. на 

проекти міжмуніципальної співпраці; 

 залучення фінансування від проектів та програм міжнародної технічної 

допомоги суб‘єктами місцевого розвитку різних організаційно-правових 

форм; 

 залучення співфінансування від мешканців громади; 

 державно-приватне партнерство. 

 

 

 

Орієнтовний фінансовий план реалізації Стратегії 
 

Таблиця 34. Орієнтовний фінансовий план на 2018-2020 роки 

 

№ 

з/п 

Назва проекту Вартість  

 

проекту,  тис.грн.  

 Всього 2018 2019 2020 

1 Інкубатор молодіжного 

підприємництва 

100 0 0 100 

2 Створення  агенства  місцевого 

розвитку 

600 0 300 300 

3 Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул.Тетерівська у смт 

Пісківка 

1500 1500 0 0 

4 Розробка туристичного бренду 500 0 500 0 

5 Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул.Першого Травня у смт 

Пісківка 

1495 1495 0 0 

6 Встановлення  відеокамер 

спостереження 

300 0 300 0 

7 «Чисте довкілля» 30 0 10 20 

8 Встановлення  споруди автобусної 

зупинки по вул.Вокзальна у 

смт.Пісківка 

25 25 0 0 

9 Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул.Гоголя у смт Пісківка 

1500 0 1500 0 

10 Встановлення  споруди автобусної 

зупинки по вул.Центральна у 

смт.Пісківка 

25 25 0 0 

11 Капітальний ремонт приміщення 

Пісківської гуманітарної гімназії» в 

3344 0 3344 0 
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смт Пісківка , вул.Ніни Сосніної,12А             

12 Капітальний ремонт дорожнього 

покриття по вулиці Тетеріська смт 

Пісківка 

1490 0 1490 0 

13 Капітальний ремонт фасаду  

Мигалківського НВО      

2400 0 2400 0 

14 Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вул.Гагаріна у смт Пісківка 

1500    

15 Капітальний ремонт фасаду та 

системи опалення Тетерівської ЗОШ   

І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної в 

смт Пісківка, вул.Шкільна,33       

5039 500 4539 0 

16 Будівництво котельні на твердому 

паливі для теплопостачання будівлі 

Пісківської гуманітарної гімназії» в 

смт Пісківка по вул.Ніни Сосніної, 

12А               

1450 0 1450 0 

17 Капітальний ремонт дороги по 

вул.Нове селище,Лісова, Набережна у 

смт Пісківка 

1500 1500 0 0 

18 Реконструкція «Молодіжного парку» 

в смт Пісківка 

1500 0 1500 0 

19 Будівництво котельні на твердому 

паливі для теплопостачання будівлі 

Пісківського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів 

- дитячий садок» по вул.Шевченка 2А               

1210 1210 0 0 

20 Капітальний ремонт дороги по вулиці 

Привітна у смт Пісківка 

1495 1495 0 0 

21 Підприємницька діяльність та 

проектний менеджмент – основа 

ефективного управління 

150 0 50 100 

22 Заходи захисту від підтоплення і 

затоплення у смт Пісківка 

4000 800 1500 1700 

23 Капітальний ремонт дороги вулиць 

Нова та Поповича у смт Пісківка 

1500 0 1500 0 

24 Придбання автомобіля пожежної 

охорони 

970 970 0 0 

25 Програма поводження з твердими 

побутовими відходами на 2018-2020 

роки 

2500 0 1000 1500 

26 «Професія – наше майбутнє» 50 0 20 30 

27 Реконструкція з добудовою 

приміщення Тетерівської ЗОШ   І-ІІІ 

ст. в смт Пісківка, вул.Шкільна,33       

38000 0 13500 24500 
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28 Облаштування пляжу на березі ставу 1 

по вулиці Привітній у смт Пісківка 

100 0 100 0 

29 Облаштування пляжу на березі ставу 

по вулиці  1 Травня у смт Пісківка 

100 0 100 0 

30 Облаштування пляжу на березі ставу 

по вулиці  Тетерівська  у смт Пісківка 

100 0 0 100 

31 Сучасне освітнє середовище – 

успішна школа 

1200 0 500 700 

32 Створення та організація роботи 

центру надання адміністративних 

послуг 

2500 0 1000 1500 

33 Придбання спеціалізованого 

автомобіля швидкої допомоги 

600 600 0 0 

34 Капітальний ремонт дорожнього 

покриття вулиці Героїв України у селі 

Мигалки 

1490 0 1490 0 

35 Капітальний ремонт дороги по вул. 

Ватутіна та вул.Юр’єва у смт Пісківка 

1499 0 0 1499 

36 Капітальний ремонт дороги по 

вул.Стройнюка, вул.Північна та 

вул.Весела у смт Пісківка 

2500 0 0 1500 

37 Капітальний ремонт дороги по 

вул.Заводська та Залізнична у смт 

Пісківка 

1495 0 0 1495 

38 Капітальний ремонт дороги по 

вул.Новоселиця та вул.Руднянська у 

смт Пісківка 

1499 0 0 1499 

39 Капітальний ремонт дороги по 

вул.Ковпака у смт Пісківка 

1500 0 0 1500 

40 Капітальний рмонт по вул.Пушкіна у 

смт Пісківка 

1500 0 0 1500 

41 Капітальний ремонт дороги по 

вул.Шевченка у смт Пісківка 

1500 0 0 1500 

42 Розвиток зеленого туризму в 

Пісківській ОТГ 

150 0 50 100 

43 Будівництво велосипедної доріжки в 

межах Пісківки та прилеглих 

територій 

250 0 100 150 

44 Пісківка та прилеглі території – 

курорт місцевого значення 

900000 0 10000 890000 

45 Будівництво каналізаційних та 2500 0 1000 1500 



82 
 

очисних споруд 

46 Розробка сайту Центру надання 

адміністративних послуг 

100 0 0 100 

47 Програма «Безпечна громада» 1800 800 1000 0 

 

 

Джерела фінансування реалізації завдань 

Основними джерелам фінансування заходів з реалізації Стратегії розвитку 

Пісківської ОТГ є  власні надходження до бюджету громади, а також зовнішні 

джерела (в тому числі цільові субвенції, кредити). Джерелом отримання цільової 

субвенції можуть бути урядові програми, що реалізують за посередництвом 

Міністерства регіонального розвитку (державна інфраструктурна субвенція, 

ДФРР) та обласні інституції, що підтримують відповідні сфери (обласний 

бюджет). Державний бюджет – це: 

- кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток 

інфраструктури ОТГ; 

- субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій; 

- кошти ДФРР; 

- інші державні субвенції на виконання інвестиційних програм.  

Щодо першого випадку – ці кошти надаватимуться обмежений період і  

поступово зменшуватимуться.  За умови підвищення інституційної можливості 

фахівців у підготовці якісних проектів громада матиме можливість збільшити 

кошти на реалізацію проектів за рахунок ДФРР, коштів ЄС (секторальна 

співпраця), міжнародної технічної допомоги. 

Що стосується обласного бюджету, то  можливості громади у їх отриманні 

цілком реальні.  Фактично, громада може розраховувати: 

- на кошти природоохоронного фонду, екологічної програми; 

     - на кошти (на умовах співфінансування) регіональної програми 

будівництва, реконструкції та ремонту об’єктів інфраструктури (дороги 

місцевого  значення,  соціальні, освітні, медичні установи); 

 - на кошти,  що надходять за рахунок так званого «митного експерименту» 

та дорожного фонду. 

Слід відмітити, що збільшаться можливості участі громади у програмах, що  

продовжують діяти і  фінансуються міжнародними інституціями, в тому числі – 

Радою Європи, Європейським Союзом, США, окремими країнами ЄС, 

Швейцарією, Канадою, Ізраїлем, приватними міжнародними фондами, іншими 

суб`єктами. У зв`язку з тим, що ці інституції надають перевагу  співпраці з 

громадськими організаціями та об’єднаннями, місцева влада буде надавати 

підтримку, в тому числі і фінансову,  тим організаціям, які будуть ініціювати та 

реалізувати проекти на території громади. 
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V. ВПРОВАДЖЕННЯ ТА МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

 

Ефективність впровадження Стратегії розвитку Пісківської ОТГ  значною 

мірою залежатиме від  скоординованості дій, їх послідовності та рівня  

відповідальності селищної ради,  її виконкому,  представників робочої групи та 

усіх небайдужих, хто матиме нагоду і бажання взяти участь у досягненні 

сформульованого бачення майбутнього територіальної громади. При цьому роль 

ініціатора, координатора впровадження, моніторингу та оцінки бере на себе сама 

громада – через виборні органи самоврядної влади.  

Враховуючи той факт, що у складі виконавчого комітету селищної ради 

відсутній структурний підрозділ чи одиниця, які б могли на себе взяти функцію 

центру управління Стратегією розвитку, то таким центром може стати Комітет із 

управління  впровадженням Стратегії (далі Комітет). 

При його формуванні  застосовується гендерний підхід та  включаються 

представники органу місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості,  

молоді, журналістів, пенсіонерів, осіб з обмеженими можливостями – так, аби 

були відображені інтереси різних соціальних груп. Склад його затверджується 

розпорядженням селищного голови. 

 Комітет відповідає: 

-  за забезпечення актуальності та реалістичності стратегічних і операційних 

цілей та за їх досягнення, його засідання проводяться не рідше двох разів на рік, 

частіше – за потребою; 

- за комунікаційні процеси на усіх рівнях селищної ради, а також з усіма 

зацікавленими партнерами. Вся інформація, що стосується реалізації Стратегії, 

має збиратись і координуватись спільно зі структурним підрозділом виконавчого 

комітету селищної ради, визначеним селищним головою. 

- за постійний моніторинг і адаптацію Стратегії до умов, що змінюються. 

 Моніторинг Стратегії здійснюється протягом усього періоду її 

впровадження. 

 Моніторинг та оцінка здійснюються на основі систематичного збору 

інформації про стан реалізації запланованих завдань та цілей у ситуації що 

змінюється. Збирання даних та систематичний їх аналіз має на меті оцінити: 

− відповідність до визначеного часу реалізації; 

− ступінь реалізації закладених у документі продуктів та, водночас, 

досягнутих таким чином результатів; 

− запровадження змін до завдань у зв`язку зі змінами соціально-економічних 

умов. 

Базову інформацію, що необхідна для визначення результатів виконання 

завдань, містить План заходів із реалізації Стратегії. Він приймається двічі: 

- на три роки (2018–2020 р.р.); 

- на п’ять років (2021–2025 р.р.). 

План заходів з реалізації Стратегї  на перший пріод (2018-2020 роки) 

розробляється та затверджується разом зі Стратегією розвитку Пісківської ОТГ, 

на другий період (2021-2025 роки) – розробляється та затверджується Пісківською 

селищною радою не пізніше, ніж до 01 жовтня 2020 року.  
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Система індикаторів відображена у тексті Стратегії. Її зміст, зокрема, 

передбачає визначення очікуваних результатів, що мають якісний характер. 

Останні оцінюються за доступними джерелами інформації та, за необхідності, 

шляхом соціологічних і експертних досліджень.  

На основі опрацювання звітних матеріалів комітетом готується аналітичний 

документ – звіт про виконання Стратегії, який має бути обговореним та поданим 

на сесію  селищної ради для затвердження. 

Комітет повинен бути уповноваженим координувати підготовку звіту щодо 

оцінки стратегії, який може вказувати на необхідність внесення змін з 

врахуванням нових обставин.  

Основний принцип оновлення Стратегії – діяльність відповідно до процесів 

першої редакції документу, що підготовлена на основі широкої участі мешканців 

громади. Скажімо, жоден з видів діяльності, що має здійснюватися відповідно до 

зазначеної редакції, не може бути виключений з наступної. 

Іншим важливим принципом є акцент на аналізі змін і стану реалізації 

Стратегії розвитку громади, також уміння робити висновки та вносити корективи. 

Це робить можливим впевненість у встановлених пріоритетах або в добре 

продуманих рішеннях, що спрямовані на зміни. Крім того, це тягне за собою 

усунення випадковості проектів.  

В роботі з підготовки Стратегії особлива увага зверталася на усвідомленні 

того, що щорічне узгодження з соціальними партнерами пріоритетів дозволяє 

представити пропозиції щодо проектів від усіх бажаючих взяти участь у реалізації 

Стратегії. Участь соціальних партнерів дозволятиме враховувати під час внесення 

змін до Стратегії волю, ідеї та інтереси груп, які є представницькими для 

територіальної спільноти. 

Кількість показників у Стратегії оптимізована – аби не зменшувати 

можливості управління, але водночас мати можливості для об`єктивного 

оцінювання. Причому вони спираються на переважно місцеві джерела: дані 

досліджень, звіти виконкому, інформацію місцевих органів державної влади, 

територіальних органів центральних органів державної влади (насамперед, 

казначейської служби, податкової, Пенсійного фонду), звіти суб`єктів 

господарювання, матеріали в ЗМІ, Інтернет-ресурсах, зокрема – соціальних 

мережах. За можливості отримана інформація співставлятиметься з даними 

державної статистики. Це дає можливість порівнювати локальні показники 

громади із загальнодержавними та міжнародними. Разом із тим Стратегія 

передбачає появу власної, муніципальної статистики. 

Важливим індикатором є врахування в процесі розробки щорічного 

бюджету проектів Стратегії, а також формування на основі Стратегії 

інвестиційних програм та проектів місцевого розвитку, зокрема – планів 

(програм) соціально-економічного розвитку та галузевих програм. Проекти, 

включені до Стратегії відповідно до визначених завдань, користуватимуться 

пріоритетним правом на фінансування за рахунок бюджетних коштів. Зміни до 

Стратегії вноситимуться за результатами моніторингу її впровадження на основі 

запропонованих індикаторів. Моніторинг здійснюватиметься публічно – щорічно 

його результати оприлюднюватимуться на громадських слуханнях мешканців 
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громади, висвітлюватимуться на офіційному сайті селищної ради та у бюлетені 

«Пісківські новини». 

 

 

 

 

 

 VI. КАТАЛОГ ТЕХНІЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА ПРОЕКТІВ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ 2018–2020 

Номер та назва проекту Сторінка  
1 Інкубатор молодіжного підприємництва 3  
2 Створення  агентства місцевого розвитку 4  
3 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Героїв України 

села Мигалки Пісківської ОТГ 
5  

4 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Першого Травня 

у  смт  Пісківка 
6  

5 Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка у  смт Пісківка 7  
6 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гоголя у  смт 

Піісківка 
8  

7 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Тетерівська смт 

Піісківка 
9  

8 Капітальний ремонт дороги по вул. Ватутіна та вул. Юр’єва  у  

смт Пісківка 
10  

9 Капітальний ремонт дороги по вул. Стройнюка, вул. Північна та 

вул. Весела  у  смт  Пісківка 
11  

10 Капітальний ремонт дороги по вул. Заводська та вул. 

Залізнична  у  смт Пісківка 
12  

11 Капітальний ремонт дороги по вул. Новоселиця та вул. 

Руднянська у  смт Пісківка 
13  

12 Капітальний ремонт дороги по вул. Ковпака у  смт Пісківка 14  
13 Капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна у  смт Пісківка 15  
14 Капітальний ремонт дороги по вул. Привітна у  смт Пісківка 16  
15 Капітальний ремонт дороги вулиць Нова та Поповича у  смт 

Пісківка 
17  

16 Капітальний ремонт дороги по вул. Нове селище, Лісова, 

Набережна  у  смт Пісківка 
18  

17 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Тетерівська у  

смт  Пісківка 
19  

18 Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна у  смт 

Пісківка 
20  

19 Капітальний ремонт приміщення “Пісківської гуманітарної 

гімназії» в смт Пісківка , вул.Ніни Сосніної,12А             
21  

20 Капітальний ремонт фасаду  Мигалківського НВО      22  
21 Капітальний ремонт фасаду та системи опалення Тетерівської 23  
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ЗОШ   І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної в смт Пісківка, вул. 

Шкільна,33       
22 Реконструкція з добудовою приміщення Тетерівської ЗОШ   І-

ІІІ ст. в смт Пісківка, вул. Шкільна,33       
24  

23 Будівництво каналізаційних та очисних споруд 25  
24 Будівництво котельні на твердому паливі для теплопостачання 

будівлі Пісківського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок» 

по вул. Шевченка 2А               

26  

25 Будівництво котельні на твердому паливі для теплопостачання 

будівлі Пісківської гуманітарної гімназії» в смт Пісківка по вул. 

Ніни Сосніної, 12А               

27  

26 Реконструкція «Молодіжного парку» в смт Пісківка 28  
27 Встановлення  споруди автобусної зупинки по вул. Вокзальна у 

смт. Пісківка 
29  

28 Встановлення  споруди автобусної зупинки по вул. Центральна 

у смт. Пісківка 
30  

29 Програма поводження з твердими побутовими відходами на 

2018-2020 роки 
31  

30 Заходи захисту від підтоплення і затоплення у смт  Пісківка 32  
31 Облаштування пляжу на березі ставку по вулиці  1 Травня у 

смт Пісківка 
33  

32 Облаштування пляжу на березі ставку 1 по вулиці Привітній у 

смт Пісківка 

34  

33 Облаштування пляжу на березі ставку по вулиці  Тетерівська  у 

смт Пісківка 

35  

34 «Чисте довкілля» 36  
35 Придбання автомобіля пожежної охорони 37  
36 Програма «Безпечна громада 2018-2019» 38  
37 Встановлення  відеокамер спостереження 39  

38 Придбання спеціалізованого автомобіля швидкої допомоги 40  

39 Сучасне освітнє середовище – успішна школа 41  

40 «Професія – наше майбутнє» 42  

41 Підприємницька діяльність та проектний менеджмент – основа 

ефективного управління 

43  

42 Створення та організація роботи центру надання 

адміністративних послуг 
44  

43 Розробка сайту Центру надання адміністративних послуг 45  

44 Пісківка та прилеглі території – курорт місцевого значення 46  
45 Розвиток зеленого туризму в Пісківській ОТГ 47  
46 Розробка туристичного бренду 48  
47 Будівництво велосипедної доріжки в межах Пісківки та 

прилеглих територій 
49  
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Номер і назва завдання: 1 Розвиток молодіжного підприємництва 

Назва проекту: Інкубатор молодіжного підприємництва 

Цілі проекту: Об’єднання ініціатив креативних молодих людей та підтримка 

розвитку їх бізнес-проектів. Поширення нової філософії бізнесу, 

яка б мала на меті не лише заробіток, а й вирішення соціальних 

проблем 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Реалізація проекту «Інкубатор молодіжного підприємництва»  

дозволить скоординувати дії людей, які хотіли б започаткувати 

власне соціальне підприємництво, допомогти  підготувати 

бізнес-проекти та їх реалізувати. Започаткувати роботу школи 

соціального підприємництва 

Очікувані результати: 

 

 

 

Створено інкубатор молодіжного підприємництва. 

Залучено до його діяльності бажаючих реалізувати проекти. 

Підготовлено бізнес-проектів. 

Реалізовано бізнес-проектів 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Підготовка програми створення інкубатора молодіжного 

підприємництва. 

Проведення опитування молоді та залучення їх до участі у 

проекті. 

Проведення навчальних семінарів, тренінгів щодо підготовки 

бізнес-проектів 

Налагодження співробітництва з донорськими організаціями 

щодо фінансової підтри мки реалізації проектів соціального 

підприємництва 

Період здійснення:  07.2020-12.2020 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 0 100 100 

Джерела фінансування: МТД, підприємництво 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Громадські організації, молодь 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 2. Створення інфраструктури підтримки малого та середнього 

підприємництва 

2.1. Популяризація інвестиційних можливостей громади 

Назва проекту: Створення  агентства місцевого розвитку 

Цілі проекту: Надання послуг суб’єктам господарювання 

Підготовка інвестиційних та інфраструктурних проектів  

Підготовка та подача заявок на отримання коштів міжнародної 

технічної допомоги 

Залучення інвестицій у розвиток громади 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 тисяч осіб, суб’єкти підприємницької діяльності, інвестори, 

населення 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Створення агенції дасть можливість організувати надання послуг 

суб’єктам підприємницької діяльності, потенційним 

підприємцям у започаткування та веденні бізнесу, готувати 

інвестиційні пропозиції для залучення інвестицій та здійснювати 

супровід інвесторів; готувати проекти, здійснювати пошук 

джерел фінансування для їх реалізації. 

Очікувані результати: 

 

 

 

Створено умови для розвитку підприємництва, 

Збільшено кількість реалізованих проектів 

Зросла кількість залучених інвестицій 

Збільшено кількість створених робочих місць 

Зросли надходження до місцевого бюджету 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Підготовка концепції утворення агенції (вибір організаційно-

правової форми, визначення функцій та напрямів роботи) 

Проведення заходів щодо утворення (прийняття рішення 

засновниками, підготовка установчих документів, проведення 

державної реєстрації, визначення організаційної структури та 

кошторису, матеріально-технічне та фінансове забезпечення) 

Створення інформаційного веб-порталу 

Період здійснення:  з (07.2019р.) - до (12.2019р.): 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 300 300 600 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР, бізнес, МТД 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, бізнес, громадські організації 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 3. Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

Назва проекту: Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Героїв України 

села Мигалки Пісківської ОТГ 

Цілі проекту: Дорожнє покриття значної частини  вулиць перебуває в досить 

незадовільному стані,   з вибоїнами, не відповідає вимогам щодо 

міцності та безпеки руху  транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія села Мигалки 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1500 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги як незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття, реалізація якого позитивно вплине на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та пересування 

мешканців громади та гостей,  сприятиме розвитку 

підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, комфортності 

та економічності перевезень пасажирів та вантажів; забезпечення 

умов для залучення  інвесторів; підвищення рівня життя 

населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 1490 0 1490 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, підрядні організації, населення 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 4. Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

Назва проекту: Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Першого Травня 

у  смт Пісківка 

Цілі проекту: Дорожнє покриття значної частини  вулиць перебуває в досить 

незадовільному стані,   з вибоїнами, не відповідає вимогам щодо 

міцності та безпеки руху  транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги як незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття, реалізація якого позитивно вплине на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та пересування 

мешканців громади та гостей,  сприятиме розвитку 

підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

 Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; 

 забезпечення умов для залучення інвесторів; 

 підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

1495 0 0 1495 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, підрядні організації, населення 

Інше:  

 



 
 

91 
 

 

Номер і назва завдання: 5 Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

Назва проекту: Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка у  смт Пісківка 

Цілі проекту: Дорожнє покриття  перебуває в незадовільному стані,   з 

вибоїнами, не відповідає вимогам щодо міцності та безпеки руху  

транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

7000 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги  незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту дороги, 

реалізація якого позитивно вплине на безпеку дорожнього руху, 

комфорт проживання та пересування мешканців громади та 

гостей,  сприятиме розвитку підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

 Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; 

 забезпечення умов для залучення інвесторів; 

 підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 0 1500 1500 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, підрядні організації, населення 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 6 Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

Назва проекту: Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гоголя у  смт 

Піісківка 

Цілі проекту: Дорожнє покриття значної частини  вулиць перебуває в досить 

незадовільному стані,   з вибоїнами, не відповідає вимогам щодо 

міцності та безпеки руху  транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги як незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття, реалізація якого позитивно вплине на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та пересування 

мешканців громади та гостей,  сприятиме розвитку 

підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

 Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; 

 забезпечення умов для залучення інвесторів; 

 підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 1500 0 1500 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, підрядні організації, населення 
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Інше:  

 

Номер і назва завдання: 7 Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

Назва проекту: Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Тетерівська смт 

Пісківка 

Цілі проекту: Дорожнє покриття значної частини  вулиць перебуває в досить 

незадовільному стані,   з вибоїнами, не відповідає вимогам щодо 

міцності та безпеки руху  транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги як незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття, реалізація якого позитивно вплине на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та пересування 

мешканців громади та гостей,  сприятиме розвитку 

підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

 Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; 

 забезпечення умов для залучення інвесторів; 

 підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

1500 0 0 1500 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, підрядні організації, населення 
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Інше:  

 

 

Номер і назва завдання: 8 Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

  

Назва проекту: Капітальний ремонт дороги по вул. Ватутіна та вул. Юр’єва  у  

смт Пісківка 

Цілі проекту: Дорожнє покриття  перебуває в незадовільному стані,   з 

вибоїнами, не відповідає вимогам щодо міцності та безпеки руху  

транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

7000 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги  незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту дороги, 

реалізація якого позитивно вплине на безпеку дорожнього руху, 

комфорт проживання та пересування мешканців громади та 

гостей,  сприятиме розвитку підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

 Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; 

 забезпечення умов для залучення інвесторів; 

 підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 0 1499 1499 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

Селищна рада, підрядні організації, населення 
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проекту: 

Інше:  

 

 

Номер і назва завдання: 9 Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

  

Назва проекту: Капітальний ремонт дороги по вул. Стройнюка, вул. Північна та 

вул. Весела  у  смт Пісківка 

Цілі проекту: Дорожнє покриття  перебуває в незадовільному стані,   з 

вибоїнами, не відповідає вимогам щодо міцності та безпеки руху  

транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги  незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту дороги, 

реалізація якого позитивно вплине на безпеку дорожнього руху, 

комфорт проживання та пересування мешканців громади та 

гостей,  сприятиме розвитку підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

 Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; 

 забезпечення умов для залучення інвесторів; 

 підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 0 1500 1500 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

Селищна рада, підрядні організації, населення 
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проекту: 

Інше:  

 

 

 

Номер і назва завдання: 10 Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

  

Назва проекту: Капітальний ремонт дороги по вул. Заводська та вул. Залізнична  

у  смт Пісківка 

Цілі проекту: Дорожнє покриття  перебуває в незадовільному стані,   з 

вибоїнами, не відповідає вимогам щодо міцності та безпеки руху  

транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги  незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту дороги, 

реалізація якого позитивно вплине на безпеку дорожнього руху, 

комфорт проживання та пересування мешканців громади та 

гостей,  сприятиме розвитку підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

 Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; 

 забезпечення умов для залучення інвесторів; 

 підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 0 1495 1495 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

Селищна рада, підрядні організації, населення 
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проекту: 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 11 Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

Назва проекту: Капітальний ремонт дороги по вул. Новоселиця та вул. 

Руднянська у  смт Пісківка 

Цілі проекту: Дорожнє покриття  перебуває в незадовільному стані,   з 

вибоїнами, не відповідає вимогам щодо міцності та безпеки руху  

транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

7000 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги  незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту дороги, 

реалізація якого позитивно вплине на безпеку дорожнього руху, 

комфорт проживання та пересування мешканців громади та 

гостей,  сприятиме розвитку підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

 Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; 

 забезпечення умов для залучення інвесторів; 

 підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 0 1499 1499 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, підрядні організації, населення 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 12 Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

Назва проекту: Капітальний ремонт дороги по вул. Ковпака у  смт Пісківка 

Цілі проекту: Дорожнє покриття  перебуває в незадовільному стані,   з 

вибоїнами, не відповідає вимогам щодо міцності та безпеки руху  

транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

7000 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги  незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту дороги, 

реалізація якого позитивно вплине на безпеку дорожнього руху, 

комфорт проживання та пересування мешканців громади та 

гостей,  сприятиме розвитку підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

 Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; 

 забезпечення умов для залучення інвесторів; 

 підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 0 1500 1500 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, підрядні організації, населення 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 13 Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

Назва проекту: Капітальний ремонт дороги по вул. Пушкіна у  смт Пісківка 

Цілі проекту: Дорожнє покриття  перебуває в незадовільному стані,   з 

вибоїнами, не відповідає вимогам щодо міцності та безпеки руху  

транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

7000 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги  незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту дороги, 

реалізація якого позитивно вплине на безпеку дорожнього руху, 

комфорт проживання та пересування мешканців громади та 

гостей,  сприятиме розвитку підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

 Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; 

 забезпечення умов для залучення інвесторів; 

 підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 0 1500 1500 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, підрядні організації, населення 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 14 Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

Назва проекту: Капітальний ремонт дороги по вул. Привітна у  смт Пісківка 

Цілі проекту: Дорожнє покриття значної частини  вулиць перебуває в досить 

незадовільному стані,   з вибоїнами, не відповідає вимогам щодо 

міцності та безпеки руху  транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги як незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття, реалізація якого позитивно вплине на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та пересування 

мешканців громади та гостей,  сприятиме розвитку 

підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; 

 забезпечення умов для залучення інвесторів; 

 підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

1495 0 0 1495 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, підрядні організації, населення 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 15 Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

  

Назва проекту: Капітальний ремонт дороги вулиць Нова та Поповича у  смт 

Пісківка 

Цілі проекту: Дорожнє покриття значної частини  вулиць перебуває в досить 

незадовільному стані,   з вибоїнами, не відповідає вимогам щодо 

міцності та безпеки руху  транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги як незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття, реалізація якого позитивно вплине на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та пересування 

мешканців громади та гостей,  сприятиме розвитку 

підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

 Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; 

 забезпечення умов для залучення інвесторів; 

 підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 1500 0 1500 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

Селищна рада, підрядні організації, населення 
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проекту: 

Інше:  

Номер і назва завдання: 16 Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

  

Назва проекту: Капітальний ремонт дороги по вул. Нове селище, Лісова, 

Набережна  у  смт Пісківка 

Цілі проекту: Дорожнє покриття значної частини  вулиць перебуває в досить 

незадовільному стані,   з вибоїнами, не відповідає вимогам щодо 

міцності та безпеки руху  транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги як незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття, реалізація якого позитивно вплине на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та пересування 

мешканців громади та гостей,  сприятиме розвитку 

підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; 

 забезпечення умов для залучення інвесторів; 

 підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

1500 0 0 1500 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, підрядні організації, населення 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 17 Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

Назва проекту: Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Тетерівська у  

смт Пісківка 

Цілі проекту: Дорожнє покриття значної частини  вулиць перебуває в досить 

незадовільному стані,   з вибоїнами, не відповідає вимогам щодо 

міцності та безпеки руху  транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

7000 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги як незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття, реалізація якого позитивно вплине на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та пересування 

мешканців громади та гостей,  сприятиме розвитку 

підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

 Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; 

 забезпечення умов для залучення інвесторів; 

 підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 1490 0 1490 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, підрядні організації, населення 
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Інше:  

 

 

Номер і назва завдання: 18 Покращення якості доріг та транспортного обслуговування 

Назва проекту: Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна у  смт 

Пісківка 

Цілі проекту: Дорожнє покриття значної частини  вулиць перебуває в досить 

незадовільному стані,   з вибоїнами, не відповідає вимогам щодо 

міцності та безпеки руху  транспортних засобів і пішоходів. 

Основною метою проекту є збереження існуючої мережі 

автомобільних доріг загального користування місцевого 

значення, забезпечення задовільних умов руху автотранспорту й 

безпеки дорожнього руху.  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Нинішній стан дороги як незадовільний, що спричиняє проблеми 

жителів, суб’єктів  господарювання та потенційних інвесторів. 

Проект передбачає проведення капітального ремонту 

дорожнього покриття, реалізація якого позитивно вплине на 

безпеку дорожнього руху, комфорт проживання та пересування 

мешканців громади та гостей,  сприятиме розвитку 

підприємництва. 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

 Покращення безпеки дорожнього руху, швидкості, 

комфортності та економічності перевезень пасажирів та 

вантажів; 

 забезпечення умов для залучення інвесторів; 

 підвищення рівня життя населення та довіри до влади. 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної 

документації,  отримання висновків експертизи. 

Проведення тендерних процедур (в разі необхідності). 

Укладення договорів на виконання робіт. 

Проведення робіт з капітального ремонту дорожнього покриття 

Введення в експлуатацію та інформаційні заходи. 

 

Період здійснення:  з вересня 2018 р. - до грудня 2020 р.: 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 1500 0 1500 

Джерела фінансування: Місцевий, обласний, державний бюджети, джерела, не 

заборонені законодавством 

 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, підрядні організації, населення 
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Інше:  
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Номер і назва завдання: 19  Ремонт, модернізація та переоснащення об’єктів 

інфраструктури освіти, спорту, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту 

 

Назва проекту: Капітальний ремонт приміщення Пісківської гуманітарної 

гімназії» в смт Пісківка , вул. Ніни Сосніної,12А             

Цілі проекту: Створення комфортних умов для навчання та розвитку учнів; 

зниження рівня витрат коштів місцевого бюджету на оплату 

енергоносіїв та забезпечення теплопостачання будівлі 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Проект передбачає проведення капітального ремонту та 

утеплення фасаду, реконструкцію та ремонт покрівлі 

приміщення, заходів із термо модернізації та енергозбереження, 

дозволить створити комфортні умови для навчання та виховання 

учнів, для роботи педагогічного колективу. Проведені заходи 

дозволять знизити витрати бюджету громади на утримання 

закладів освіти 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

Модернізовано та капітально відремонтовано приміщення 

гімназії; 

Створені та підтримуються комфортні умови для навчання та 

розвитку учнів;                                                                         

Знижено витрати коштів місцевого бюджету на теплопостачання 

та утримання закладу; 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Підготовка проектно-кошторисної документації та проведення її 

експертизи. 

Проведення процедури публічних закупівель та вибір виконавця 

робіт. 

Укладання договорів. 

Виконання ремонтних та будівельних робіт. 

Контроль за  ходом ремонту. 

Завершення капітального ремонту, звіт про проведення 

капітального ремонту. 

Інформування громади про реалізований проект 

 

Період здійснення:  з 01.2019 до 12.2019рр. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 3344 0 3344 

Джерела фінансування: Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, відділ освіти, підрядні організації, мешканці 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 20  Ремонт, модернізація та переоснащення об’єктів 

інфраструктури освіти, спорту, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту 

 

Назва проекту: Капітальний ремонт фасаду  Мигалківського НВО      

Цілі проекту: Створення комфортних умов для навчання та розвитку учнів, 

виховання дітей дошкільного віку зниження рівня витрат коштів 

місцевого бюджету на утримання закладу 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Село Мигалки та прилеглі території 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

1500 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

Проект передбачає проведення робіт з капітального ремонту 

фасаду приміщення навчально-виховного об’єднання, утеплення 

та термо модернізацію 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

 - Проведено капітальний ремонт фасаду; 

- Проведено заходи термо модернізації 

- Знижено витрати бюджету громади на утримання закладу 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

- Підготовка проектно-кошторисної документації та проведення 

експертизи; 

- Проведення тендерних процедур з виконання будівельних 

робіт; 

- укладання договорів з переможцями; 

- проведення будівельних робіт; 

- контроль за якістю робіт, звітування; 

- проведення інформаційних заходів 

 

Період здійснення:  з 01.2019 до 12.2019 рр. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 2400 0 2400 

Джерела фінансування: Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету, інших 

джерел, не заборонених законодавством 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, відділ освіти, підрядні організації, мешканці 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 21  Ремонт, модернізація та переоснащення об’єктів 

інфраструктури освіти, спорту, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту 

Назва проекту: Капітальний ремонт фасаду та системи опалення Тетерівської 

ЗОШ   І-ІІІ ступенів імені Ніни Сосніної в смт Пісківка, 

вул.Шкільна,33       

Цілі проекту: Створення комфортних умов для навчання та розвитку учнів; 

зниження рівня витрат коштів місцевого бюджету на утримання 

закладу 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8187 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

Проект передбачає проведення робіт з капітального ремонту 

фасаду приміщення школи, заміну вікон, заміну системи 

опалення 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

 Проведено капітальний ремонт фасаду;                                      -

Замінено всі вікна у приміщенні школи;                                

Замінено  систему опалення;                                                       

Знижено витрати бюджету громади на утримання та опалення 

приміщення 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Підготовка проектно-кошторисної документації та проведення 

експертизи;                                                                                    

Проведення тендерних процедур з виконання будівельних робіт; 

Укладання договорів з переможцями;                                    

проведення будівельних робіт;                                                  

контроль за якістю робіт, звітування;                                    

проведення інформаційних заходів 

Період здійснення:  з 09.2018 до 12.2019 рр. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

500 4539 0 5039 

Джерела фінансування: Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету, інших 

джерел, не заборонених законодавством 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, відділ освіти, підрядні організації, мешканці 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 22  Ремонт, модернізація та переоснащення об’єктів 

інфраструктури освіти, спорту, культури, соціального захисту 

Назва проекту: Реконструкція з добудовою приміщення Тетерівської ЗОШ   І-

ІІІ ст. в смт Пісківка, вул.Шкільна,33     

Цілі проекту: Створення комфортних умов для навчання та розвитку учнів;  

Територія: Територія об’єднаної громади 

Орієнтовна кількість  8137 

Стислий опис проекту: Тетерівська  ЗОШ побудована  100 років тому і розрахована на 

максимальну кількість  285 учнів. Приміщення школи капітально 

не ремонтувалося, не розширювалося, не модернізувалося. В 

даний час фактично у школі навчається 377 школярів. 

Переповнені класи, спортивна зала площею біля 100 кв.метрів, в 

якій неможливо організувати повноцінні зайняття спортом та 

проводити уроки фізичної культури, негативно відображаються 

на якості надання освітніх послуг учням та якості роботи 

вчителів. Їдальня для харчування дітей знаходиться поза межами 

будівлі школи на певній відстані від неї. Перехід до  їдальні, 

особливо у холодну пору року, спричиняє часті захворювання 

дітей. Такий стан викликає справедливі нарікання батьків та 

звернення до місцевої влади з вимогою вжити заходів для 

створення належних умов для дітей. Тому основою ідеї розробки  

проекту «Реконструкція з добудовою Тетерівської ЗОШ І-ІІІ ст. є 

добудова їдальні на 110 місць, сучасний спортивний зал, 4 

класних кімнати. 

Очікувані результати: 

 

 - добудована спортивна зала площею 1200 кв.метрів; 

- добудовано приміщення шкільної їдальні на 110 посадкових 

місць; 

- добудовано та облаштовано 4 класні кабінети 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

- Підготовка проектно-кошторисної документації та проведення 

експертизи; 

- Проведення тендерних процедур з виконання будівельних 

робіт; 

- укладання договорів з переможцями; 

- проведення будівництва та реконструкцї; 

- введення в експлуатацію добудованих приміщень; 

- облаштування та оснащення приміщень класів, спортивної 

зали,  шкільної їдальні; 

- проведення заходів з урочистого відкриття добудованого та 

реконструйованого приміщення 

Період здійснення:  з 01.2019 до 12.2020рр. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 13500 24500 38000 

Джерела фінансування: Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету 

Ключові учасники: Селищна рада, відділ освіти, підрядні організації, мешканці 
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Інше:  

Номер і назва:  23 Впорядкування мереж водопостачання та водовідведення, очистки 

води 

Назва проекту: Будівництво каналізаційних та очисних споруд 

Цілі проекту: Підвищення комфорту проживання на території ОТГ. 

Підвищення якісних показників питної води, шляхом її знезалізнення та 

очистки. 

Оновлення системи водовідведення, забезпечення можливості 
видалення твердих побутових відходів з каналізаційних стоків та подача 

на поля фільтрації. 

Використання полів фільтрації для сільськогосподарських потреб. 

Реалізація проекту позитивно вплине на можливість залучення 

інвестицій у сфери економічної діяльності, зокрема, розвиток туризму та 

рекреації 

Територія: Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Мережа водопостачання на 80% прийшла у непридатність. 

Підвищений вміст сполук заліза у воді потребує проведення її 

знезалізнення.  Проект передбачає реконструкцію та заміну значної 
частини протяжності каналізаційних труб та переоснащення насосних 

станцій, будівництво станцій знезалізнення  питної води, напірного  

колектора та очисної станції, визначення додаткових місць для 

розміщення полів фільтрації 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

Замінено 80% довжини каналізаційних труб; 

Побудовано станції знезалізнення води; 

Побудовано напірний колектор та очисну станцію; 

Облаштовані поля фільтрації; 

Підвищено якість питної води; 

Підвищено рівень комфорту проживання та умови залучення інвестицій 

та здійснення підприємницької діяльності 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

- Розробка проектної документації з водопостачання всього житлового 

та виробничого комплексу, та баз відпочинку з урахуванням 100% 

приватного сектору; 

- визначення джерел фінансування будівництва; 

- підготовка інвестиційного проекту будівництва та подання його на 

фінансування; 

- проведення процедур державних закупівель та визначення виконавця 

робіт; 

- укладення договорів із виконавцями робіт та послуг; 

- проведення будівництва; 

- введення в експлуатацію 

Період здійснення:  з 01.01.2019 – до 31.12.2020 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 1000 1500 2500 

Джерела 

фінансування: 

Бюджет селищної ради, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела, не заборонені законом 

Ключові учасники: Селищна рада, комунальне підприємство, підрядні організації 
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Номер і назва завдання: 24  Запровадження енергозберігаючих технологій та 

альтернативних видів палива 

 

Назва проекту: Будівництво котельні на твердому паливі для теплопостачання 

будівлі Пісківського НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок» 

по вул. Шевченка 2А               

Цілі проекту: Створення комфортних умов для навчання та розвитку учнів та 

дітей дошкільного віку; зниження вартості виробництва 

теплової енергії ;зниження рівня витрат коштів місцевого 

бюджету на оплату енергоносіїв та забезпечення 

теплопостачання будівель соціальної та гуманітарної сфери; 

енергетична незалежність від постачання природного газу  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8187 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Проект передбачає будівництво котельні на твердому паливі, 

функціонування якої дозволить забезпечити теплопостачанням 

приміщення НВО, знизить вартість виробництва теплової енергії 

при рівних умовах, дозволить ліквідувати залежнеість від 

природного газу та витрати місцевого бюджету 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

Створені та підтримуються комфортні умови для навчання та 

розвитку учнів і дітей дошкільного віку;                              

Вартість виробництва теплової енергії знижено і становить 1350 

грн. за 1 Гкал;                                                                           

Знижено витрати коштів місцевого бюджету на оплату 

енергоносіїв для виробництва теплової енергії на м 600 тис. грн. 

і становлять 800 тис. грн.;                                                         

Досягнуто заміщення природного газу альтернативними видами 

палива на  100%,                                                                                 

Досягнуто енергетичної незалежності  від постачання 

природного газу 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Виконання робіт з будівництва приміщення у відповідності до 

проекту; придбання котла на твердому паливі, виконання  

будівельно-монтажних робіт, підключення до мережі 

теплопостачання; проведення випробувальних робіт (автономні 

та комплексні випробовування);запуск котельні 

Період здійснення:  з (08.2018 р.) - до (12.2018 р): 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

1210    

Джерела фінансування: Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, відділ освіти, комунальне підприємство 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 25  Запровадження енергозберігаючих технологій та 

альтернативних видів палива 

Назва проекту: Будівництво котельні на твердому паливі для теплопостачання 

будівлі Пісківської гуманітарної гімназії» в смт Пісківка по вул. 

Ніни Сосніної, 12А               

Цілі проекту: Створення комфортних умов для навчання та розвитку учнів та 

дітей дошкільного віку; зниження вартості виробництва теплової 

енергії; зниження рівня витрат коштів місцевого бюджету на 

оплату енергоносіїв та забезпечення теплопостачання будівель 

соціальної та гуманітарної сфери; енергетична незалежність від 

постачання природного газу  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8187 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Проект передбачає будівництво котельні на твердому паливі, 

функціонування якої дозволить забезпечити теплопостачанням 

приміщення НВО, знизить вартість виробництва теплової енергії 

при рівних умовах, дозволить ліквідувати залежність від 

природного газу та витрати місцевого бюджету 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

Створені та підтримуються комфортні умови для навчання та 

розвитку учнів і дітей дошкільного віку;                              

Вартість виробництва теплової енергії знижено і становить 1350 

грн. за 1 Гкал;                                                                           

Знижено витрати коштів місцевого бюджету на оплату 

енергоносіїв для виробництва теплової енергії на  500 тис. грн. і 

становлять 900 тис. грн.;                                                         

Досягнуто заміщення природного газу альтернативними видами 

палива на  100%,                                                                                 

Досягнуто енергетичної незалежності  від постачання 

природного газу 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

Виконання робіт з будівництва приміщення у відповідності до 

проекту; придбання котла на твердому паливі, виконання  

будівельно-монтажних робіт, підключення до мережі 

теплопостачання; проведення випробувальних робіт (автономні 

та комплексні випробовування);запуск котельні 

Період здійснення:  з 04.2019 до 12.2019рр. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 1450 0 1450 

Джерела фінансування: Кошти державного бюджету, кошти місцевого бюджету 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, відділ освіти, комунальне підприємство 

Інше: 
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Номер і назва завдання: 26  Створення та облаштування зон відпочинку 

Назва проекту: Реконструкція «Молодіжного парку» в смт Пісківка 

Цілі проекту: Забезпечення належних умов для відпочинку, активного 

дозвілля, зайняття спортом, пропаганда здорового способу 

життя 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Реконструкція «Молодіжного парку» дасть можливість створити 

одне із облаштованих місць відпочинку мешканців селища 

Пісківка, прилеглих населених пунктів та гостей громади, 

влаштування розваг для дітей, культурного відпочинку та 

проведення заходів для дітей та дорослих і передбачає 

прокладання доріжок з твердим покриттям, спортивних 

площадок різного призначення, альтанок, оновлення зелених 

насаджень 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

- Облащтовано місце відпочинку мешканців; 

- Залучено молодь до активного відпочинку та зайняття спортом; 

- створено комфортне місце для сімейного відпочинку та 

проведення культурних закладів 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Підготовка проектно-кошторисної документації. 

Проведення розчистки території. 

Проведення будівельних робіт. 

Встановлення альтанок. 

Облаштування спортивних площадок. 

Насадження дерев, кущів, квітів. 

Відкриття оновленого парку та інформаційні заходи 

 

Період здійснення:  Січень 2019 – жовтень 2019 рр. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Всього 

0 1500 0 1500 

Джерела фінансування: Бюджет ОТГ, кошти підприємців,  МТД, інші джерела, не 

заборонені законом 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, підрядні організації, комунальне підприємство, 

підприємці, громадяни 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 27  Облаштування зупинок громадського транспорту 

Назва проекту: Встановлення  споруди автобусної зупинки по вул. Вокзальна у 

смт. Пісківка 

Цілі проекту: 

 

 

 

Створення комфортних умов для мешканців, що користуються 

послугами транспорту, підтримка безпеки руху автомобільного 

транспорту 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія Пісківської ОТГ та прилеглих населених пунктів 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

Проект передбачає спорудження накриття та лавок для сидіння 

на зупинці громадського транспорту. Відсутність такої споруди 

спонукає пасажирів до очікування, особливо у зимовий та 

осінній періоди, у некомфортних умовах. Облаштована зупинка 

громадського транспорту також покращить безпеку пасажирів та 

водіїв.  

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

- Облаштовано зупинку громадського транспорту по вул. 

Вокзальна у смт Пісківка; 

- Створено комфортні умови для очікування пасажирів; 

- Забезпечено безпеку руху автомобільного транспорту 

 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

- Підготовка документації; 

- Проведення заходів із відбору підрядної документації; 

- Проведення будівельних та монтажних робіт; 

- Оформлення інформаційного табло; 

- Благоустрій території навколо стоянки 

Період здійснення:  Серпень 2018 – жовтень 2018 р. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

25 0 0 25 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законом 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада,  підрядні організації 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 28  Облаштування зупинок громадського транспорту 

Назва проекту: Встановлення  споруди автобусної зупинки по вул. Центральна у 

смт. Пісківка 

Цілі проекту: 

 

 

 

Створення комфортних умов для мешканців, що користуються 

послугами транспорту, підтримка безпеки руху автомобільного 

транспорту 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія Пісківської ОТГ та прилеглих населених пунктів 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

Проект передбачає спорудження накриття та лавок для сидіння 

на зупинці громадського транспорту. Відсутність такої споруди 

спонукає пасажирів до очікування, особливо у зимовий та 

осінній періоди, у некомфортних умовах. Облаштована зупинка 

громадського транспорту також покращить безпеку пасажирів та 

водіїв.  

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

- Облаштовано зупинку громадського транспорту по вул. 

Центральна у смт. Пісківка; 

- Створено комфортні умови для очікування пасажирів; 

- Забезпечено безпеку руху автомобільного транспорту 

 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

- Підготовка документації; 

- Проведення заходів із відбору підрядної документації; 

- Проведення будівельних та монтажних робіт; 

- Оформлення інформаційного табло; 

- Благоустрій території навколо стоянки 

Період здійснення:  Серпень 2018 – жовтень 2018 р. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

25 0 0 25 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законом 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада,  підрядні організації 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 29  Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та створення ефективної 

системи збирання, сортування та переробки твердих побутових 

відходів 

Назва проекту: Програма поводження з твердими побутовими відходами на 

2018-2020 роки 

Цілі проекту: Створення ефективної системи збирання, сортування та 

переробки твердих побутових відходів, збереження території та 

мінімізація негативного вплив у на  екології, підвищення рівня 

життя мешканців громади 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Програма передбачає реалізацію заходів, що змінять підходи до 

управління у сфері ТПВ та  свідомість громадян щодо 

необхідності проведення сортування, збирання та утилізації чи 

переробки відходів. Програма включає екологічну складову 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

Створена сучасна система управління твердими побутовими 

відходами. Запроваджено роздільний збір твердих побутових 

відходів. Впорядковано та проведено сертифікацію полігону 

твердих побутових відходів.  

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Підготовка та обговорення проекту Програми. 

Затвердження на сесії селищної ради. 

Передбачення коштів на реалізацію програми у місцевому 

бюджеті. 

Організація виконання заходів програми 

Період здійснення:  з (місяць / рік) - до (місяць / рік): 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 1000 1500 2500 

Джерела фінансування:  

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 30  Запобігання замуленню річок та ставків, розташованих у 

населених пунктах громади, облаштування пляжів 

Назва проекту: Заходи захисту від підтоплення і затоплення у смт Пісківка 

Цілі проекту: Утримувати в належному стані водойми, береги біля них, 

зменшити негативний вплив від забруднення водойм на 

екологічне середовище, збереження та розвиток природного 

фонду 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

10 тисяч осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Реалізація проекту дасть можливість привести у належний 

вигляд русла річок та ставків, укріпити берегові смуги, провести 

намив піску, облаштувати береги для кування та відпочинку, 

зберегти природні русла водойм та запобігти підтопленню 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

- Поглиблені та розчищені русла водойм; 

- укріплені береги; 

- відремонтовані дамби; 

- створені умови для купання та відпочинку на берегах водойм; 

- збережено природній та екологічний стан території 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

- Підготовка проектно-кошторисної документації; 

- Проведення процедур закупівлі товарів та послуг; 

- укладання договорів із виконавцями робіт та послуг; 

- проведення розчистки русла річки Піщанка; 

- розчистка та поглиблення русла Тетерівського ставку; 

- намив піску, облаштування зон відпочинку; 

- завершення робіт, проведення інформаційних заходів 

 

Період здійснення:  Вересень 2018 – грудень 2020 р. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

800 1500 1700 4000 

Джерела фінансування: Бюджет громади, обласний бюджет, інші джерела, не заборонені 

законом 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, департамент регіонального розвитку та житлово-

комунального господарства Київської облдержадміністрації, 

підрядні організації, представники бізнесу, громадяни 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 31  Запобігання замуленню річок та ставків, розташованих у 

населених пунктах громади, облаштування берегів для 

відпочинку 

Назва проекту: Облаштування пляжу на березі ставку по вулиці  1 Травня у смт 

Пісківка 

Цілі проекту: Збереження та розвиток рекреаційного потенціалу громади, 

створення безпечних умов для купання та відпочинку 

 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 тисяч осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Відсутність облаштованого пляжу спонукає мешканців громади 

та її гостей влаштовувати місця для купання не завжди  у 

безпечному місці, що призводить не лише до дискомфорту, а й 

небезпеки.  Реалізація проекту забезпечить ефективне 

використання берегової смуги, завезення піску, облаштування її 

засобами  для переодягання та дотримання гігієни, захисту від 

прямих сонячних променів 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

Облаштовано пляж з піщаним берегом біля першого ставку,  

створено комфортні умови для купання та відпочинку мешканців 

та гостей громади з необхідними засобами  гігієни, 

переодягання, вжито заходів щодо запобіганню засмічення 

території, своєчасного її прибирання 

 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

- виготовлення документації; 

- вибір підрядної організації; 

- проведення робіт із облаштування пляжу; 

- контроль за проведенням  робіт і використанням  коштів; 

- звіт про проведені роботи; 

- висвітлення інформації про реалізований проект 

Період здійснення:   Березень 2019 – червень 2019 р. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 100 0 100 

Джерела фінансування: Бюджет громади, бізнес, громадяни 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, комунальне підприємство, підрядна організація, 

представники підприємництва, громадяни 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 32  Запобігання замуленню річок та ставків, розташованих у 

населених пунктах громади, облаштування берегів для 

відпочинку 

32.1. Створення та облаштування зон відпочинку 

Назва проекту: Облаштування пляжу на березі ставку 1 по вулиці Привітній у 

смт Пісківка 

 

Цілі проекту: Збереження та розвиток рекреаційного потенціалу громади, 

створення безпечних умов для купання та відпочинку 

 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 тисяч осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Відсутність облаштованого пляжу спонукає мешканців громади 

та її гостей влаштовувати місця для купання не завжди  у 

безпечному місці, що призводить не лише до дискомфорту, а й 

небезпеки.  Реалізація проекту забезпечить ефективне 

використання берегової смуги, завезення піску, облаштування її 

засобами  для переодягання та дотримання гігієни, захисту від 

прямих сонячних променів 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

Облаштовано пляж з піщаним берегом біля першого ставку,  

створено комфортні умови для купання та відпочинку мешканців 

та гостей громади з необхідними засобами  гігієни, 

переодягання, вжито заходів щодо запобіганню засмічення 

території, своєчасного її прибирання 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

- виготовлення документації; 

- вибір підрядної організації; 

- проведення робіт із облаштування пляжу; 

- контроль за проведенням  робіт і використанням  коштів; 

- звіт про проведені роботи; 

- висвітлення інформації про реалізований проект 

Період здійснення:   Березень 2019 – червень 2019 р. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 100 0 100 

Джерела фінансування: Бюджет громади, бізнес, громадяни 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, комунальне підприємство, підрядна організація, 

представники підприємництва, громадяни 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 33  Запобігання замуленню річок та ставків, розташованих у 

населених пунктах громади, облаштування берегів для 

відпочинку 

Назва проекту: Облаштування пляжу на березі ставку по вулиці  Тетерівська  у 

смт Пісківка 

 

Цілі проекту: Збереження та розвиток рекреаційного потенціалу громади, 

створення безпечних умов для купання та відпочинку 

 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

10 тисяч осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Відсутність облаштованого пляжу спонукає мешканців громади 

та її гостей влаштовувати місця для купання не завжди  у 

безпечному місці, що призводить не лише до дискомфорту, а й 

небезпеки.  Реалізація проекту забезпечить ефективне 

використання берегової смуги, завезення піску, облаштування її 

засобами  для переодягання та дотримання гігієни, захисту від 

прямих сонячних променів 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

Облаштовано пляж з піщаним берегом біля першого ставку,  

створено комфортні умови для купання та відпочинку мешканців 

та гостей громади з необхідними засобами  гігієни, 

переодягання, вжито заходів щодо запобіганню засмічення 

території, своєчасного її прибирання 

 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

- виготовлення документації; 

- вибір підрядної організації; 

- проведення робіт із облаштування пляжу; 

- контроль за проведенням  робіт і використанням  коштів; 

- звіт про проведені роботи; 

- висвітлення інформації про реалізований проект 

Період здійснення:   Березень 2019 – червень 2019 р. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 0 100 100 

Джерела фінансування: Бюджет громади, бізнес, громадяни 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, комунальне підприємство, підрядна організація, 

представники підприємництва, громадяни 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 34  Підвищення рівня екологічної культури та свідомості 

мешканців 

Назва проекту: «Чисте довкілля» 

Цілі проекту: Виховання екологічної культури та підвищення свідомості 

мешканців щодо використання та збереження природних 

цінностей, запобігання засміченню та вчиненню дій, які можуть 

мати негативний вплив на екологічне середовище 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8187осіб  

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Проект передбачає проведення низки заходів, зокрема, 

проведення семінарів у загальноосвітніх закладах, в установах та 

організаціях на тему збереження екологічної безпеки, 

запобігання вчинення дій, що можуть призвести до порушень 

природного балансу, виховання культури поведінки із 

побутовими відходами, прибиранням території місць 

проживання та перебування громадян 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

- Проведено низку семінарів; 

- Залучено до участі у них максимальні кількість учасників; 

- Проведено громадські толоки з прибирання території; 

- Організовано висвітлення негативних явищ порушення екології 

у засобах масової інформації та соціальних мережах 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Визначення місць проведення семінарів; 

Запрошення учасників та авторитетних модераторів з питань 

екологічної безпеки. 

Випуск бюлетенів та пам’яток про поведінку на відпочинку на 

природі та у повсякденному житті 

Організація спільних заходів з облаштування та прибирання 

відповідних зон 

Період здійснення:   Січень 2019 – грудень 2020 р. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 10 20 30 

Джерела фінансування: Бюджет громади, МТД, громадські організації, фонди , інші 

джерела, не заборонені законом 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, навчальні заклади, установи, організації, 

громадяни 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 

 

 

35  Розвиток місцевої пожежної охорони 

 

Назва проекту: 

 

 

Придбання автомобіля пожежної охорони 

 

Цілі проекту: 

 

 

Забезпечення швидкого реагування на виклики та оперативне 

гасіння пожеж 

 

Територія на яку проект  

матиме вплив: 

 

Територія об’єднаної громади 

 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

8187 осіб 

 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

 

Придбання автомобіля пожежної охорони, забезпечення його 

функціонування дозволить оперативно здійснювати виїзди для 

гасіння пожеж 

Очікувані результати: 

 

 Придбано автомобіль пожежної охорони 

 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

 

Прийняти рішення про виділення коштів з бюджету громади; 

Вибір постачальника; 

Проведення процедури закупівлі; 

Постановка на баланс. Реєстрація 

 

 

Період здійснення:  вересень 2018 – грудень 2018  рр. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Всього 

970 0 0 970 

 

Джерела фінансування: 

 

Бюджет ОТГ, інші джерела, не заборонені законом 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

 

Селищна рада,  комунальне підприємство 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 36 Підтримка громадських формувань з охорони громадського 

порядку  

Назва проекту: Програма «Безпечна громада 2018-2019» 

Цілі проекту:  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Програма передбачає надання фінансової підтримки 

громадським формуванням, що забезпечують охорону 

громадського порядку на території громади, охорону приміщень 

комунальної власності,  проводять заходи запобігання 

адміністративним проступкам і злочинності на території 

Пісківської селищної ОТГ. 

Очікувані результати: 

 

 

 

- Підвищення  рівня правової безпеки, зменшення кількості осіб, 

що постраждали внаслідок  порушення громадського порядку та 

злочинів; 

- Покращення правопорядку в ОТГ, захисту конституційних 

прав і свобод громадян; 

- Надання допомоги органам внутрішніх справ у забезпеченні 

громадського порядку і громадської безпеки, запобігання 

адміністративним правопорушенням; 

- Зменшення кількості правопорушень, які скоїли неповнолітні; 

- Надання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від 

нещасних випадків 

                                

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Підготовка проекту програми та її обговорення. 

Затвердження на сесії. 

Передбачення фінансування на виконання заходів програми у 

місцевому бюджеті. 

Залучення коштів з інших можливих джерел 

Період здійснення:  09.2018 – 12.2019 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Всього 

800 1000  1800 

Джерела фінансування: Бюджет громади, інші джерела, не заборонені законом 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, громадські формування із забезпечення 

правопорядку, комунальне підприємство «Пісківська варта» 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 

 

37 Удосконалення та розширення мережі відеоспостереження в 

громадських місцях 

Назва проекту: Встановлення  відеокамер спостереження  

Цілі проекту: 

 

 

Оперативне встановлення та реагування  на порушення правил 

громадського порядку, запобігання  крадіжкам та іншим 

правопорушенням 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія Пісківської ОТГ та прилеглих населених пунктів 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

8187 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

Проект передбачає встановлення 10 камер відеоспостереження у 

найбільш небезпечних місцях громади 

Очікувані результати: 

 

 

 

Встановлено 10 відеокамер. Забезпечено їх функціонування.  

Забезпечено оперативне реагування на встановлені за 

допомогою відеокамер правопорушення. Зменшено кількість 

правопорушень 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 - Придбання відеокамер; 

- Організація встановлення відеокамер та їх налаштування; 

- Проведення тестування; 

- Комунікація з КП «Пісківська варта» 

Період здійснення:  Липень 2019 – грудень 2019 р. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 300 0 300 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законом 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада,   КП «Пісківська варта», підрядні організації 

Інше:  

 

  



 
 

126 
 

Номер і назва завдання: 38  Створення центру первинної медико-санітарної допомоги та 

на його базі пункту невідкладної допомоги 

 

Назва проекту: Придбання спеціалізованого автомобіля швидкої допомоги 

 

Цілі проекту:  Забезпечення оперативного реагування на виклики громадян  та 

доїзду до них медичних працівників для надання  невідкладної 

допомоги, довезення, за необхідності до стаціонарних лікарень 

 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади, прилеглі населені 

пункти 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

10 тисяч осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Проект передбачає придбання автомобіля швидкої допомоги 

Очікувані результати: 

 

 

 

 Закуплено спеціалізований автомобіль швидкої допомоги 

 

 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Прийняти рішення про виділення коштів з бюджету громади; 

Вибір постачальника; 

Проведення процедури закупівлі; 

Постановка на баланс. Реєстрація 

 

Період здійснення:   Липень 2020 – грудень 2020 р. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

600 0 0 600 

Джерела фінансування: Бюджет громади,  МТД,  інші джерела, не заборонені законом 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, підрядні організації 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 39  Оснащення освітніх закладів сучасним методичним 

обладнанням  та приладдям 

Назва проекту:  Сучасне освітнє середовище – успішна школа 

 

Цілі проекту:  Забезпечення надання освітніх послуг високої якості  

 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

1500 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Проект передбачає проведення закупівлі та оснащення 

сучасними засобами освітніх закладів громади 

Очікувані результати: 

 

 

 

- Закуплено та сучасне методичне обладнання та приладдя для 

загальноосвітніх закладів громади 

 

 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Проведення опитування учнів загальноосвітніх закладів; 

Організація тренінгів для  викладачів; 

Вибір приміщення для занять; 

Забезпечення та оснащення приміщень 

 

 

Період здійснення:   Січень 2019 – грудень 2020 р. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 500 700 1200 

Джерела фінансування: Бюджет громади, державний та обласний бюджети,  МТД, 

громадські організації, фонди , інші джерела, не заборонені 

законом 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, навчальні заклади, установи, організації, 

громадяни 

Інше:  

  

 

 

 

 

 

 



 
 

128 
 

Номер і назва завдання: 40  Сприяння розвитку професійних спеціалізацій у навчальних 

закладах 

Назва проекту: «Професія – наше майбутнє» 

 

Цілі проекту:  Підготовка учнівської молоді до  свідомого вибору професій  

 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

1000 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Проект передбачає проведення заходів із доведення до учнів 

загальноосвітніх шкіл інформації про потреби ринку у 

відповідних професіях, умов здобуття відповідної освіти, 

отримання професійних навичок 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

- Проведено низку семінарів  у освітніх закладах; 

- Залучено старшокласників до участі в них; 

- Підвищено знання учнівської молоді з обраних професій; 

 

 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Проведення опитування учнів загальноосвітніх закладів; 

Організація тренінгів для  викладачів; 

Вибір приміщення для занять; 

Забезпечення та оснащення приміщень 

 

 

Період здійснення:   Січень 2019 – грудень 2020 р. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 20 30 50 

Джерела фінансування: Бюджет громади, МТД, громадські організації, фонди , інші 

джерела, не заборонені законом 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, навчальні заклади, установи, організації, 

громадяни 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 41  Запровадження факультативного вивчення основ 

підприємницької діяльності та проектного менеджменту 

Назва проекту: Підприємницька діяльність та проектний менеджмент – основа 

ефективного управління 

 

Цілі проекту:  Базова підготовка та надання основ підприємницької діяльності 

і проектного менеджменту учнівській молоді, підготовка їх до 

отримання грунтових знань та зайняття бізнесом 

 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

500 осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Проект передбачає організацію та проведення факультативів з 

вивчення порядку започаткування та ведення підприємницької 

діяльності, основ проектного менеджменту у загальноосвітніх 

закладах громади 

Очікувані результати: 

 

 

 

- запроваджено функціонування факультативного вивчення 

основ підприємницької діяльності та проектного менеджменту 

 

 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Пошук та залучення кваліфікованих кадрів до реалізації проекту; 

Укладення договорів про співпрацю з викладачами ВНЗ; 

Складання кошторису витрат; 

Залучення активної молоді до участі у проекті 

 

 

Період здійснення:   Січень 2019 – грудень 2020 р. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 50 100 150 

Джерела фінансування: Бюджет громади,  МТД, громадські організації, фонди , інші 

джерела, не заборонені законом 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, навчальні заклади, установи, організації, 

громадяни 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 42 Створення  ефективної системи надання адміністративних 

послуг 

Назва проекту: Створення та організація роботи центру надання 

адміністративних послуг 

Цілі проекту: 

 

 

 

Досягнення максимальної прозорості та відкритості в наданні 

адміністративних послуг. Створення комфортних умов 

юридичним та фізичним особам в отриманні якісних, доступних 

та швидких послуг 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія Пісківської ОТГ та прилеглих населених пунктів 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 тисяч осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

Проект передбачає будівництво приміщення, створення центру 

надання адміністративних послуг, організацію його 

функціонування за принципом організаційної єдності, доступ 

суб’єктів звернення до швидкого, якісного отримання широкого 

спектру послуг 

Очікувані результати: 

 

 

 

 

 

- Забезпечено  можливість отримання громадянами та 

суб’єктами господарювання адміністративних послуг в одному 

приміщенні безпосередньо за місцем проживання та ведення 

діяльності; 

- створено комфортні умови для отримувачів та суб’єктів 

надання адміністративних послуг; 

- запроваджено сучасні форми надання послуг; 

- підвищено довіру громадян  до влади 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

- Підготовка проектно-кошторисної документації на будівництво 

(добудову приміщення адмінбудинку селищної) та проходження 

експертизи; 

- Проведення підготовчих та будівельних робіт; 

- Введення в експлуатацію; 

- Оснащення обладнанням, приладами та комп’ютерне 

забезпечення; 

- підготовка кадрів для роботи у ЦНАПу; 

- відкриття ЦНАПу та проведення інформаційних заходів 

Період здійснення:  з (01 2019р. ) - до (12.2020р.): 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

  1000 1500 2500 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР, кошти МТД 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада,  обрані проектні та будівельні організації,  органи 

влади- суб’єкти надання адміністративних послуг 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 43  Забезпечення доступу до інформації про порядок надання 

адміністративних  послуг громадянам та представникам бізнесу 

Назва проекту: Розробка сайту Центру надання адміністративних послуг 

 

Цілі проекту:  Забезпечення доступу до якісної та достовірної інформації про 

адміністративні послуги, що надаються у ЦНАПі селищної ради, 

умови та порядку їх надання 

 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади, прилеглі населені 

пункти 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

 

10 тисяч осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Проект передбачає  розробку сайту центру надання 

адміністративних послуг, його дизайну та наповнення, 

забезпечення функціонування з інтерактивним спілкуванням 

Очікувані результати: 

 

 

 

-  створено сайт центру надання адміністративних послуг, 

забезпечено доступ до його інформації юридичним  та фізичним 

особам 

 

 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Підготовка вимог до дизайну та меню сайту; 

Проведення заходу з вибору виконавця робіт; 

Проведення тестування розробленого продукту; 

Проведення розрахунків; 

Інформаційні заходи 

  

Період здійснення:   Липень 2020 – грудень 2020 р. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 0 100 100 

Джерела фінансування: Бюджет громади,  МТД,  інші джерела, не заборонені законом 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, підрядні організації 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 44  Створення нових курортно-туристичних продуктів та мереж  

Назва проекту: Пісківка та прилеглі території – курорт місцевого значення 

Цілі проекту:  

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 тисяч осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Курорт є кліматичним, багатофакторним, із медичним профілем 

лікування серцево-судинних, гастрореспіраторних, 

Психологічних захворювань. Використання не функціонуючих 

баз відпочинку, санаторіїв, профілакторіїв та наявних природних 

ресурсів: білої глини, столово-мінеральних джерел дозволить 

створити курорт з належними умовами для лікування, 

реабілітації та відпочинку 

Очікувані результати: 

 

 

 

Створено інтеграційну систему санаторно-курортної індустрії та 

інфраструктури відпочинку. 

Збільшено туристичний потік; 

Створено додаткові робочі місця. 

Збільшено надходження до бюджету. 

 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Отримання статусу курорту місцевого значення. 

Проведення консультацій та переговорів із власниками та 

орендарями баз та інших об’єктів, розташованих на території 

майбутнього курорту. 

Встановлення та облаштування зон (І,ІІ,ІІІ) курорту. 

Будівництво нових об’єктів інфраструктури відпочинку та 

лікування. 

Укладення договорів з учасниками реалізації проекту. 

Презентація проекту та промоція курорту місцевого значення 

Період здійснення:  01.2019-12-2020 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 10000 8000000 810000 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет, ДФРР, бізнес, МТД 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, бізнес, громадські організації 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 45  Підтримка розвитку зеленого туризму 

Назва проекту: Розвиток зеленого туризму в Пісківській ОТГ 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 тисяч осіб, суб’єкти підприємницької діяльності, інвестори, 

населення 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Розвитку зеленого туризму на території Пісківської об’єднаної 

громади сприяють такі фактори: 

• унікальна історико-етнографічна спадщина місцевості; 

• екологічна чистота; 

• наявність вільних трудових ресурсів для обслуговування 

туристів; 

• доступна ціна за відпочинок; 

• можливість надання комплексних додаткових послуг з 

екскурсій, риболовлі. 

Проект скеровано на вирішення проблеми безробіття та 

збільшення доходів  населення, покращення благоустрою 

території громади 

Очікувані результати: 

 

 

 

• Підвищено рівень самозайнятості населення; 

• Збільшено надходження до бюджету; 

• Активізовано розвиток торгівлі, будівництва, сільського 

господарства; 

• Поліпшена інфраструктури громади; 

• Створено додаткові робочі місця; 

• Покращено позитивний імідж для влади та підвищено 

рівень  довіри до неї у місцевого населення 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

• організація та проведення навчання тих категорій 

населення, які бажають бути зайнятими в сфері зеленого 

туризму; 

• збір та систематизація інформації про туристичний 

продукт місцевості; 

• створення необхідних баз даних; 

• розробка  туристичних маршрутів; 

• інформаційна підтримка зеленого туризму та надання 

доступу зацікавлених підприємців до інформаційних ресурсів 

Період здійснення:  01.2019-12-2020 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 50 100 150 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, ДФРР, бізнес, МТД 

Ключові учасники 

реалізації проекту: 

Селищна рада, бізнес, громадські організації 

Інше:  

 

 

 



 
 

134 
 

Номер і назва завдання: 46  Створення та просування  туристичного бренду громади 

Назва проекту: Розробка туристичного бренду 

Цілі проекту:  Забезпечення промоції та впізнаваності громади та її 

туристичного ресурсу для залучення та збільшення туристичних 

потоків задля економічного розвитку громади 

 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія об’єднаної територіальної громади та прилеглі 

території 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 тисяч осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Реалізація цього проекту дасть можливість повніше використати 

туристичний потенціал громади, бо без належної промоції це 

зробити неможливо. Завдяки реалізації цього проекту 

відкривається можливість відвідування туристами підготовлених 

об’єктів та розвиткові супутніх бізнесів, що в кінцевому 

результати позитивно відобразиться на кількості і якості 

робочих місць у громаді та надходженнях до місцевого бюджету 

Очікувані результати: 

 

 

 

 Розроблено туристичний бренд громади. 

Сформульовано пізнавальний туристичний імідж громади. 

Проведено іміджеві заходи, спрямовані на промоцію громади. 

Збільшено туристичний потік. 

 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

Організація та створення туристичного бренду. 

Проведення презентації продукту. 

Випуск іміджевої продукції та розповсюдження її за межами 

громади. 

Розміщення інформації у всіх доступних ЗМІ та на інтернет-

ресурсах. 

Період здійснення:   Липень 2020 – грудень 2020 р. 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 500 0 500 

Джерела фінансування: Бюджет громади, обласний бюджет,  МТД,  інші джерела, не 

заборонені законом 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада,  громадські організації, мешканці громади 

Інше:  
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Номер і назва завдання: 47  Покращення доступності до туристично привабливих місць 

Назва проекту: Будівництво велосипедної доріжки в межах Пісківки та 

прилеглих територій 

Цілі проекту: забезпечення комфорту, зручності і безпеки пересування на 

велосипеді між смт Пісківка, прилеглими територіями, що є 

курортною зоною; 

популяризація велосипедного руху;  

облаштування відповідної велосипедної інфраструктури в 

цілому та забезпечення привабливості відпочинку туристів 

Територія на яку проект 

матиме вплив: 

Територія ОТГ 

Орієнтовна кількість 

отримувачів вигод 

10 тисяч осіб 

Стислий опис проекту: 

 

 

 

 

Реалізація проекту сприятиме розвитку активного туризму, 

 використанню екологічних видів транспорту, 

поліпшенню розвитку інфраструктури відпочинку та організації 

дозвілля, ефективному пропагуванню здорового способу життя  

Очікувані результати: 

 

 

 

• облаштована велосипедна доріжка;  

 створено  безпечні умови для населення громади та 

туристів для активного відпочинку; 

• підвищено довіру населення до дій органів місцевого 

самоврядування; 

• покращено стан здоров’я населення громади; 

• зменшено рівень забрудненості довкілля 

Ключові заходи 

проекту: 

 

 

 

 

• підготовка проектної пропозиції 

• організація і проведення конкурсу на підрядника 

• облаштування велосипедної доріжки; 

• популяризація і інформаційне забезпечення 

велосипедного руху населення громади та відпочиваючих 

курортної зони; 

Період здійснення:  01.2019-12.2020 

Орієнтовна вартість 

проекту, тис. грн. 

2018 2019 2020 Разом 

0 100 150 250 

Джерела фінансування: Місцевий бюджет, державний бюджет, ДФРР, бізнес, МТД 

 

Ключові потенційні 

учасники реалізації 

проекту: 

Селищна рада, бізнес, громадські організації 

Інше:  

 


	1.1.2. Інформація про орган місцевого самоврядування
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